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БАШ ЬҮҘ
Б а т ҠОрТ теленең аңлатмалы һүҙлеге тәүләп
дОНЪЯҒа еыга. Уйың ғәмәлгә Килеуе республигеабыҙҙың культура тормопюида ҙУр ватеиға
булып тора, хальпстың дөйөм белем КИМәленең
Күтәрелеуен, ҒӨМүМәи, Фәидең һәм Культураиың
ү ҪеуеН Күрһәтә. Выл ҺүҙЛеКТе әҙерләү Оовет
власы йылдарында баШҠорт тел Ғилеменең теаҙаныштары иәтижәҺеНдә геиә мөмнин булды.
Ғвлдоң һүҙ баилығыи тУпЛа У, Ьүҙҙәрҙвң мә
ғәнәләрен аеыУ тулылығы, эппеәртеү КИмәле ,
алынған леКСИК һәм Фразе0л0ГИК материалдың
норма йәһәтенән баҺаланыШы буйынса ТәҠДим
ИТелГән һүҙлеК баШҠОрт л еКСИКОГраФиЯһының
ИКе йөҙ иылльпе тарихыНДа Яңы ба ҪҠЫС булып
-тора.
Ваппсорт тел енең ТәүГе ҺүҙлеКтәре X V III
быУаттың аҙатетарында ТӨҙӨлГәи. Улар Күләме
буйынса ҙУр ТүГел һәм башлыса ҠУлЪЯҙма хәлеидә тсалғаи. МәҪәләН, Ырымбур губериа геаицеля рияһыида КоллежсКии аСеССОр 6Улып х еҙ
мәт шчсәи МИНдИЯр Б иКСурии Тар аФыиаН әҙерләнгәи руССа-баШҠорТСа һүҙлек 360 һүҙҙәи геиә
ТОрғаи. у ида руС Ьәм ғәрәп гр аф шсаһы теуллаиылғаи.
ШУл уҠ оеорҙа һүҙлектәр әҙерләү МеНәи р осСИЯ Фәидәр һәм хУд0ж еСТв0лар анадемилһы
ШӨҒӨлләиә башлай. АКадемИЯ Тар аФыиаН оиошТоролғаН эКСПедИЦИЯлар р 0ССИЯНың төрлө
халыҡгарыиың ГеОГрафияҺы, эТНОГрафияҺы ҺәМ
баппеа өлКәләре менән бергә телдәре 6уЙынСа
ла мәғлүмәттәр иыЯ.
Анадемшс И. Ғ. Ғеорги тараФыиаи баппеорт
теле буйынса йыйылған материал баҫылмай
тсалғаи. Аҙағыратк был материал (285 баппеорт
һүҙе) аКадемиК П. О. П аллас төҙөгән телдәр һәм
диаленттарҙың
сағы тты рм а
һүҙлентәренә
{СПб., 1787—1789, 4 томда) индерелә.
Вилдәһеҙ авторҙар тараФынан тупланған
һ үҙ исемлеьетәре лә бар, теульлҙма хәлеидә һателаиғаи был исемлеьетәрҙә бер ииеә йөҙ рУе Һүҙе
төрлө телдәргә, т Ул иҪәптәи баппеорт телеиә
лә, тәржемә ителгәи.
Мир-Оалих Вшсеүрнидың дәреслегенә (1-се
сы ғары лы ты Ырымбүр, 1859; 2-се сығарылыП1Ы ТСазан, 1869), Л. 3. Вүдаговтың ТГөрөгс-татар телдәренең сағы тты рм а һүҙлегенә (ОПб.,
1869. I т.; 1871. II т.) Ьәм В. В. р адловтың
ТөрКи телдәр Ьүҙлеге тәжрибәһенә (ОПб.,

1888—1911. I—IV томдар) баитатс баппеорт
һүҙҙәре махсУс билдәләр меиәи индерелгән.
XIX быУаттың аҙағьшда баппеорт теле меиәи
тсыҙытсЬыныү Көсәиә. р Ус ГраФикаһыида баҫыл
ған баппеорт теле дәреслеьетәре менән бер рәт
тән ҙ Ур бүлмаған тәржемә һүҙлентәр донЪЯ Күрә: төрКи телдәр белгесе, рУс миссионеры
В. В. К атаринсКии мәнтәп уҡытыусыһы Мөхәмәтғәлим ТСыуатов лрҙамында р усса-баипеортса
(Ырымбүр,
1893)
һәм
Ваниеортса-русса
(Ырымбур, 1899) ҠыҫҠаса һүҙлеКтәр баҫтыра.
Күләме буйынса артьпе ҙур булмаған был
Ьүҙлентәрҙең (тәүгеЬенә 2500, шсенсеһенә
1000 баш һүҙ алынған) үҙ ватсытында баппеорт
һәм рус телдәрен өйрәнеүҙә ҙур прантшс
әһәмиәте була.
Венгр ғалимы В. Прөленең XX быуат баты н д а баппеорт теле дәреслегенә ҠуШымта рәүетен дә баҫылып сьпстсаи Ваписорт-веНГр һ ү ҙ
леге мөһим сығаиате булып тора.
ВөиөК Онтлбрь соңиалистин революЦиЯһыиа
тигелем ғәрәп ГраФиКаҺына иигеҙләигән төрни
теле баппеорт Яҙма әҙәби теле итеп теуллаиылды һәм был яҙма, бер аҙ үҙгәртелеп, 1928 йыл
ға тшелем (файҙаланылды. Быиаи һуң лҙма латии ГраФиКаһыиа Күсерелде, ә 1939 йылда рус
Гр аФиКаһы иигеҙвидә төҙөлгәи алФавит теабул
ителде.
Ваппеорт телеиең һүҙ баилығыи иыиыу һ әм
Ьүҙлентәр төҙеү эгпе 20-се йылдарҙа планлы
рәүенпә бапглана. Матбуғатта Ғ. Вильдановтың
хальпе теленән йыйған һүҙҙәр исемлеГе аңлат
малары менән баҫыла, Н. ТаҺировтың тсыҫтеаса
аңлатмалы һүҙлеге доиЪЯ Күрә (Ваппеорт лө
ғәте. Ө Фө, 1926).
30-сы йылдарҙа Яҙыусы "Төхвәт Морат 6aniтеорт телеиең аңлатмалы Ьүҙлеген төҙөү э т е
меиәи щөғөлләиә. ЛәКии, теыҙғаиыстеа ҠарШы,
ул иыиғаи Ьүҙҙәр, аңлатмалар, авторҙың ВөиөК
Ватаи ҺуғыШыНа алыныуы сәбәпле, тамамлай
май теала Ьәм баҫылып сыҡмай. Үиың теултьЯҙмаһы һаҡлаиа, материалдары огпо ҺүҙлеКте
төҙөүҙә Фаиҙалаиылды.
Баппеорт леКсиКоГр аФияҺында М. А. К улаевтың ижади эШмәКәрлеГе айырым урыи алып то
ра. һөйәре буйынса врач, мәғриФәтсе ғүмере
буйы тел ғилеме менән шөғөлләнә Ьәм биК үҙеисәленле баппеортса-русса һүҙлеК төҙөй. ТСульлҙ-
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ма килет тсалған был һүҙлектең МаТерИалы ла
аңлатмалы ҺүҙлеККә алынды.
Ваппсорт әҙәби телен халыҡтың һөйләү Тел е
нигеҙеиә КүСервү Уиы нормалаштырыУ бүиынса
артабан эШ алып барыУҙы талап иТТе.
30-еы йылдарҙың аҙағы Нда ҙУр күләмле тәржвмә ҺүҙлеКТәр төҙөү бапзлаиа. Oino ТИпТағы
лексик0график ҡуллаималарҙың ТәүГеҺе булып
рУсса-баппсортса һүҙл ек профеССор Н. К . Дмит
риев редаКЦиЯһыида ике баҫмала сьпсты
(Ө ф ө , 1942; Мәенәү, 1954). Улар мәктәптәр
ӨСӨН ТәҒәиеНләНһә лә, ғәмәлдә Киң ҠуллаиыШ
тапты, иӨКМәтКеҺе меиәи дә, э т л ә НеШ Кимәле
бУиынса ла артабанғы ҺүҙлеКтәр ӨСӨН өлгө бУлДы.
ВереНСе ҙу р Күләмле рУсса-баписортса һүҙлеК ВАССр Мииистрҙар Ооветы эрГәҺеНДәГе
Тел , әҙәбнәт һәм тарих ииетитүты хеҙмәткәрҙәре тараФыиаи әҙерләнде Ьәм 1948 йылда
Н. 1C. Дмитриев, Ҡ . 3. Әхмәров, Т\ Ғ. Вашнев
редаКцияҺыида дОНЪЯ Күрҙе . Уида 40 мең руС
һү ҙе банпсортеаға тәржемә итеп бирелә.
1958 иылда Оит һәм милли телдәр һүҙлектәре иәщриәтеидә Вангкортса-рУсса һүҙлек ба
ҫылып сьпсты. Уга 22 мең баппсорт Ьүҙе ииде.
Күләме бУиынса ла, ҺүҙлеК СтатьЯларыиың
этләиегпе бУиынса ла был ҺүҙлеК ошоғаса 6auiтсорт теле леКСиКаҺыиың берҙәи-бер тУлы тУплаимаһы булып тора.
1964 иылда «(Советская Энциклопедия» нәшриәтеНдә Яңы р Усса-банпсортса һүҙлек доиъЯ
кҮР?е > быныһында 46 мең баш һүҙ алыигаи.
һ УңҒы егерме иылда иКе телле тәржемә һ әм
термиНОлОГиК ҺүҙлеКтәр меиән бер рәттәи һүҙҙәрҙең айырым лексик-семантик төргсөмдәре
бУиынса леКСиКОГраФиК күллаималар әҙерлән
де Ьәм баҫтырып сығарылды: синонимдар, антоиимдар, омоиимдар, Фразе0л0ГиК берәмеКтәр
һүҙлектәре, icenie иеемдәре, Ваппсорт АС С р ыиың ер-ҺыУ атамалары бУиынса белешмәләр.
Ваппсорт лексикограФияһының үҫеще, ф әндең, техниканың, КУльтУраиың Ьәм сәнғәттең
тсаҙаныштары баппсорт телеиең Аңлатмалы
һүҙлегеи этл әү гә тотоиорға м©мКиилеК асты.
һүҙленте төҙөүгә әҙерлеК эшенә Тарих, тел һ әм
әҙәбиәт иНСтитУтыиың бер төркөм телееләре
60-сы йылдарҙың баты ид а уҡ тотоидо. XIX быУат аҙағыиаи һуңғы ватсыттса тиКлем сьпстсан
бөтә әҙәби, ғилми, ижтимағи-политшс баҫмалар
ҙай, совет дәүереидә баҫылғаи матбУғаттаи, хальпс ижады тсомарттсыларынан, архив тсүльяҙмаларыиаи, баҫма Ьәм тсУлъЯҙма һүҙлеКтәрҙәи
леКСиК материал тУплап, КартотеКа төҙөл
дө.
Картотенаға баппсорт һөйләштәре һүҙлегеиең материалдары ла алыиды (Ө Фө, 1967, I т.;
Ө Фө, 1970, 2 т.), Унда шулаи уҡ ЯҙыУеылар
һ . Дәүләтншна, М. Тажн, С. КУлИбанҙың Ьәм
хальпс еәеәие М. ВУраиғолдоң архнвтарыиаи,
Фәи һәм Культура эШмәКәрҙәре Ғ. В. Хөсәиеновтың, Ғ. И. И тбүлатовты ң Ьәм баппсаларҙың
тапты рғаи материалдарыиаи нынылған һүҙҙәр
индерелде. Түпланған картотека Фоиды onio
Ьүҙленте ғәмәлләппереү өсөи төп иигеҙ бУлды.
һүҙленте төҙөүҙә рУс леКсиКоГр аФиЯЬыНың
баи тәжрибәһе Фаиҙаланылды. р Ус теле ania
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үҙләттерелгәи ижтимағи-политик һәм ғилмитехииК терминдарҙың .аңлатмалары Евгеиьева А. П. редакцияЬыида сыҡҡаи р Ус теленең
4 томлыҡ һүҙлеге буйыиса эШләиде. ТСаиЬы бер
ГрамматиК һәм леКсиК характерҙағы мәсьәлә
ләрҙе хәл итеүҙә татар һәм үзбәК телдәренең
аңлатмалы һүҙлеКтәре ҙУр ярҙам итте.
Ваппсорт теле һүҙлегенең ииГеҙеНә иормативльпс прииңибы һалыиғаи. у ида һүҙҙең һәр бер
мәғәиәЬе, мәғәиә төҫмөрө айырым аңлатыла,
ҠуллаиылыШ ү ҙеНсәлеКтәре билдәләиә. ШУиың
меиәи телдең һүҙ байлығы, Уиың мәғәиәләр
системаһы, грамматин һәм стилистиК мөмкинлеКтәре асыла. Һүҙҙең мәғәнәләреиә һүҙбәиләнещтәр, матУр әҙәбиәттән, хальпс ижады әҫәр
ҙәренән һәм вакытлы матбУғаттан алынған ми
ҫалдар бирелә.
Алынған цитаталарҙың тәңгәл килеүе, грам
матин билдәләмәләрҙең, леКсиК категорияларҙың һәм этимологии белешмәләрҙең дөрөҫлөгө
өсөн һүҙленте төҙөүселәр яуаплы.
ТСаиһы бер милләтте иәки хальпсты билдәлә
гән һүҙҙәргә аңлатма Уларҙың 1990 йылдағы
тороню бУиынса бирелә.
Һүҙлек өҫтөндә Россия Фәндәр Академилһы
Урал бүлеге Ваппсортостан ғилми үҙәге Тарих,
тел һәм әҙәбиәт инститУтының хеҙмәткәрҙәре
этлән е. Авторҙар КоллеКтивы менән Э. Ғ. Вии1нев етәкселек итте. Һүҙлектең ҠуЛЪЯҙмаһын да
тәүләп Ул редакторлап сьпсты. Һүҙлекте төҙө
нөләр: И. М. Агшнев — 3, JI, Ө, р , С, ә хәреФтәрен; Ә. Ғ. Вишпев — Й, ТС (ҡаптырыу һүҙенән
ҡарын һүҙенә тиклем) хәреФтәрен; Ғ. Д. ЗәинУллина — Ҡ (ҡомаҡ һүҙенән ҡыйлыҡ һүҙенә
тиклем), М, Ф, X, Ш (шеш һүҙенән аҙатекаса)
хәреФтәрен; 3. Ҡ . Ишмөхәмәтов — В, П, Т
(тауыҡ һүҙенән түркенсәк һүҙенә тиклем), У,
Ф хәреф тәре; Т\ X. Кусимова—Т , Ғ, Д, Е, Ҙ,
Ж, И, ТС (ҡарынғау һүҙенән ҡомаҡ һүҙенә тик
лем), Һ, Я (ялтырауыҡ һүҙенән аҙатпсаса) хәреФтәре; Т. Ф. ТСарамышева — Ҡ (баштан алып
ҡаптырыу һүҙенә тиклем), Ү, Һ, Ч, Ш хәреФтәре; 3. Ғ. Уратссин — А хәреФе; М. X. Әхтә
мов — В, Н, О хәреФтәре; У. М. Яруллина —
К, Т (баштан алып тауыҡ һүҙенә, түрә һүҙенән
аҙаҡтсаса), Ы, Э, Я (балпан алып ялтырау һүҙе
нә тинлем) хәреФтәре.
Һ үҙлеКтең айырым өлөштәре Россия Фәндәр
Анадемилһының Әҙәбиәт һәм тел бүлеге эргә
һендәге лексикология һәм лексиноГраФиЯ буй
ынса Ғилми Ооветта ике таптсыр тикшерелде,
"Тарих, тел һәм әҙәбиәт инститУтының ғилми
советының киңәителгәи Ултырыштарында тсаралды; иәшриәттә редакторлаү ватсытында юға
ры УҠы У йорттары уҡытыусылары проФессор
Т . М. Ғарипов һәм Фәи кандидаттары 3. 3 . Әб
сәләмов менән р . Ф . Зарипов, ҠулЪЯҙманы
өлөШләтә уҠып, рецензиллар лҙҙылар.
ЬСартотеканы бУлдырыУҙа баты нан аҙағына
са ҙУр я УаплылыҠ менән Ы. Ш. ТСобағошова
эшләне. Һүҙлектең редакторланған материалын
баҫмаға әҙерләү эшен ул Н. Ф. С уФьлнова ме
нән бергә тУлыһынса баппсарып сьпсты. 1Сартотеканы төҙөүҙә һәм һүҙлек ҠулЪлҙмаһының
тәүге вариантын техник лтстан эшкәртеүҙә
Ғ. Ғ. Ғәрәиева, М. С. К үҙбәкова, В. Ж. ТөхвәтУллина һәм 3. Ғ. Уразбаева тсатнашты.

һ ү ҙ ЛеКТең Ҡул ъ яҙМаҺыН артабан эШКәрТеүҙе
редгсоллегия ағзалары 3. ТС. йшмөхәмәгов,
3. Ғ. Үракеии һәм у . М. Я руЛЛИНа иәп1риәТ
редаКТОрҙары меиәи берлеКТә башҡарҙылар.
Т . X. Күсимова бер нИСә хәрефте иәшриәттә
эпнсәртвүҙә һәм баҪмаға әҙерләүҙә ҡатиашты.
ИнСТИТуТ ҺүҙЛеКТе ТӨҙ Өүҙә, ТИКшер еүҙә ҡатиапшп, үҙҙәренең тәҡдим дә*ре, иҫКәрМәләре меиәи Уиың сиФатыи ЯҠШырТыуҒа, байытыуға буЛЫП1ЛЫҠ ИТКӘИ бөтә нптәштәргә рәхмәт беЛДе
рә.

Вашҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге буйынеа бөтә булған ТәҠДИМДәрегеҙҙе, теләгстәрегеҙҙе түбәндәге адрес бүиынса ебәреүегеҙҙе үтеиәбвҙ: 450054, ӨФө тсалаһы, 0 КТЯбрь проспвкТы, 71, Тарих, тел Ьәм әҙәбнәт институты ЙәКи
103012 Мәерсәү, Отаропансгсии тьпсрығы, .1/5,
«р усский язьис» нәпгриәте.
РоссияФ әадәр АКаДемИяҺы у рал бүле
ге Вашҡортостая ғилми үҙәге
Тарих, Тел Ьәм әҙә
биәт ИНСТИТуТы

ФАЙҘАЛАНЫЛҒАН ЬҮҘЛЕКТӘР ИСЕМЛЕГЕ
Баш ҡорТса-рУсса Һәм рУсса-башҡортса
һүҙлектәр
Б аШКИрСКО-руССКИИ словарь. М,, 1958.
К а р и м о в а 1\ р . р усса~баписортса ҺүҙлеК.
Ө Фө, 1942.
К а р и м о в а Ғ. р . р уссКо~баШКирсКиЙсловарь.
М., 1954.
К а т а р н н с к и и В. В. Ваписирсгсо-русасии
словарь. Орен6ург, 1899.
К а т а р н н с к й и В. В. КратКИЙ руссгсо-багпКИрсКИЙ словарь. ОренбУрг, 1893.
р УссКо-баШКИрсКИИ словарь. М., 1948.
р УссКо-баШКИрсКИИ словарь. М., 1964.
Ү р а ҡ с н и 3. Ғ., Н а д р ш и н а Ф. А., Й о с о п о в X. Ғ. Б а ШҠорТса-рУсса ФразеологИК Һү ҙ
леге. Ө Фө, 1973.
Аңлатмалы һүҙлектәр
Т а Һи р о в
I КиҪ.
Үратссян
һүҙлеге.
Әхтәмов
ҺүҙлеГе.
Әхтәмов
һүҙлеге.

Н. A. BanncopT лөғәте. Ө Фө, 1926.
3. Ғ. Ваписорт телеиең синонимдар
Ө Фө, 1985.
М. X. Ваписорт телеиең омоиимдар
ӨФө, 1966.
М. X. Ваппсорт телеиең антонимдар
Ө Фө, 1986.
д иалектологик һүҙлектәр

Ваппсорт һөйләп 1тәреиең һүҙлеге. ӨФө.
Т. 1: Көнсығыщ ДиалеКт. 1967.
Т. 2: Көньлтс ляалегст. 1970.
Т\ 3 : К өнбаиы т диалегст. 1987.
Орфографик һүҙлектәр
Л ә ү л ә т п г и и Ғ . Ваппсорт телеиең нмлә Ьүҙлеге. ӨФө, 1930.
Ә х м ә р ТС. Ваппсорт әҙәби телеиең орФограФия Ьүҙлеге. М., 1952.

В и л ь д а н о в Ғ. Ғермииы по делопроизвод
ству^. УФа, 1927.
Ғ ү м ә р о в В. 3. К ешеНең аиатомиЯһы һәм Физ ИОЛОГИяҺы буйьшса русса-баппсортса Ьүҙл ек. Ө Фө, 1981.
Ғ ә д и л о в Л., Ш и ғ а е в М. р усса-бангкортса
ҠыҪҠаса ауыл хУжалыҒы Ьүҙлеге. Ө Фө,
1961.
И п г м ө х ә м ә т о в И. X. р Усса-банпс0ртса химил терминдары. ӨФө, 1950.
Й ә н т ү р и н С., Х и с а м о в Ғ. р усса-банпсортса, баппсортса-русса ботаника терминдары
Ьүҙлеге. Ө Фө, 1981.
Й ә р м ө х ә м ә т о в Ә. й . у рмаи эпге термин
дары Ьүҙлеге. ӨФө, 1954.
К а Д е р м е т о в X. X. р УссКо-баппсирсКии,
баппсирсгсо-руссгсии словарь терминов по
ФизиКе. у Фа, 1984.
М ө х ә м ә т д и ң о в М. М. р Усса-баппсортса,
баппсортса-рүсса юридигс терминдар Ьүҙлеге. Ө Фө, 1956.
М ө х ә м ә т д и н о в М . М., Ә б с ә л ә м о в З . 3.
р Усса-баппсортса, баписортса-рУсса юридигс
терминдар Ьүҙлеге. Ө Фө, 1980.
М ы р ҙ а т с а е в Ф . С. р усса-баппсортса а Уыл
хүжалығы терминдары Ьүҙлеге. Ө Фө, 1987.
О ө л ә и м ә н о в В. G. р Усса-баппсортса Ьәм
баппсортса-рүсса астрономил терминдары.
Ө Фө, 1954.
У р а з м ә т о в И. Вотаншса терминдары Ьүҙле
ге. Ө Фө, 1952.
Х ә г с и м о в М. А. ҒеоГраФил терминдары Ьүҙ
леге. р Усса-баипсортса Ьәм баппсортса-рүсса.
Ө Фө, 1952.
Ч у р а е в Ш. р үсса-баписортса ФизиКа термин
дары. ӨФө, 1949.
Ш а г с и р о в 3., Х ө с н и у . Тел терминдары.
Ө Фө, 1935.
Ә б с ә л ә м о в 3. 3. Русса-башҡортса Һәм 6ainтсортса-рүсса ижимағи-политигс терминдар
һүҙлеге. Ө Фө, 1985.
Ә х м ә т й ә н о в К. Әҙәбиәт ғилеме Ьүҙлеге.
Ө Фө, 1965.

Терминологик һүҙлектәр

Баш ҡа телдәрҙең һүҙлектәре

А х т я м о в М . X., А х т я м о в а М. С. Оловарь
математических терминов. у Фа, 1982.
Б а и ш е в Т\ Ғ. Зоологил термнндары һүҙлеге.
Ө ф ө, 1952.

В а р а н о в Х . R. Арабско-рүсскии словарь. М.,
1957.
Болыпал Ооветсгсал Эиңигслопедил. / 3-е из д.
М., 1969—1978. Т. 1—30.
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Б Уд а г о в J I.3 . СравНительНыЙ словарь турецКо-ТаТарсКих иаречии. Б 2 т. ОПб., 1869—
1871. Т. 1—2.
Д а л ь Б. И. ТолКовыЙ словарь жнвого ввлтсор УссКого лзына. М., 1955. Т. 1—4.
ДревНеТюрКсКИЙ словарь. Л., 1969.
Е г о р о в Б. Т. Этимологнчссюаи словарь чуBaincRoro язьпса. Ч ебоКсары, 1964.
М и л л е р Б. В. Персидасо-руссшш словарь.
М., 1953.
О е в о р т я и Э. В. ЭТИМолош чесКиЙ словарь
ТюрКсКих язьисов. М., ч. 1, 1974; ч. 2, 1978;
ч. 3, 1980.
Оловарь современного рУссКоГо лиТераТурНоГо
языка / АН С С С р . Ин-т рус. яз. М., Л.,
19 5 0 —1965. Т - 1—17.

Оловарь pYccicom языхса / АН С С С р . Ин-т рУс.
яз. 2-е изд. испр. и доп. М., 1981—1984.
Т\ 1—4.
Татар телеиең аңлаТмалы сүзлеге. К азаи, 1977—
1981. Т\ 1—3.
Түркмен дилииии сөзлиги. Аплгабат, 1962.
УзбеК Тилининг изошли лүғати / ПоД ред.
3.
М. МагруФова. М., 1981. Т . 1—2.
Х ә м з и н К . 3., М ә х м ү ю в М. И. , О э и Ф у л л и и Ғ. Ш. Ғарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге. Казан, 1965.
Ч увашсКо-руссКии
словарь / Под
ред.
М. И. (лсворцова.— М .: р ус. яз., 1982.
Ю д а х и н К . 1C. КирГизсКо-руссКии словарь.
М., 1965.

ҺҮҘЛЕКТЕҢ ТӨҘӨЛӨШӨ ЬӘМ УНАН
ФАЙҘАЛАНЫУ ТӘРТИБЕ
ҺҮҘЛЕККӘ ҺҮҘҘӘР АЛЫУ
§ 1. Һ үҙлектең НИГеҙеН хәҙерГе баппсорт
әҙәби теленең дӨЙӨм ҡуллаиыштағы лексикаһы
һәм ФразеОЛОГиЯһы тәшкил итә. Уйың материаль
базаһы бУлып Ииститүтта тУпланған махсУс
картотека хеҙмәт итте.
§ 2. Һүҙлеккә халыҡтың тарихыиа, боронғо
рУхи тормотоиа, кУльтУраһына тсараған, баштса халытстар меиәи аралашыүын сағылдырған
һәм Фольклорҙа, Октлбрь революңияЬына тик
лемге әҙәбиәттә, баппса сығанатстарҙа осрағаи
араз, арзу, барымта, бәдеүәм, губерна, ғәйет,
ғазраил, дарелфөнүн, дайса, далиға, лашман,
пирәйәз һ. б. кеүек иҫкергән һүҙҙәр ҙә алыиды.
§ 3. Выл һүҙлек һүҙ ҡүллаиыүҙа норма бил
дәләү матссатын да бапгкара. Нормативлытстса
ирегиеү өсөн һүҙлеккә әҙәби телгә тсараған
һүҙҙәрҙән, мәғәнәләрҙән тып1 айырым билдәләр
менән түбәндәге һүҙ төрҙәре лә индерелде:
1) матУр әҙәбиәттә, матбУғатта һирәкләп бУлһа
ла осрай торған ябай һөйләү теле һүҙҙәре һәм
диалекталь һүҙҙәр. Уларҙың әҙәби телдә сино
нимы бүлмағандары ла бар, бындаиҙары әҙәби
тел өсөн сығанатс буЛып та тора, мәҫ.: асырт,
аткүҙ, биҙел һ. б. Диалекталь һүҙҙәрҙең тсайһы
бер варианттарының тел тарихы өсөн әһәмиәтле
бүлғандары ла һүҙлектә Урын алды;
2) әҙәбиәттә осраған лексик һәм орФографик варианттар; Уларҙың төп вариантына баштсаларынан тоҫтсама я һалды:
Ар ЗаН Л А Н Ы У ҡ. ҡар. арзанайыу.
БӨЙӨр ЛӨ К и. ҡар. бөйөрсә.
М Ә һ аБ Э Т с. ҡар. мөһабәт.
§ 4. Һүҙлеккә бөтә һүҙ төркөмдәренә тсараған
Ьүҙҙәр индерелде. Шул иҫәптән:
1) мәктәп дәреслектәрендә, ғилми хеҙмәттәрҙә,
матбУғатта осрай торған һәм тарихта һатсланып
тсалған төрлө ил халытстарының исемдәре (аб
хаз, болғар, ннд, кубин, малай, хазар, һинд
һ. б.); шулай Утс һүҙҙәрҙең тәүге өлөштәре тсУшылмаһынан яһалған һүҙҙәр (комсомол, рай
ком, совхоз һ. б.), тәүге хәреФтәрҙән лһалып,
үҙаллы һүҙ бУлып киткән тсайһы бер исемдәр
(вуз);
2) сиФаттарҙың төп дәрәжәнән тыш, аҙһытыу
дәрәжәһе Формалары (ал, алһыу; йәшел, йәш
келт һ. б.);
3) ябай һандарҙы һәм тиҫтәләрҙе белдергән
төп һандарҙан тыш, уларҙан лһалған бүлем,
йыйнау, рәт, сама һандары (өс, өсәр, өсәү,
өсөнсө, өсләп; илленсе, меңәрләп һ. б.);
4) ҡылымдарҙың төп йүнәлештән тыш, баппса
йүнәлеш Формалары (йыуыу, йыуҙырыу, йыу

ыныу, йыуылыу, йыуышыу һ. б.);
5) лексик берәмек булып киткән исем һәм сиФат тсылымдар (ауырыу, буяу, буяусы, иҙеүсе
һ. б.), сиФат тсылым (ағар, аҡҡан-тамған, ал а
саҡ; бешмәгән, бирәсәк, булмаған, ебегән һ. б.),
хәл тсылымдар (ауа-түнә, ҡаса-боҫа һ. б.); шу
лай утс Формаль мәғәнәләрен юғалтып, баштса һүҙ төркөмдәренә күскән хәл тсылым (фор
малы һүҙҙәр (алып, башлап, тороп һ. б.).
§ 5. Һүҙ яһаусы тотороҡло ялғауҙар яр ҙа
мында яһалғандарҙан тъпп, һүҙлеккә түбәндә
геләр баш һүҙ итеп алынды:
1) регуляр ялғауҙар ярҙамында яһалып, үҙенә
баппса лексик берәмек булып нығынған һүҙҙәр
(аңлы, ауылдаш, белгес, белдекле, билдәһеҙ,
елгәргес, бригадирлыҡ, бәйләнеш, ҡағылышлы,
класташ, оялсан, төймәләк, украинса, утынлыҡ
һ, б.);
2) тсулланылыпш сикләнгән, һанаулы ғына
һүҙҙәргә тсуглыла торған ялғаУҙар ярҙамында
яһалған һүҙҙәр (аҡсалата, аңғармаҫтан, батыр
сылыҡ, күпселек, ҡоролай, ҡошсок, оҙонса,
төрткөләү) һ. б.
§ 6. Һүҙ үҙгәртеүсе ялғаУҙар менән килеп,
үҙенә бангка лексик берәмек бУлып Формалаштсан һүҙҙәр баш һүҙ нтеп алынды (килеш (фор
малары: алға, бергә, беренсенән, бушҡа, ғүмер
гә, көскә, икенсенән, ҡабаттан, тиҙҙән һ. б.;
эйәлек Формалары: барлығы, барыһы, бөтәһе,
күбеһе, ҡайһыныһы, ҡыҫҡаһы һ. б.; зат (форма
лары: баҡһаң, күрәһең, әйтерһең, әйтәйек һ. б.).
§ 7. ТСушма һәм тсушар һүҙҙәрҙең тсушып
иәки һыҙытс аша яҙыла торғандары ғына баш
һүҙ итеп бирелде (ағай-еңгә, алъяпҡыс, балға
лаҡ, берәм-һәрәм); шУлаи Утс бер Формалағы
һүҙҙәрҙе тсабатлаУ юлы менән яһалған һүҙҙәр,
иәки икәү-ара грамматик бәйләнешкә инеп, бер
лексик төшөнсә аңлаттсан берәмектәр баш һүҙ
итеп алынды (айырым-асыҡ, асыҡтан-асыҡ, бе
рәм-берәм, көндән-көн һ. б.). Өндәрҙең тсыҫтсарыУы артсаһында ике һүҙҙән тсүшылып яһалған
берәмектәр ҙә баш һүҙ итеп алынды (апарыу,
апҡасыу, аруҡ, былайтыу, ҡалайтыу, улай
тыу һ. б.).
§ 8. Киҫәксәләрҙең төп сиФаттарға, рәүеш
тәргә артытслытс дәрәжәһе биргән тсабатланыусы
тәүге өлөштәре айырым баш һүҙ итеп алынды
(ап*, ҡап*, ҡып*, шып* һ. б.).

ҺҮҘЛЕНТЕҢ ТӨҘӨЛӨШӨ
§ 9. Һүҙлеккә баш һүҙ булып ингән бөтә
Ьүҙҙәр алФавит тәртибендә бирелде.
§ 10. Һүҙ бер генә мәғәнәле булғанда, уның
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эквиваленты булып йөрөгән ҡуШма һүҙҙәр, Ьүҙбәйләнештәр төп варианттың грамматик билдә
һенән һУң өтөр аша бирелДе, мәҫәлән:
ТИ р м Ә и., тирмә өй...
Эгэр һүҙ ике йәки бер иисә мәғәиәле булһа,
билДәле бер мәгәиәиең эквиваленты булып йөрө
гән Ьүҙбәйләиешгәр шул мәғәиә эргәЬеиә түңә
рәк йәйә эсеидә йәки теркәүесе меиәи бирелДе,
мәҫәләН:
а р а у ы ҡ и. 1 . . . .
3. (йәки ваҡыт арауығы)...
ТИШЕҮ к. 1. ...
2. (йәки ҡолаҡҡа тишеү) күсм. ...
Т О Ҙ и. 1. (йәки аш тоҙо)...
§ 11. Күплек ФормаҺыида тоҡом, ғаиләгә
карағаилытсты аңлата торғаи Ьүҙҙәрҙвң вариан
ты ба т һүҙҙең иәки тейешле мәғәнәнең эргә
һендә өтөр аша бирелде, мәҫәлән:
БЕСӘ Й и. 1. ...
2. бесәйҙәр, бесәй һымаҡтар зоол. ...
§ 12. ТСүшарлап иөрөгәи отсшатыУ Ьүҙҙәренең һәм ымлыҡтарҙың КиҫәКсә аша бәйләнгән
варианты баш һүҙ эргәһендә өтөр аша бирелде,
мәҫәлән;
АЙ-БАЙ, ай бай-бай ымл. ...
ШАҠ-ШОҠ, шаҡ та шоҡ окги. ...
§ 13. Вер иисә ФонетиК варианты бУлған киҫәКсәләрҙең, тернәүестәрҙең төп һ үҙе эрғәЬенә
түңәрәК йәйә эсендә башҡа бУлған варианттары
теҙеп бирелде; шУлар эсенән ҡулланышта тсалынлытс-иәҙеклек менән геиә айырылғандары
алФавит бУиынса үҙ урынында ла Күрһәтелеп,
иң лҡын варианты иҫәпләнгән Формаға тоҫҡал
ды, мәҫәлән.*
ҠЫ НА 3 (кенә, ғына, генә) киҫ. ...
КЕНӘ киҫ. кар. кына 3
ҒЫНА киҫ. кар. ҡына 3.
ГЕНӘ киҫ. ҡар. ҡына 3.
§ 14. Омонимдар ғәрәп ңиФрҙары менән бил
дәләнеп, һәр тсайныһы баш һ үҙ итеп алынды,
мәҫәлән;
АЛА 1 с. АҠ менән icapa иәКи баштса төҫ ар а
лаш ...
АЛА 2 бәйл. Оығанатс Килештәге Ьүҙҙәр менән
Килеп, «тәңгәл», «тотош» тигән мәғәнәие
бирә...
АТ 1 и. i . Йомро тояҡлы, ллбыр 1СЫЛ ҡойротсло, лллы эре йорт хайУаны. ...
А Т 2 и. i . !СешеГә ҡУшылғаи исем...
К Ө ТӨ Ү 1 ҡ. 1. Килереи, бУлырын белеп,
УрыНда ҡалыУ...
КӨТӨҮ 2 ҡ. 1. К үмәК малды УтлаУҙа әйләп,
ҡарап йөрөтөү...
КӨТӨҮ 3 и. 1. у тлаУҙа тсараУлы йөрөгән бер
төркөм мал. ...
Вынан тыш, исемдәрҙең сиФатлашыУы иәки
сиФаттарҙың исемләшеүенән барлыҡҡа кялтән
ҡ айһы бер омонимдарҙа баш һүҙ ФормаҺы
тәүгеЬендә генә алынып, омонимлыҡ рим ңиФрҙары менән Күрһэтелде, мәҫәлән;
ТАШҠЫН I и. 1. ...
II С. 1. ...
ТЕҘМӘ I и. i . ...
II с. 1. ...
Бындай типтағылар тағы баштса Ьүҙҙәр ме
нән омонимдар теҙмәһен барлытсҡа КилтерГән
осратста баш һүҙ итеп бирелгән Формаға өҫтә
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мә рәүештә ғәрәп циФры тсУиылды, ә теҙмәләге
артабанғы баш һүҙ ғәрәп ңиФры менән генә
билдәләнде,- мәҫәлән;
Б А Й 1 I С. 1. ...
II и. 1. ...
Б А Й 2 и. ...
Фразеологик бәйләнештәр, мәтсәл, әйтемдәр
бындай осратстарҙа рим ЦиФрлы омоним тибынан
һУң бирелде, мәҫәлән;
ЙЫЛЫ 1 I с. 1. ...
II и. 1. ...
4 Йылы ҡулдан... Эскә йылы инеү...
• Йылы һүҙ йән аҙыгы. Әйтем.
§ 15. ОмограФтар баҫымлы ижеген күрһә
теү менән генә билдәләнеп, һәр тсаиныЬы айы
рым бирелде, мәҫәлән;
П О Л И ТИ К и. Политика менән шөғөлләнгән
кеше.
П О Л И ТИ К с. 1. Политикаға бәйле...
Я Ң Ы с. i . Әле эшләнеп, бер ҙә тотонолмаған
йәки әҙ тотонолған. ...
ЯҢЫ p. i . Әле генә, күптән түғел...
§ 16. Һыҙытсса аша лҙып йөрөтөлгәи тсУшма
ҺҮҘҘӘР > я Һа Уҙа продУктив Ьаналған Формалар
айырым алып аңлатылды, мәҫәлән;
-А Р А 3 1. Күмәк нәмәнең бәйләнешен белде
реп, тсУшма сиФат яһай: район-ара бәйлә
неш.
§ 17. Үҙаллы тсУлланылмаи, билдәле Ьүҙҙәр
менән генә йөрөгән һүҙ берәмеге төп һ үҙ ҙән
һуң ике нөктә аша бирелде, мәҫәлән:
АҘАҒЫ-БАШЫ: аҙағы-башы шул бар бУлғаны шУл, бөтәЬе шУл...
ЗЫ Ҡ : зы к ҡубыу 1) ш аУ-шыУ, ығы-зығы
килеү, сырсыУлашыУ... Зы ҡ ҡуптарыу
1)
шаУлатыУ, ығы-зығы Килтереү...
ЙӨр ӨМӘЛЕ: үҙе йөрөмәле үҙ көсө менән
иөрөи торған...

ЬҮҘЛЕК СТАТЬЯЬЫНЫҢ
ТӨҘӨЛӨШӨ
§ 18. ҺүҙлеК статьлһында һүҙ тУр аҺында
төрлө мәғлүмәт бирелә.
Ваш һүҙ яңы юлдан лрым тсалын баш хәреф тәр менән баҫыла. ОмограФтарҙың Ьәм рУс
теленән, Уның аша үҙгәрешһеҙ ингән һүҙҙәр
ҙең баҫымы ҡүрЬәтелә. Ваш Ьүҙҙән һуң квадрат йәйә эсендә сит телдән ингән һүҙҙәргә этимолоғигс белешмә бирелә. Артабан тейешле
билдәләр менән (бәйл., и., киҫ., биол., һөйл.
һ . б.) ғрамматшс һәм стилистиК баЬа бирелә.
ҺүҙлеК статьяЬының төп эстәлеген Ьүҙҙең
мәғәнәләрен аңлатыУ һәм һәр мәғәнәие иллю
страциялаған миҫалдар тәшКил итә. Аңлатманаи ЬУң Ьүҙбәиләнештәр бирелде. у идай һүҙбәйләиештәр меиәи сығанаҡлы миҫалдар араһ ына дүртКел ҡара билдә ( ф ) ҡУиылды, мәҫә
лән:
ТОРМ ОШ и. i . Донъяла йәки билдәле бер
ерҙә йәшәү дәүере; ғүмер. Тормош юлы.
М Б еҙҙең тормош алда әле, үҫтерербеҙ роза
гөлдәрен. Ғ. Оәләм.
М иҫалдарҙан һуң ФразеолоГияға тсарамаған
һүҙбәйләнештәр тейешле мәғәнә эсендә, аҫты
на бер һыҙытс һыҙып, аңлатып бирелде, мәҫә
лән:

ТЕХ Н И К [рус. С фр.] и. Техишса буиынеа
УрТа белем алып, ШУл өлгсәлә эшләгән кеш е.
Сәйҙел һала завод нигеҙен, техник булы п кор
пус төҙөшә. Ғ. Сәләм.
Теш техннгы т е т протезы яҺа У оҪтаҺы.
һ ү ҙ Күп мәғәиәлс буЛҒаНДа, Ьәр мәғәнәһе
ғәрәп циФрҙары менән билдәләнеп, юл башынан
бнрелә, мәғәнә ТӨҪМӨрҙәре, иСеМдәрҙең иркәләү,
ҠылыМд арҙың эйәһеҙ һ . б. ҠУллаНыУ осратстары
бер түра Ьыҙытс (/) а т а Күрһәтелә. ә бер төрКӨМдӘГе һү ҙҙең баппса Ьүҙ төрнөмө вазиФаһында ҡулл анылыуы ике параллель Ьыҙьпстаи ( / / )
Һуң бирелә, мәҪәләН:
А ЯУ ҺЫ Ҙ с. 1. Ҡ ыҙғана белмәгән, тсаты бәғер
ле. А яуһы ҙ к еш е./Й әлләүһеҙ, тсаты. А яуһы ҙ
көрәш. А яуһы ҙ һугыш. / / А яуһы ҙ тотоноу.
А яуһы ҙ һугышыу.
Һүҙҙең мәғәнәләре тураһындағы мәғлүмә-г
бөтчсәс, лрҙамлытс ҠылымДар мвиәи нилгәи һүҙ
бәйләнештәре юл бащынан нвадраттан ( □ ) һуң
бирелә Ьәм тағы Яңы юл баты и аи ромб ( 4 )
ТаМҒаЬы мвнәи т Ул һүҙгә бәйле (фразеология
Килтерелә.
Мәтсәләнең иң ЬУңыиДа юл б аты и ан тсара
түңәрәге таМҒа ( # ) менән мәтсәл, әйтемдәр к үр
һәтелә, мәҪәләН:
Б а Й Р а М и. 1. Йәмғиәт- әЬәмиәтвидәгс бер
ватсиғаға бағышлаиғаи тантаиа КӨНӨ. Еңеү
байрамы. М ай байрамы. Октябрь байрамы.
■ һ ә р ауылдың да була киң ат сабыш май
ҙандары. Йәшәһен беҙҙең халыҡтың м илли
был байрамдары! Ш. Вабич./Дини яҡтаи билдәләигәи махСуС КӨН. Ҡорбан байрамы. Ураҙа
байрамы. ...
□ Байрам итеү иҪТәлеКле ваҡиғаға бағьпплап
тантаиа лһаУ. ...
ф Бары менән байрам бУлғаны менән ҡәнәғәт
шсәнде белДергәнДә әйтелә. ...
• Я лҡауга көн дә байрам. Әйтем.

Этимологик мәғлүмәттәр
§ 19. Оит телдәрҙән ингән Ьүҙҙәргә баШ
Ьүҙҙән һуң КваДрат иәиә эсввдә Уларҙың сығаиатс теле КүрЬәтелде. р Ус теленән Ьәм Уиың
ania баппса телдәрҙән руССа Яҙы л ы ты Нд а ү ҙл ә т терелгәи Ьүҙҙәргә б а т т а рус. тигән билдә
куиылып, һүңынан тәүге еығаиағы бирелде,
мәҫәлән:
А з и м у т [рус. < ф р .< ғ ә р .] и. ...
вагАж [рус.< фр>] и. ...
Б а Л Ё Т [рус.Сит.] и. ...
§ 20. Ваппсорт теленә рУс теленән Ьәм Уның
ania баппса телдәрҙән үҙләштереп, ФонеТиК
үҙгәрештәр КисерГәН Ьүҙҙәргә этимологик бел етм ә менән бергә рУССа яҙылышы ла биреЛд е ,
МӘҪӘЛӘН:
а д м и н и е т р а т и в [рус. административ
ный] С. . . .
БӨ р Л ә НТИН [РУе. бриллиантин<:Фр. ] и. ...
Өр ФӨЙӘ [РУС. рУпиЯ< Са НСКр. ] и. ...
§ 21. Ваппсорт телендә бер Ьүҙгә әиләнгән
тәрлө сығанатслы һүҙҙәрҙең этимологияһын теҙеп биргәндә плюс ( + ) тамғаһы тсулланылды,
мәҪәлән:
к и т а п х а н а [ғәР. + ф ар с.] и. ...
й о н д о ҙ н а м а [төрк. + фарс.] и. ...

§ 22. Тамыры үҙаллы һүҙ рәүешеНдә үҙләштер ел еп, артабаи баппсорт ЯлғаУҙары ярҙамында яһалған агрономше, авТорИТеТлы, бригадир
лыҡ, нефтсе неүегс лһалма һүҙҙәргә этимологшс белеШмә бирелмәне.

Ьүҙҙең мәғәнәләрен
билдәләү
§ 23. Һүҙҙең мәғәнәһе Уны мөмкин тинлем
кы ҫка һәм аньпе аңлатыУ юлы менән аеып би
релде, мәҪәлән:
а п а у ымл. Б алаларҙы иркәләп йәлләгәндә
әйтелә. ...
Б а Л д а Ҡ и. 1. Бармаю са кейә торған дүңгә
ләге кеү ек биҙәүес. ...
2. Кылы с, бысатс кеүвк нәмәләрҙең алтсымына
кейҙер елә торғаи ҠорШа У. ...
§ 24. Һүҙлеястә һүҙҙәрҙең хәҙерге баппсорт
әҙәби телендә гсиң ҡулланылған мәғәнәләре би
релде.
§ 25. Аңлатыла торған һүҙҙең синонимдары
бУлған осраҡтарҙа, улар аңлатма биреп бөтКәндән һУң, нөгстәле өтөр ania һүҙгә өҪтәмә хараКтеристиКа рәүешендә Килтерелде , мәҪәлән:
А Ҙ а П и. 1. В аттан КисереЛГән аүырльпе; ыҙа,
яф а. ...
Б а ғ ы ш л а у ҡ. 1. Берәй ЯӘМӘНе кем ЙЭ1СИ
нимәлер иевмвиә төбәү; арнау. ...
§ 26. Мәғәнәне тасУири ЯҠтаи билдәләү, аң
латып биреү тсыиын бУлғаН айырым осратстарҙа Уның мәғәиәһеН аса алған синонимдар төр
Көмө Ярҙамында бирелде, мәҪәлән:
ВаТЬ1Ҡ 1 с. 1. Ватылған, ярьпе. ...
з а я с. әрәм , буш . ...
З И Ф а с. 1. Ҡ упп1ы, нәҙеК, матУр. ...
§ 27. Һөйләү телендә, диаленттарҙа, шулай
уҡ айырым стилдәрҙә генә ҡулланылған һүҙҙәр
әҙәби телдә йөрөгән һүҙҙәр ярҙамында билдә
ләнде, мәҫәлән:
а п а р ы у к. кыҫк. ф. һөйл. Алып барыУ. ...
БАҒ и. шигр. Батсса. ...
Ундайҙарҙың тсаиһы берҙәрен алыштырыр
ҙай синонимдар булмаған осратста Ул һүҙҙәр
дөйөм тсағиҙә бүиынса билдәләнде, мәҫәлән:
в а в а л а й и. диал. Кәзә тәкәһе.
БАҘАҒЫ Й и. диал. Һаҙ билсәне.
§ 28. Күсмә мәғәиә (иәки мәғәнә төҫмөрө)
күсм. билдәһе менән б а т һүҙҙең артынан уҡ
баппса билдәләрҙән алда тсуиылды, мәҫәлән:
а ғ а р т ы у %. 1. ...
6. күсм. Т аҙа, ғәйепһеҙ итеп Күрһәтеү. ...

а с ҡ ы с и. i . ...
3. күсм. Ниҙелер сисеү, асыү, Көиләү
сараһы.
§ 29. Һүҙҙең әҙәби телдә бер нисә ленеин
иәки ФонетиК варианты йөрөһә, уларҙың киңерәК -кулланылғаны аңлатып бирелде лә, баштсаһы үға тоҫтеалды, мәҫәлән:
Б а ҙ н а т и. ...
в а ҙ н а т л ы к и. кар. баҙнат,
ғ а л ә м и. ...
ҒӘЛӘМ и. кар. ғаләм.
Ҡылымдарҙың төшөм, йөкмәтеү, -кайтым,
уртакльпе йүнәлеше Формалары ла ошо рәүеш
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ле мәғәнәләре аңлатылған төп йүнәлешкә тоҫтсап биреЛде , мәҫәлән:
а ғ а р ТТЫ р ЫУ ҡ. йөҡм. кар. ағартыү 1, 5.
А Ғ ар ТЫ ЛЫ у к. төш. ҡар. ағартыү 1, 5.
а Ш Т Ы Ш Ы У ҡ, урт. ярҙамл, кар. ағартыү
1, 3, 4.
§ 30. ТермиНдарҒа, тсорал-тсорамалды белдерГӘН һүҙҙәргә, шүлаи уҡ ү ҪеМЛеК, хаиУан,
матдә һ. б. түидаиҙарҙы ң атамаларыиа тсыҫтсаса характеристика төшөнсәне асытслаү иәки
иәмэисң, матдәнең һ ,б . ү ҙеН тасУирлаУ юлы
менән биреЛде , мәҫәлән:
БӘ П ЕЙ БӘ и. 1. ТСатмарлы сәскәлеләр ғаиләһенә тсараған тсыУыш һабаҡлы, һары суҠ сәсКәлв, тУҙғаҠ орлокло ваҠ үҫемлек . ...
§ 31. Һүҙҙең антонимы киреһе тигән билдә
менән аңлатманаи һуң ӨҪтәмә хараКтеристиКа
рәүешеНд ә 6ирелд е , мәҪәлэН:
АЛЫҪ с. 1. Оҙон ара меиәи айырылған; иыратс; киреһе ЯҠын. ...
§ 32. Һүҙҙең мәғәнәһе ниндәиҙер Шарттар
менән сикләнгән бул һа, үлар төрлө билдәләр
я рҙамында Ьәм Ьүҙҙең аңлатмаһында бирелә
торған асьислаү юлы менән күрһ әтелде, мәҫәлән:
БӘКЕС 1с. 1. Осо саманан артьпс эскә тартып
һаиланған (салғы иәки уратстса тсарата); киреһе
Ьонотс. ...
БҮТӘН е. i . ...
4. бәйл. функцияһында Сығанатс киленггәге
һүҙҙәр менән килеп, «башҡа», «тыш» мәғәнәһеи бирә. ...

Фразеология
§ 33. Б а Ш Һүҙҙең бөтә мәғәиәләреиә лә
аңлатма биреп, миҪалдар килтерелгәс, ромб
( 4 ) тамғаһынан һуң Яңы юлдап алФавит тәртибеидә ФразеолоГик берәмектәр (бәкәлгә һу
ғыу, к үҙ дүрт булыу, ҡарт бүре, ҡуян йөрәк,
йылан аяғын киҫкән, мәмәй ауыҙ), тотороҡло
һүҙбәйләнештәр (аҙым һайын, баш күтәрмәй,
иҫ кнткес, күҙ асҡыһыҙ), образлы сағышты
рыуҙар (көсө еткәнгә көсөктәй, урТа бармаҡ
кеүек, һыу һөлөгө кеүек) бирелде. р омб арты
на шулай үтс модаль төшөнсәле һәм инеш һ үҙ
бәйләнештәр (күп булЬа, миңә тимәгәне, мин
әйтәм, үкенескә ҡаршы), хуплаү, теләк теләү,
тсарғаү, лнаү (бүре алғыр, ер йотҡоро, йылы
тәнеңдә түҙһын, ҡотло аяғың менән, күрмәгә
неңде күрһәтермен) һ. б. ту н ы ң кеүек Ьүҙбәи
ләнеттәр, төҙөлөшө менән тамамланған түлы
һөйләм тсалыбына түра килгән (ай күрҙе, ҡояш
алды; бер аяғын атлағансы, икенсеһен эт ашай;
ишегенең ҡайһы яҡҡа асылғанын белмәйем)
ФразеолоГик берәмектәр алынды. Һүҙлектең
был өлөшөнә билдәле бер лексик төтөнсәле
боиоротс Ьөйкәлешендәге тсылымдар (иәшә!;
кисерегеҙ!), теләк-өндәү Ьөйкәлеше (формаһын
да тсатып тсалған (дөмөккөр!; суҡынғыры!) әр
ләү һүҙҙәре лә индерелде. Выларҙан тыш халытстың ғөрөФ-ғәҙәтенә, йолаһына (ишек бауы,
кенәү туҫтағы, ҡарға бутҡаһы, тауға сығыу,
таҙ ҡарын кейҙереү), төрлө ышаныу, ырымдар
ға (йәннәт ҡошо, ҡәҙер кисәһе, ҡаф тауы, но
ҡот һ а л ы у )т ө р л ө уйындарға (аҡ тирәк, к үк

тирәк; ҡайыш һуҡҡыс; һуҡыр тәкә) бәйле, халытс ижадында тсулланылған (тере һыу; һыу
эйәһе; бер бите ай, бер бите көн; үҙе бер ҡ а
рыш, һаҡалы мең ҡарыш) (фразеологик берә
мектәр бирелде. Выл бүлеккә мәғәнәһе менән
компоненттары аңлаттсан төшөнсәгә тура кил
мәгән тсУшма терминдар за алынды, мәҫәләи:
а т 1 и. ...
ф а т көсө тсеүәт үлсәй торғаи, бер системаға
ла инмәгән 6ерәмек.

Б ау ы р и. ...
4 Бауы р ағасы кар. борғоса 1.
§ 34. Мәғәнәһе менән төп һүҙгә ЯҠын тор
ған, нимәнеңдер төрөн, билдәле бер өлөтөн
һ. б. аңлаттсан термин рәүешендәге (фразеологик
берәмектәр төп һүҙҙең тейешле мәғәнәһе эсендә
аңлатып бирелде, мәҫәлән*.
ҒӘЙЕПЛӘҮ к. 1. Ғәйебе бар, ғәйепле тип
һанау... Ғәйепләү акты ғәйепләнеүселәрҙең
ғәйебен, енәйәтен лҙған тсағыҙ.
КӨН 1 и. 1. ...
6.
Ғ орм от, көнкүреш. ... / Тыныс, үңайлы,
рәхәт торм от... Көн бөтөү 1) тыныс, рәхәт тор
мош, иркенлек бөтөү; 2) тсУлланы лы ттан сы
ғыу, кәрәклеге бөтөү. Санага көн бөттө.
§ 35. Ф разеологик берәмек ғәҙәттә төп мә
ғәнәне йөкмәгән һүҙ статьяһында аңлатылды.
Мәғәнә лғынан төп компонентты билдәләү мөм
кин булмағанда, аңлатма тәүге һүҙ бУиынса
бирелде.
§ 36. Фразеологик берәмектәрҙең мәғәнәлә
ре йәйәле ғәрәп цжфрҙары менән күрһәтелде,
мәҫәлән:
м а й 1 и. 1 . ...
4 Ер майы 1) неФть...; 2) кәрәсин...
§ 37. Фразеологик берәмек компоненттары
ның синонимдары бүлһа, Улар йәки һүҙе менән
бергә түңәрәк йәйә эсендә килтерелде, мәҫә
лән:
ЕЛ и. 1. ...
4 Бәхетһеҙгә ( йәки хәйерсегә) ел ҡаршы...
§ 38. Фразеологик берәмектең ФакУльтатив
компоненты квадрат иәиә эсендә бирелде, мә
ҫәлән:
ЕБӘ р ЕҮ к. 1. ...
4 [а ҫ ҡ а ] шыр ебәреү...

Иллюстратив материал
§ 39. Һүҙҙәрҙең мәғәнәләренә һәм төҫмөр
ҙәренә бирелгән аңлатмаларҙан һУң миҫалдар
килтерелә. Улар һүҙҙең телмәрҙә ҡулланылы
шын күрһәтеү, аңлатманы тУлыландырыУ, Шулаи Утс уны грамматик һәм стилистик йәһәт
тән асы У өсөн бирелде. Ошо матссаттан сығып,
тсайһы бер үҙенсәлекле диалект һүҙҙәренә лә
миҫалдар алынды.
Фразеологик берәмектәргә миҫал килтереү
мотлатс тип һаналмаһа ла, иллюстратив мате
риал, ғәҙәттә, күп мәғәнәле (фразеологизмдарға
тсарата бирелде. Айырым әлкәгә генә тсараған
терминдарға, проФессил исемдәренә, ырыУ ата
маларына миҫал килтерелмәне.
§ 40. Миҫал рәүешендә килтерелгән цитата
лар баҫма сығанатстарҙан — әҙәби әҫәрҙәрҙән,
хальпс ижадынан, жүрналдарҙан һәм «Оовет
Баппсортостаны» газетаһынан алынды. Цитата-

иың һуңында Уның сығанағы йәки әҫәрҙең ав
торы Күрһәтелде.
§ 41. Оҙон цитаталар, эстәлегенә зыян килтермәҫлеьс итеп, тсыҫтсартып алынд ы. Кыҫтсартмалар һөйләм үртаһына тУра килгәндә, алып
татл ан ған һүҙҙәр Урынына иКе нөгстә (..) тсүиылды. Э тсыҫтсартыү һөйләмдең башында йәки
аҙағында бүлғанда, бер ниндәй ҙә билдә менән
Күрһәтелмәне.
§ 42. Һөйләмгә Ьүҙҙең КеМ тараФынан әйтел
гәнен, эш-хәрәкәттең кем тараФынан баписарылғанын КүрҺәтКән, йәКи Һүҙ КеМ, нәмә т Ураһында барғанын, асытслаған һүҙҙәр индерел
гәндә, үлар Квадрат йәйә эсендә бирелде.

ҺҮҘҘӘРГӘ ГРАММАТИК
ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 43. Һүҙҙәрҙе ГрамматиК ЯҠтан тасУирлаУ
һүҙлеКтәрҙә ҠабУл ителгән махсУс билдәләр
лрҙамында баштсарылды.
§ 44. Ғрамматшс билдәләр менән һүҙҙең
тсайһы төрнөмгә тсарағанлығы, баштса һүҙ төрКөмө ФунКциЯһында Килеү осратстары һәм те
йешле үрында синтаКсиК функцияһы ла күрһәтелде.

Исемдәр
§ 45. Исемдәр берлен ФормаҺыида төп килештә бирелде. К үплек ФормаҺыида тотсом, төр
атамалары ғына төп Һү ҙГә айырым мәғәнә итеп,
тейешле стилистиК билдә менән Күрһәтелде ,
мәҫәлән:
К ҮРӘ Н 1 и. 1. ...
2. күрәндәр бот. Вер өлөшлө Күп йыллытс
үҫемлеКтәр ғаиләһе.
§ 46. Айырым л еКсиК мәғәнәһе бУлған ирКәләү һүҙҙәре , баш һүҙ итеп алынып, ирк. бил
дәһе менән төп Формаға тоҫтсалды. Эгәр ҙә исем
эйәлен ФормаҺында иркәләү төшөнсәһен бирһә,
ул айырым мәғәнә итеп, тейешле ғрамматшс
билдә менән түлыһынса яҙып бирелде, мәҫә
лән:
БИСӘ КӘ Й и. 1. ирк. ҡар. бнсә 1.
2. мыҫҡ. Висәләр эшенә тсыҫылған ирҙәргә
әйтелә.
КӨСӨК 1 и. 1. Эт балаһы.
2. эйл. ф. Көсөгөм балаға иркәләп әйтелә.
§ 47. Исемдәрҙең сиФат һәм баштса һүҙ төр
көмө үрынында тсүлланылышы мәғ. билдәһе ме
нән айырым мәғәнә итеп бирелде, мәҫәлән:
АЙЫу и. 1. ...
2. с. мәғ. ШУл йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Айыу тун.
§ 48. Берәй Килеш Формаһында . ярҙамсы
һүҙ ФунКцияһын үтәгән исемдәр төп һүҙҙә бил
дәләнгәндән һУң, функцияһында тигән тамға
менән айырым лексик берәмек итеп бирелде,
мәҫәлән:
Т а Р а Ф [гәр. ] и. 1. ...
4. Сығанак Килеш аФФшсстары менән бәй
ләүес ФунКцияһында ҡулланыла (ҡар. тараф 
тан, тарафынан).
тар аф ы н ан бәйл. функцияһында Төп килештәге һүҙҙәрҙән һуң Килеп, эш-хәрәКәттең
башҠарыУсыҺын белдерә.

§ 49. Исемдәрҙең йыйнаүльпе төшөнсәһе
йыйн. билдәҺе менән күрһәтелде, мәҫәлән:
а л т ы н к ө м ө ш и. йыйн. ...
С иф аттар
§ 50. Сифаттар төп дәрәжә ФормаҺында би
релде.
§ 51. Сиф аттарҙың айырым лексик төшөн
сәле күплек Формалары, баписа һүҙ төркөмө
ф ункцияһында килеү осратстары айырым мәғә
нә итеп биреЛде , мәҫәлән:
к у ҙ а ҡ л ы с. 1 ....
2. и. мәе. ҡүҙаҡлылар бот. Орлоғо тсүҙатс
эсендә бУла торған үҫемлектәр ғаиләһе.
ы с ы н с. 1. ...
5. инш. мәғ. Кемдеңдер һүҙен раҫлаү
рәүешендә әйтелә.
§ 52. К онтекста исемдең сиФат, сиф аттың
исем йәки рәүеш ф ункцияһында ҡулланылыу
осратстары ҡуш һыҙык аша миҫалдар менән
күрһәтелде, мәҫәлән:
с и т с а и. ... а ҡ ситса. / / Ситса күлдәк.
М а Т у Р с. ... Матур ҡыҙ, 11 Матурҙы һай
лау. / / Матур бейеү.
К Ү Ң ЕЛЛ Е с. ... К үңелле кисә. / / Табын
күңелле үтте.
Һ андар
§ 53. Һан төркөмсәләре грамматик билдәләр
менән күрһәтелде, мәҫәлән:
ИКЕШ ӘР бүл. һ.................
БИШӘҮ йыйн. һ. ...
ӨСЛӘП сама һ. ...
ҮНЫ НСЫ рәт һ. ...
§ 54. Һандарҙың баштеа һүҙ төркөмө с а н к 
цияһында килеү осратстары айырым мәғәнр итеп
бирелде.
ДҮ РТ төп. һ. 1. 4 һаны.
2. и. мәе. Виш баллы баһа системаһындағы
«ятешы» билдәһе.

Алмаштар
§ 55. Алмаш төрҙәре грамматик билдәләр
менән күрһәтелде, мәҫәлән:
м и н зат а. ...
ТЕГЕ күрһ. а. ...
К А С а Н һор. а. ...
§ 56. К илеш менән төрләнгәндә нигеҙе (фоне
тик ү ҙгәр ет кисергән алмаштарҙың йәйә эсендә
күплек һәм килеш Формалары бирелде, мә
ҫәлән:
БЫ Л (бының, быға, быны, бынан, бында;
күпл. былар) күрһ. а. ...

Ҡылымдар
§ 57. Кылымдар исем тсылым Формаһында
алынды.
§ 58. ТСылым йүнәлештәре грамматик билдә
менән күрһәтелеп, төп тсылымдың тейешле мә
ғәнәләренә тоҫтсалды, мәҫәлән:
в а к л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ваҡлаУ.
К И РҘЕ Р Е Ү ҡ. йөкм. ҡар. клреү 1, 2.
к а п л а н ы у ҡ. 1. төш. ҡар. ҡаплаү 1—4. ...
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2. ҡайт. кар. ҡаплаү 1...
Ҡ аҢ Ғ Ы Л Д аш Ы У к. урт. кар. ҡаңғылдаУ 1.
§ 59. Исем -кылым ФорМаҺыид а ФоНетик
ү ҙГӘрет кисвргәи -кылымдарҙың иәиә эсеНдә
НИгеҙе күрҺәтеЛде> мәҫәләи:
а ғ ы у 1 (атс*) к. ...
§ 60. Нигеҙ форМаҺыида фонеТИк аиырмалыҡ буЛҒан ОМОНИМ -кылымдарҙың да иәиә эсендә төп ниГеҙе күрЬәтслде:, мәҪәлән:
Т а Н Ы у 1 (таш ) к. ...
Т аН Ы У 2 (тайы*) ҡ. ...
§ 61. Ярҙамлапш ү тӨ1НӨНсәҺе бүлғаи уртатслыҠ йүнәлеш Формаһы айырым билдә меиәи
күрҺәТеЛде , мәҫәлән:
КҮ ТӘр ЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. кар. күтәреү
1, 3, 4.
КҮҘЛӘШ ЕҮ ҡ. 1. кар. күҙләү 1 1.
2. ярҙамл. кар. күҙләү 1 2.
§ 62. Йөкмәтеү Ьәм ТӨщӨм йүнәлеше Формаһывдағы эйәһеҙлек ТӨп1Өисәле кылымдар грам
матик билдә меиәи төп -кылымдың теЙеШл е мә
ғәнәләренә тоҫ-калды, мәҫәлән:
ИҪНӘТЕҮ к. эйһ. ф. кар. иҫнәү.
КИ Л ЕН ЕҮ к. эйһ. ф. кар. килеү 2, 3, 12.
§ 63. И теү, бУлыУ, ҡылыУ һүҙҙәре менән
яһалған аналитик тсылымдар төп һү ҙҙең бөтә
мәғәнәләренә лә аңлатма биреп, миҫал килте
релгәндән һуң асытс төҫтәге квадрат ( □ ) тамғаһы ania Яңы юлдан аңлатма менән бирелде,
мәҫәлән:
В а Ф а Т [гәр.] и. ...
□ Вафат булыу үлеү.
ға ж и з [вәр.] и. ...
□ Ғажиз бУлыУ 1) мәхрүм булыу...;
2) аптыраныу, ни этләр гә белмәү.

Рәүештәр
§ 64. р әүештең семантик төркөмсәләре айы
рып күрһәтелмәй, р. билдәһе менән генә бирел
де, мәҫәлән:

а ҡ с а л а т а р. ...

д Әр р ӘҮ [фарс.] р. ...

Ярҙамсы һүҙҙәр
§ 65. Ярҙамсы Ьүҙҙәр
менән күрһәтелде, мәҫәлән:
ЙӘКИ терк. ...

грамматик

билдә

ҡ ы н а киҫ. ...
МЕНӘН бәйл. ...
§ 66. СиФаттың тәүге ижеге тсабатланыү
нигеҙендә яһалған көсәйтеү киҫәксәләре тсьш
һыҙытсса а т а грамматик билдә менән бирелде,
мәҫәлән:
Ҡ аП - киҫ. Ҡа* ижеге менән башланған төп
сиФат иәки рәүешкә тсУты лы п, артытслытс
дәрәжәһен бирә. Ҡап-кара.

Ымлыҡтар
§ 67. Ымлытстар ымл. билдәһе менән күрһә
телде, мәҫәлән:
а в а ымл. ...
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Модаль һүҙҙәр
§ 68. Модаль Ьүҙҙәр мөн. билдәЬе менән
күрһәтелде, мәҫәлән:
к ә рә к мөн. ...

Оҡшатыу һүҙҙәре
§ 69. Отсшатыү һүҙҙәре окш. билдәһе менән
күрһәтелде, мәҫәлән:
Ы р Ҫ окш. Бесәйҙең асыүлы таүышын белдер
гән һүҙ.

Стилистик билдәләр
§ 70. Стилистик билдәләр грамматик билдә
ләрҙән һуң тсуйылды. Улар һүҙ, һүҙбәйләнеш
һәм ФразеолоГик берәмектәрҙең тсулланылышындағы төрлө сикләүҙәрҙе күрһәтеү өсөн,
йәғни Ьүҙлек составының хәҙерге торошон, һүҙҙең -каиһы -катламға тсараУын, термин буларатс
ниндәй әлкәлә тсУлланылыУын билдәләү матссатынан сығып, шулай Утс экспрессив-эмоңиональ үҙенсәлектәрен билдәләү өсөн ҡуйылды.
1) диал., иҫк., һөйл. билдәләре күберәк лбаи
һөйләү теленә хас, ләкин әҙәби әҫәрҙәрҙә йыш
осрау мөмкинлектәре булған һүҙ, һүҙбәйләнештәргә һәм Фразеологик берәмектәргә, иәки улар
ҙың мәғәнәләренә тсуйылды, мәҫәлән:
Т а Л М а с. диал. Арымтал.
а л т а т а р и. иҫк. р евольвер.
ЭЙЕМЕК с . һөйл. Аҫ-ка эйеңке. Эйемек билле
ат.
2) дини билдәһе дингә бәйле лексиканы күрһә
теү өсөн -куиылды, мәҫәлән:
Н амаҙ [фарс.] и. дини...
3) кит. билдәһе Яҙма әҙәбиәткә, китап теленә
хас һүҙҙәргә -куиылды, мәҫәлән:
МӘҘЕХ [гәр. ] и. кит. ...
4) тар. тигән билдә халытстың үткән тормошо
на һәм уны һүрәтләүгә бәйле һүҙҙәргә ҡуйыл
ды, мәҫәлән:
Х ӘЛИФ Ә [ғәР.] и. тар. ...
5) һир. билдәһе -кулланылышта һирәк осраған
Ьүҙҙәргә иәки айырым мәғәнәләргә тсуйылды,
мәҫәлән:
м аҡ ам [вәр.] и. 1. ...
2. һир. Кешенең тоттсан урыны, дәрәжәЬе...
6) шигр. тигән билдә күтәренке паФосты һәм
хис-тоиғоларҙы сағылдырған, поэзияға хас һүҙ
ҙәргә иәки айырым мәғәнәләргә тсарата ҡуйыл
ды, мәҫәлән:
Б Ы Л Б Ы Л [фарс.] и. шигр. ...
7) югары тигән билдә тантаналылытс, мөһимлек
төшөнсәһе булған юғары стилдәге һүҙҙәргә
-куиылды, мәҫәлән:
В а Ф а Т [ ғәР.] и. югары Үлем.
8) ирк., яманл., мыҫк. билдәләре экспрессив-эмоциональ мәғәнәле берәмектәргә -куиылды,
мәҫәлән:
а л т а у ы ҙ с. диал. яманл. ...
БИСӘ КӘ Й м. 1. ирк. кар. бисә 1.
КӨСӨК и. 1. ...
3. кусм. мыҫк. Валиғ булмаған йәш кеше.
9) бал. билдәһе балалар теленә хас һүҙҙәргә
-куйылды, мәҫәлән:

Ҡ АҠ АҠ и. бал. Ҡ аҙ.
ЭМЕЙ и. бал. Имсәк.
10) ҡыу., саҡр. билдәләре тсшн-ҡорт, йәнлек тәрҙв ҡыУыУ, сатсырыү өеөи ҡүлланылған һ үҙ
ҙәргә ҡуиылды, мәҫәләи:
Б Е р С ҡыу. Весәиҙе ҠыУғаид а әйтелә.
К ӨО-КӨС саҡр. К ӨСӨК сатсыргаида әйтелә.
§ 71. Фәи, техишса, сәнғәт һ. б. айырым бер
э т ӨлКәҺеиә тсарагаи термии һүҙҙәр щүлан уҡ
стилистшс билдә меиәи бирелде, мәҫәләи:
ВАКУУМ [рус.<:лат.] и. физ., тех. ...
ЗӘ Ң ГӘр С у Ҡ и. бот. ...
К а р Б ° н [рус. < л а т .] и. геол. ...
К УЛ ЬТИ ВА ЦИ Я [рус.} и. а. х. ...
Ҡ АБАТЛАНЫ УСЫ и. мат. ...
НЕО ЛО ГИ ЗМ [РУС. < гр.] и. лингв. ...
§ 72. Һүҙҙең нәни Уиың мәғәнәһенең теаиһы
әлкәгә тсараүыи кыртса гыиа билдәләп бУлмаҒаида махс. тигәи билдә ҡуиылды, мәҫәләи:
м а г а з й н [Рус.<«?әР.] и. i . ...
2. махс. ... Фотоаппарат магазины.
§ 73. О илистик билдә, ТОТОШ һүҙгә тсағылғаида, мәғәнә айырымлығын билгеләгән ЦиФрҙар алдынан, әгәр бер мәғәнәгә генә тсараһа,

шул мәғәнәгә бирелгән аңлатма алдынан ҡуиылды, мәҫәлән:
в а т ы у ҡ. 1 . . . .
4. диал. күсм. Ҡ ашнатыү. ...
ҺЕр КӘ и. 1. ...
2. бот. ...
1Ы М Ы р ҺЫ Ҡ С. диал. 1. Тымпат.
2. күсм. аҫтыртын.

ОРФОГРАФИЯ ҺӘМ БАҪЫМ
§ 74. Һүҙлен ғәмәлдә бУлған орфогр афия
тсағиҙәл әренә лраШлы нтеп этләнде.
§ 75. Һүҙлен статьяһ ында бөтә аңлатмалар,
иллюстратив материалдар, ФразеолоГиК бәйлә
нештәр 6ani хәреФ менән бирелде.
§ 76. Мәғәнә эсендәге ңиф рҙар менән бил
дәләнгән төҫмөрҙәр һәм ромб артындағы Фразеологшс берәментәрҙең аңлатмаһы бәләкәй хә
реф менән бирелде.
§ 77. Ваҫым рУс теленән һәм рУс теле ania
үҙгәртелмәй алынған һүҙҙәргә генә ҡуйылды.
А н ТЁ н н а [рус. Слат .] и. ...
з а в ° д [рус. ] и. ...
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ШАРТЛЫ ҠЫҪҠАРТМАЛАР
а.

ал м ат

авиа.
авиацил
алт.
алтай ( Һү ҙе)
анатомия
анат.
антроп. аьггропологил:
археол. археология
архит. архиТеКТура
астр.
асТрОНОМИЯ
аныкл. анытслаУсы (Ьүҙ)
а. х.
аУыл хүжалығы термины
бал.
балалар (Һү ҙ е)
балҡ.
балытссылытс терМины
берл.
берлек ( ф ормаҺында)
билд.
билдәләү (алмашы)
билдһ. билд әһеҙлвк (алмашы)
биологил
биол.
биохим. биохимил
бойр.
боиоротс (тсылым)
ботаника
бот.
бух ГалТериЯ
бухг.
бүл.
бүлвү (һаны, теркәүес е )
бәйләүес
бәйл.
веигр (һ ү ҙе)’
вен.
геод.
геод езиЯ
геол.
ГеолоГиЯ
гидрол. ГИд рОЛОГИЯ
гол.
голланд (һүҙе)
гр.
ГреК (һүҙе)
гр ам.
грамматика
грүзии (һүҙе)
груз.
гәр.
ғәрәп (һүҙе)
диңг.
диңгеҙселек термииы
диал.
диалекталь (һүҙ)
дини
дини (һүҙ)
дип.
дипломатия
евр.
еврей (һүҙе)
зат
зат (алмашы)
и.
исем
икел.
икеләнеү (киҫәксәһе)
инг.
инглиз (һүҙе)
инд.
индтар (һүҙе)
инш.
инеш (һүҙ)
ирк.
иркәләү (Формаһы йәки мәғәнәһендә)
исл.
исланд (һүҙе)
исп.
испан (һүҙе)
иҫк.
иҫкергән (һүҙ)
ит.
итальян (һүҙе)
йөкм.
йөкмәтеү (йүнәлеш е)
йыйн. иьшнаү (мәғәнәһендә)
каб.
кабарда (һ ү ҙе )
кар.
Карел (һүҙе)
кес.
Кесерәнтеү (Формаһы)
кесл.
КеселеКле (һүҙ)
киҫ.
ЮИҪӘ1ССӘ
кит.
кнтап (теленДәГе һүҙ)
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клш.
коми
көлк.
көс.
күбр.

килеш
коми (һүҙе)
көлкөгә алып әйтелгән һүҙ
көсәйтеү (мәғәнәһендә)
күберәк (ниндәиҙер бер Форма йәки
мәғәнәлә)
күпл.
күплек (Формаһында)
күрһ.
күрһәтеү (алмашы)
кәмһ.
кәмһетеү (һүҙе)
ҡ.
тсылым
тсаҙатс (һүҙе)
ҡаҙ.
ҡайт.
тсайтым (йүнәлеш е)
ҡалм. тсалмытс (һүҙе)
ҡар.
тсара (икенсе бер һүҙгә тоҫтсағанда)
ҡарг.
тсарғаУ (һүҙе, Формаһы)
ҡырг.
тсырғыҙ (һүҙе)
ҡыҫҡ. тсыҫтсартылған (Форма)
ҡыт.
тсытай (һүҙе)
ҡыу.
тсыУыУ (һүҙе)
лат.
латин (һүҙе)
латш. латыш (һүҙе)
лингв. лингвистика
лит.
литва (һүҙе)
лог.
логика
мал.
малай (телдәренең һүҙе)
мат.
математика
махс.
м ахсУс (термин)
мед.
медицина
метеор. метеорология
миф.
миФологиЯ
монг.
монгол (һүҙе)
морд.
мордва (һүҙе)
мөн.
мөнәсәбәтле, модаль (һүҙ)
муз.
мУзыка
мыҫҡ. мыҫтсыллаү (һүҙе)
мәғ.
мәғәнәһендә
мәрәк. мәрәнәлөү (һүҙе)
нан.
нанай (һүҙе)
нем.
немец (һүҙе)
норв.
норвег (һүҙе)
нуг.
нУғай (һүҙе)
оҡш.
отсшатыУ (һүҙе)
опт.
оптика
өнд.
өндәү (һүҙе)
өндш. өндәш еү (һүҙе)
пол.
поллк (һүҙе)
полигр. полнграФиК термин
полин. полинезий (һ ү ҙе )
порт.
портутал (Ьүҙе )

радио
Рраҫл.
рәт.
рум.
рус.

радиотехника
рәүеш
раҫлаУ
рәт (Ьаны)
рУмын ( Һү ҙ е )
РУС (һү ҙе )

с.
сиФаТ
сагышт. сығыштырыу (ФорМаһы иәки мәғәнәһендә)
саҡр.
саҠырыУ (Ьүҙе)
сама
сама (һаны)
санскр. санскрит (Ьүҙе)
сингал (Ьүҙе)
синг.
ситл.
ситләтеп әйтелгән (Ьүҙ)
сканд. скандинав (телдәренең Ьүҙе)
спорт спорт
сыг.
сығатай (һүҙе)
сыгн.
сығанатс (килеш)
с эн г.
сәнғәт
там.
тамил (һүҙе)
тар.
тарихи (һүҙ)
тау
та У эше термины
театр. театраль термин
телк.
теләк (һүҙе)
терк.
теркәүес
тех.
техника
т. юл
тимер юл термины
тиб.
тибет (һүҙе)
типогр. типографиЯ термины
төб.
төбәү (к и л ет)
төп
төп (килеш)
төрк.
төрөк (һүҙе)
төрки төрки (һүҙ)
төш.
төшөм (йүнәлеше, килеШе)
туҡ.
тУҠыУ эШе термины
тупаҫ тупаҫ (һүҙ)
у.-в.
урын-ватсыт (килеш)
у мар т. УмартасылыҠ термины
урт.
УртаҠлыҠ (йүнәлеше)
үс.
үсәү (һүҙе)
ф.
Форма
фарм. ФармацевТик термин
фарс. Фарсы (һүҙе)
физ.
(физика
филос. Философик ТермИН
фин
ф ии (Һү ҙе)
фин.
фиНаис ТермИНы
фр.
ФранЦУз (һүҙе)
хим.
химил
хупл.
хУплаУ (һүҙе)
хуш л. хУ1нлаШыУ (һүҙе)

хәб.
хәрби
һ.
һ. б.
һинд
һир.
һор.
һөйл.
чех
шарт
шаяр.
шв.
шелт.
шигр.
ымл.
ыңг.
эйл.
эйһ.
эк.
эст.
эф.
әҙ.
әҙ һ.
әзр.
әрл.
югары
юҡл.
юр.
яманл.
япон
ярҙ.
ярҙамл.

хәбәр ФункциЯһында
хәрби термин
һан
һәм бангкалар
һинд (һүҙе)
һирәк ҡулланыла
һораү (алмашы)
һөйләү телендәге һүҙ
чех (һүҙе)
inapT (тсылым)
Ша ЯрыУ (һүҙе)
ШВед (һүҙе)
шелтәләү (һүҙе)
ти ғри (һүҙ йәки мәғәнә)
ЫМЛЫТС

ыңғай (Формала йәки мәғәнәлә)
эйәлек (ал м аты , килеше)
эйәһеҙлек (мәғәнәһендә)
экономика
эстон (һүҙе)
эФиоп (һүҙе)
әҙәби термин
әҙһетвү (Формаһы)
әзербайжан (һүҙе)
әрләү (һүҙе)
юғары стилдә
юклытс (Формаһында)
юриднк термин
яманлаү (һүҙе)
Япон (һүҙе)
лрҙамльпс Функңияһында
ярҙамлашып эшләү мәғәнәһендә.

Ш А РТЛЫ БИ Л Д Ә Л Ә Р
//
/
■

□
4
•

грамматик функция {кар. § 18)
мәғәнә төҫмөрө {кар. § 18)
мнҫал итеп килтерелгэи һүҙбәйләнештәр менән һөйләмдәрҙе айырған билГе
{кар. § 18)
һөйләмдәге ҠыҫҠартмалар {кар. § 41)
аналитик тсылым {кар. § 63)
Фразе0л0гия {кар. § 33)
мәтсәл Ьәм әйтемдәр {кар. § 18)

БАШҠОРТ АЛФАВИТЫ
Аа
Бб
Вв
Гг
Ғғ
Дд
3?

Ее
Её
Жж
Зз
Ии
Йй
К к

Ҡҡ
Лл
Мм
Нн
Ңң
Оо
Өө
Пп
Рр
Сс
Ҫҫ
Тт
Уу
Үү

Фф
Хх
һһ

Цц
Чч
Шш
Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь
Ээ
Әә
Юю
Яя

А
А 1 Ваппсорт алФавИтының беренсе хәреФе.
а 2, а-а-а ымл. 1. Ҡ ыУанысты, ҙУр шатльпсты
белдерГәндә әйтелә.— А -а !!!— тип ҡысҡырып
ебәрҙе Хәмит. һ е ҙ у л «а-а» тигәндәң мәгәнәһен
беләһегеҙме? Ул бит: «Иҫәнме, һаумы, Вәгиз?
Бы л бит һин. Мин һине күреүгә ниндәй шат!
Ниндәй ҡыуанам!> — тигән һүҙ. О. Агиш.
2.
АУыртҠанды белдергәндә әйтелә. Ир тагы
ла ныгыраҡ ыңгыраша: «А-а-а ...» X. Н азаров.
А 3, а-а-а окш. Шаулаппсанды белдер Гәи
һүҙ. Осоп һаҙга кунганда, әйтерһең дә, абына:
«А-а-а!» — тип гаугалана ап-аҡ ҡына агуна.
С. Күлнбай.
а б а ымл. АптыраУҙы, Ғәжәпләиеү ҙе бел
дергәндә әйтелә. [Ихсан:] Ҡ оҙа һаман ҡайтма
нымы? Аба, ҡайһылай оҙаҡланы. М. Хәйҙәров.
[Х әлиулла:] Аба, ямгыр бик яман яуа, күк тә
көлтөрәп китә. С. Агиш.
ф Аба һалыу лрҙам һорап ҠысҠырыУ, бәлә һа
лып тсыстсырыү.
АБАҒА и. 1. Ҡ аҙалҠтар төркөмөнә ингәи эре
ҡ аУырһын лпрателы күп иылльпе ү Ҫемлвк (ағаельпета, дымлы урында үҪә). һ ы у абагалары. ■
.Әйләнәмдә абагалы урман, уйпы ерҙәр, бөҙрә
сауҡалар, ә тегендә, баҫыу кукрәгенде, колхоз
ужымдары ҡалҡалар. А. Игебаев.
2. абағалар, абаға һымаҡтар бот. Оаң, һеркә
ярҙамыида үрсей торған ү Ҫемлектәр төрөйөң
атамаһы .
АБАд и. ҡар. әбә д.
АБАЖ УР [РУС.] и. Ятстыльпсты бер Ятсҡа
йүнәлтеү өсөн лампаға ҡаплай торған махсУс
■калпатс. Абажурлы шәм.
А БА ЗИ Н и. Ҡ арасай-Черкес һәм Адыгей ав
тономиялы әлкәләрендә йәшәгән хальпс һәм шУл
хальпетың бер кешеһе (иберии-кавказ телдәре
нең береһендә һөйләшә). Абазин халҡы. Абазин
теле.
АБАЙ с . ТСарап, самалап эш итеүсән; һатс.
Абай кеше. Абай булыу. 11 Абай йөрөү. Абай
ҡыланыу.
АБАЙЛАМАҪТАН р. Һис көтмәгәндә; аңғар
м а ғ а н . Абайламаҫтан ерҙә ятҡан кирбес киҫә
генә баҫтым. Ә. Байрамов. / Һиҙмәҫтән, ирекһеҙ
ҙән. [Әсәһе] баланың тауышынан айнып киткән
дәй булып, үҙе лә абайламаҫтан: «Булат, ба
лаҡайым, атайың ҡайтманымы, тәҙрәнән ҡарап
ал әле»,— тип әйтеп һалды. М. Тажи.
АБАЙЛАТЫу ҡ. Кешегә аңғарырға, төшөнөр
гә мөмкинлек биреү, һиҙҙереү. [Әптер] шым гы

на, кешегә абайлатмай гына Нәгимгә килә.
Һ. Дәүләтшина.
АБАЙЛАҮ ҡ. 1. Ентекләп тсараУ, иғтибар
меиән башсау. [ Ҡ олмырҙа:] Санагыҙҙың тәртә
төптәрен абайлап, ныгытып егегеҙ, юлда тугарылып, ҡамасау һалып тормаһын. Т\ ХәйбУллии.
2. Уйлап, бик һатс эш итеү. И брай ш улай уҡ
мәкерле хас дошман. Ул бик абайлап эш итә.
Ғ. Хөсәйеиов.— Ҡара-ҡара, беҙҙең Зөфәр нин
дәй гәйрәтләнәп бара! Абайла, кикрегең өҙөл
мәһен, көҙгө әтәс! — тине Исмәгил. Я. Бәлиев.
3. Берәй эште, хәлде һиҙеп алыУ; төшөиөү,
аңғары ү.— Ә һин, уйсанһың, тиһең. Эйе, уйланган саҡтар ҙа була шул. Бигерәк тә һуңгы йы л
дарҙа... Уны, Ғирфан, һин дөрөҫ абайлаганһың.
3. Виишева.
4. Ситтән күреп, һиҙеп ҠалыУ. Сос Ф әхриҙең
фермага һугылмай, башта тура өйөнә кереп сыгыуын хатта һиҙгер Я ҡуп күрше лә абайламай
ҡалды. В. Бикбай.
ф Абайламай һөйләгән ауырымай үлгән.
М^тсәл.
АБАЙ-ТОБАЙ и. диал. Айыш. Абай-тобайын
белмәй тотоноу.
А БАЙҺЫ Ҙ с . 1. Иғтибарһыҙ, сос бУлмаған;
аңыш. Абайһыҙ булыу.
2. Алдыи-артыи уйламай торғаи; һатеһыҙ. / /
Абайһыҙ тотоноу, ш Н ачальник абайһыҙ
эштәр эшләмәһә, .. бәлки үҙ урынында эшләр
ине. Ә. Вәли.
А БА Й ҺЫ ҘҘА Н р. Вер ҙә көтмәгәндә, уйламағанда; абайламаҫтан, аңғармаҫтан. Абайһы ҙ
ҙан килеп баҫыу. Абайһыҙҙан килеп сыгыу. /
Һиҙмәҫтән, аңғармаҫтан. [М улла:] Теге мәлгүн
[поезд] минең сыйыҡ эсенә инә башлагас,
күңелгә аҙыраҡ ҡурҡыу төшөп, абайһыҙҙан
тәһәрәтемде һындырып ҡуйҙым. И. Көҫәптсол.
АБАЛАНЫУ к. төш. ҡар. абалау. Абаланып
өрөү.
АБАЛАТЫУ к. йөкм. ҡар. абалаУ.
АБАЛАУ к. Ташланып, я рһып өрөү. Абалап
алыу. ш Төн. .. Ҡараңгы. .. Йыраҡта абалап бер
эт өрә. Ш. Виктсол.
АБАУ 1 ымл. 1. Ҡ УрҠып, һиҫкәнеп КИТКӘНДӘ
әйтелә. А бау, аяҡ аҫтына һыу сыҡҡан.
2. Мыҫтсыл итеүҙе белдергәндә әйтелә.— Абау,
эшем кешеһе Йәнтимер, йыуан менән ҡыҫҡа
араһында әллә кем булып ултыра. С. Агиш.
3. АЯп, иркәләгәнде белдергәндә әйтелә.
[Миңлекәй:] Абау, ҡыҙым, һагындыңмы? Әйҙә,
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АБА

АБУ

мин һиңә әллә ниҙәр алып ҡайттым. Әйҙә ҡыҙым!
Һ. Дәүләтшина.
а в а у 2 и. иҫк. ҡар, Ьыҙлыҡ 3. Ауыҙыңа абауҙы ң кергәне — ҡарыйлыҡтың билдәһе (Ҡобайырҙаи).
а Б а у Л а Т Ы у к, ТСыстсыртыу, һөрәНләтеү.
Абаулатып ҡыуыу.
а в а у л а у к. А6аУ 1 тип -кыскырыү.
аБ Б А Т [РУС. <лат.] и. 1. Католиктарҙағы ир
ҙәр монастырының башлығы.
2. Франциялағы католиктар рүханийы.
а В Б р Е В И аТ у р а [рус. <лат] н. 1. ТСыҫтсартылған Ҡушма һүҙ йәки ҠыҫҠартылған һүҙҙәр
ҙең баш хәрефтәре (мәҫ. колхоз, ВЛКОМ).
2. Яҙыүҙа шартлы рәүештә тсыҫтсартылған
һүҙҙәр (мәҫ. һ. б).
а В д а Н р. диал. Бөтөнләй, тамам. Абд ан
арып йыгылыу.
аБ Е Л Х Ә Я Т [фарс. {гәр, ] и. иҫк. Мәңгелек
ғүмер һыУы, тереклек һыУы. Ҡ әҙерле ҙур бер
нәмә у л абелхәят, нур үҙе ул, һыу үҙе, ялҡын
үҙе. Ш. Вабич.
а В Е р р АЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. опт. Оптик
приборҙар аша -караганда нәмәләрҙең үҙгәреп
йәки тонотс бУлып күренеүе.
2. астр. Ерҙең тсояш тирәһендә әйләнеүе һө
ҙөмтәһендә, йондоҙҙарҙың үҙ үрынынан ауышҠан кеүек бУлып күренеүе.
а в з а ң и. ҡар. ағаң. Яңы йорттан яңы бәхет
көткән бер уңай менән ҡотланылар абзагыҙҙы
тагы бер малай менән. р . СаФин.
аБ З А Ц [Рг/С. (нем.] и. i . Текста эскәрәк ин
дереп Яҙылған юл башы; тсыҙыл юл.
2. Текстың бер тсыҙыл юлдан икенсе тсыҙыл
юлға тиклем бУлған өлөшө.
а В З Ы Й и. диал. Ағай. Эй, м улла абзый, ант
итәмен аллаң менән. Ш. Вабич.
а Б И С С И Н [РУС. (гәр. ] и. иҫк. ЭФиоп.
а В И Т у р И ЁН Т [РУС. <лат. ] и. 1. Урта мәктәп
те тамамлаУсы.
2. ВУзға инергә йөрөгән кеше.
аБ О Н Е М Ё Н Т [РуС. (фр- ] и. Берәй нәмәнән
ватсытлыса ФаиҙаланыУ өсөн алдан алынған
хоҠуҠ һәм шУл хоҠуҠты раҫлаған докУмент.
Абонемент хаҡы.
аБОНЁНТ [РуС. (нем. ] и. Абонементтса эиә
бУлған кеше.
А БО ҒИ ТЁН [РУС. (лат. ] и. Верәй илдең борон
дан йәшәгән төп халтсы; ерле хальпс. Австра
лия аборигендары.
А БО р Т [РуС. (лат.] и. мед. ТСарындағы бала
ның төшөүе йәки төшөрөлөүе. Аборт яһау. ш
Ләкин аборт ула й пустяк түгел. Аборт кайһы бер
әсәләрҙең шатлыҡтарын ала г үмергә. X. Ҡ Унакбай.
аврикос [Рус. (Фр-] и. ҡар. өрөк.
а В р у Й [ФарС.] и. 1. Хальпс алдында тсаҙанған
ихтирам; шөһрәт. Абруйҙы күтәреү. А бруй ҡа
ҙаныу. Абруйҙы төшөрөү.
2. ВазиФалы Урындан килгән танытслытс; авто
ритет. Түрәлек абруйын һаҡлау,
а Б р у ЙЛЫ с. 1. Ятсшы Яғы менән танылған;
авторитетлы, хөрмәтле. Абруйлы академиктың
трибунага сыгыуын күреп, за л бер аҙга тынып
ҡалды. Д. Вүратсаев.

2. Ҙур вазиФалы, дәрәжәле. [Этҡол байҙың]
тирмәләре абруйлы ҡунаҡтар менән тулды.
Ишек төбөнә еткереп түшәлгән кейеҙҙәр тирмә
эсенә айырым һын биргән, ҡунаҡтар үҙҙәренең
дәрәжәләренә ҡарап бүлеп ултыртылган. Т. ХәйбУллин.
аБООЛЮТ 1 [РУС. <лат. ] и. Идеалистик Фи:
лосоФияла.- бөтә ғаләмдең мәңге үҙгәрмәй
торған төп нигеҙе — р Ух; диндә — алла. / Һис
нигә, һис бер шартка бәйләнмәгән үҙ аллы нәмә.
Абсолютҡа әйләндереү.
аБООЛЮТ 2 [РуС. абсолютный] с. 1. Вер ни
сек тә сикләнмәгән, һис нигә бәйләнмәгән;
шартһыҙ. Халыҡтың абсолют үҫеше.
2. Иң юғары, иң тУлы, иң күп (дәүмәл, күләмгә
һ. б. тсарата). Абсолют ауырлыҡ.
+ абсолю т дәүмәл мат. плюс йәки минУс там
ғаһы ҡ уймай алынған һан. абсолю т күпселек
бик ҙУр күпселек, абсолю т монархия сик
ләнмәгән монархил, юғарғы власть тотош бер
кеше ҡулында бУлған хакимлек Формаһы. а б 
солют нУль физ. мөмкин бүлған иң түбән температУра ( — 2 73,16°С). абсолю т хәҡиҡәт филос.
объектив бУлмыш хатсында тУлы мәғлүмәт
биргән хәтсшсәт.
Аб с о л ю ти зм [Рус. <Фр. ] и. Илдәге хаким
лек тотош бер кеше Ҡулында бүлған идара
Формаһы; сикләнмәгән монархил. Абсолютизм
дәүере. Абсолютизмга ҡаршы көрәш.
аБСОЛЮТЛаШТЫрЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар.
абсолют лаштырыү.
аБСОЛЮТЛаШТЫрЫу ҡ. Айырым бер
өҫтөнлөккә Ҡуйыу , абсолют дәрәжәһенә еткереү.
АБСОрБЦИЯ [РУс. (лат.] и. физ. хим. Нәмә
нең һүрҙырып, һеңдереп алыныуы, йотолоүы.
Газ абсорбцияһы. Яҡтылыҡ абсорбцияһы. А б
сорбция яһау.
аБСТра КТ [рус. абстрактный] с. Абстракция
юлы менән алынған; ситләштерелгән. Абстракт
төшөнсә. Абстракт фекер.
АБСТр а КТЛаШТЫр Ыу ҡ. Верәй нәмәнең
йәки күренештең айырым сиФат һәм бәйләнеш
тәренән ситләштереү.
аБ С Т р а КТЛаШЫу ҡ. Верәй нәмәнең йәки
күренештең айырым сиФат һәм бәйләнештәренән
ситләшеү.
аБСТра КЦИОНЙЗМ [рус.] и. 20 быУатта
һынлы сәнғәттә барлытстса килеп, ысын донълны
тик абстракт рәүештә һүрәтләгән үтә (форма
листик ағым.
аБСТрАКЦИЯ [РуС. (лат.] и. Асылдағы төп
сиФаттарҙы билдәләү өсөн нәмә иәки күре
нештең тсайһы бер яғы, үҙенсәлеге, бәйләнеше
нән ситләшеп УйлаУ алымы.
АБСу р Д 1 [РуС. (лат.] и. АҠылға һыймаҫлытс,
мәғәнәһеҙ нәмә.
АБСу р Д 2 [РУС. абсУрдный] с. Атсылға һый
маҫлытс, мәғәнәһеҙ. Абсурд һөҙөмтә. Абсурд
һүҙ.
АБСЦЕСС [РуС. (лат.] и. мед. Эрен йыйыл
ған Урын, эренле шешек,
а в у н а \фарс. (ф р. ] и. иҫк. 1. Абонемент.
2. Газета, Зкүрнал, "китап алдырыү өсөн ал 
дан яһалған килешеү; подписка. А буна ҡабул
итеү.
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АБУ
АБУНаеЫ и. иҫк. 1. Абонент.
2. Ғазета, журнал, китапты алдан яҙылып ал 
дырыусы кеше. «һабан» журналы «Башкорто
стан» газетаһының йыллык абунасыларына
буш лай ебәрелеп торҙо. Т. Йәнәби.
а в у р к а [РУС. оборка] и. диал. Вала итәк;
тсатмар. А буркалы күлдәк. ■ Ф әрхиә абуркалы
итәген артка кыҫтырып, кирбес биреп торҙо.
X. Ғиләжев.
а Б Х а З и. Абхаз АС С р -ының төп халтсын
тәшкил иткән милләт һәм гиул милләттең бер
кешеһе (иберии-кавказ телдәренәң береЬеидә
һөйләшә).
АБЫЗ и. иҫк. Утсымышлы, белемле кеше. / /
Абыз кеше. ш Б ы л көрәштең башында Килмәк
абыз менән Хыятҡолов, Иратколов, Рысанбай тигән старшиналар тора. Ғ. Фәхретдииов.
а в ы й и. диал. Ағай.
а в ы н а ҺӨрЛӨГӘ р. Һөрлөгөп, йығыла
Яҙып; эләгә-төртөлә. Абына-Һөрлөгә йүгереү.
Абына-Һөрлөгә килеү.
а в ы н а ҺӨРӨНӘ Р. кар. абына-һөрлөгә,
а в ы н д а ғ ы у к. йөкм. кар. абыныу.
аВБШЫП ҺӨРЛӨГӨҮ ҡ. Атлағаида тсолай
Яҙып, эләгеп-төртөлөү. К үк толпар абыныпһөрлөгөп китте лә, М аянһылыу осоп төшөп к а л 
ды, ти. Ҡ уҙыйкүрпәс менән МаЯнҺылыу.
АБЫНЫП-ҺӨҒӨНӨҮ ҡ. кар. абынып-һөрлөгөү.— Абынып-һөрөнөп, коридор буйлап колап,
тиккә генә йөрөмәгәнһең икән. Н. Ҡәрип.
аБЬШЫУ ҡ. 1. Күрмәй килеп, ерҙәге нәмәгә
аЯҠ менәи төртөлөү; эләгеү, һөрлөгөү. Бай
егет был хәбәрҙе ишетә лә тагы китә. Эй бара
был, эй бара. К илә торгас, ташҡа абынып йығы
ла (Әкиәттән).
2. күсм. Х ата эш эшләү; хаталаныу, яңылышыу. Имгәк кенә түгел, яман гибрәт, ике аҙым
дың береһен абынды. Бар тормошо уның х а 
та булды, ялган пәйгәмбәргә табынды. М. К ә
рим.
а в ы с т а й и. иҫк. 1. Дини белемле тсатын.—
Бына, абыстай, ҡыҙымды укытырга килтерҙем,
ите һиңә, һөйәге миңә. И. Көҫәптсол.
2. Дин әЬеленең тсатыны. Табиба әбей башҡа
йылдарҙа ҡорбан ашына иң тәүҙә Ғаббас м улла 
ны, абыстайҙары менән мәзинде саҡырып ала
торгайны. 3. Биишева.
аБЫШҠа и. 1. Тол ир. А ҡ ҡуяндың балаһы
кереп китте ҡамышҡа. Атайымдың биргән ере —
кейәү тиһәм, абышҡа (Оеңләүҙән).
2. Оло йәштәге ир (үҙ тсатынына тсарата).
Шыҡыр-шыҡыр һайыҫҡан, аяҡтары тайышҡан.
Кешегә яман булһа ла, үҙемә яҡшы абышҡам
(Хальпс йырынан). / кәмһ. Ир. [Йәнбикә:] Үҙең
гәйепле. Абышҡаңды ҡатыраҡ тотмайһың.
С. Кулибай.
• • Аптыраган ҡатын абышҡаһын атай тигән.
Әйтем.
аваНГАрд 1 [РУс. <ф р. ] и. 1. Ғәскәрҙең йәки
Флоттың төп кәҫтәрҙән алда бара торған отряды. Ҡыҙыл ракетаның һауага күтәрелеү е
булды, дивизияның авангарды — 275-се полктың
һалдаттары һәм командирҙары .. ауы л янына
барып та сыҡтылар. Ә. Ихсан.
2. күсм. Йәмғиәттең алдынғы, етәксе өлөшө.
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а в а н г а р д 2 [рус. авангардный] с. Алдынғы.
Совет йәмгиәтендә эшселәр синыфы авангард
урын алып тора. «Совет Ванисортостаны», 1986,
28 февраль.
АВаНПОСТ [РуС. <фр. ] и. Ҡайһы бер армия
ларҙа (шулай ук батша армияһында ла) дош
ман һөжүмен иҫкәртеү өсөн алға тсуйылған
һатссы отряд.
ав А Н О [РУС. <ф р. ] и. Эш хатсының алдан
түләнгән өлөшө. Аванс отчеты. Аванс алыу.
Аванс биреү. ■ К олхоз үткән йылдың гинуар
башынан һәр ай һайын игенләтә һәм аҡсалата
аванс бирә башланы. X. Кәрим.
аваНСЦЁНа [рус. <ф р. ] и. Сәхнәиәң алғаратс сығып торған асьпс өлөшө. Авансценага
килеү.
а в а Н Т Ю Р а [рус. <ф р. ] и. Ҡоттсоға тсоролған,
еңе I \-ңыпгка иҫәп тотоп батлан ған эш. Хәрби
( КШН / К >1>/1.

ДВАНТЮр ЙЗМ [РУе.] и. Еңел уңыппса иҫәп
тот кип, принципһыҙльпстса, авантюраға тсоролған эшмәкәрлек. Политик авантюризм.
а в а н т ю рй е т [рус. ] и. Авантюра менән шө
ғөлләнгән кеше. Политик авантюрист.
А ВаН ТЮ ҒИ С ТИ К С. Авантюраға тсоролған.
Авантюристик политика.
АВар и. 1. Дағстан АСС р -ында йәшәгән халытс һәм шул халытстың бер кешеһе (иберийкавказ телдәренең береһендә һөйләшә). Авар
халҡы. Авар ҡатыны. Авар теле.
2. 6 быуатта Дунай буйҙарына килеп, 8 быуат
аҙағына тиклем шунда дәүләт булып йәшәгән
төрки тсәбиләләр.
АВАрИЯ [РУс. <ит. ] и. Хәрәкәттәге машина
ның, механизмдың һ. б. боҙолоуы, һәләкәткә
осрауы; һәләкәт. Аварияга осрау. Аварияга
юлыгыу. Аварияга юл ҡуймау, ш Н аил тап дре
наж бигенә үрелгәндә генә — шартлау, авария...
X. Зарипов, ав а р н я бригадаһы авария ватсытында ярҙамға килгән, аварияны бөтөрөү эшен
бапгкарған бригада, а в а р и я машинаһы авария
ның һөҙөмтәһен бөтөрөү өсөн тәғәйенләнгән мах
сус машина.
АВГУСТ [рус. ] и. Календарь йылдың һигеҙен
се айы (ҡар. календарь).
аВИаБАЗА [Рус. ] и. Окладтары, мастерской
ҙары һәм баппса кәрәк-яратстары булған аэро
дром.
аВИаБЕНЗЙН [рус.] и. Оамолёт бензины,
а в и а в о м в а [рус.] и. Оамолёттарҙан таш 
лана торған бомба.
аВ И аД В Й Г а Т Е Л Ь [рус.] и. Оамолёт двигателе.
аВИаДЕСАНТ [рус.] и. Һауа десанты.
АВИаКОНСТр у КТОр [рус.] и. Самолёттар
йәки авиация төҙөгән конструктор.
аВИаЛЙНИЯ [рус. ] и. Траспорт самолёттарының ике араға остсан даими юлы.
аВИаМОДЕЛЙЗМ [РУе. ] и. Оса торған аппа
рат моделдәрен яһау һәм осороп тсарау эше.
Авиамоделизм менән шөгөлләнеү.
аВИаМОДЕЛСЕ и. Авиамоделизм менән
шөғөлләнгән кеше. Авиамоделселәр клубы.
АВИаМОДЁЛЬ [РУС. ] и. Оса торған аппарат
моделе.
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АВИАНОСЕЦ [РУС.] и. Оамолёттар УлТыра
һәм осоп китә торған майҙаны булғаи ҙУр хәрбн
карап.
а В И а П О Ч Т а [рус.] и. Һ аУа транспорты ме
нән йөрөтөлгән почта.
аВИАТОр [РУС. <Фр.] п- Осош менән
ШөғөлләнГән кеше; осоУсы, лётчик.
аВИАЦИЯ [РУС. <фр. ] и. 1. Оса торған аппа
раттарҙың һауала хәрәкәтләнеү теорилЬы Ьәм
практикаһы.
2. Оса торғаң аппараттар йыйылмаһы; ЬаУа
Флоты. Хәрби авиация. А уы л хужалыгы авиа
цияһы. А виация мәктәбе. А виация промышлен
носы. ш Дошман шашынып контратакага күсте.
Уның штурм авиацияһы ярҙамга килде. К. Мәр
гән.
аВИТаМИНОЗ [рус. <гр. Ң-лат. ] и. мед.
Аҙыҡта витамин етешмәгәндәй килгән а УырыУ.
Авитаминоз булы у. Авитаминоздан ҡотолоу.
АВрЛЛ [РуС. (ингл. ] и. 1. диңг. Карапта
бөтә команда тсатнашлығы менән үтәлә торған
эш.
2. күсм. һөйл. Үҙ ватсытында бапткарылмағанды ашытстырып үтәү өсөн ойошторолған
күмәк эш.
а в с т ра л и й и. Австралияла йәшәгән хальпс
Ьәм шУл халытстың бер кешеһе. Австралий
телдәре.
АВСТрИЙ и. Австрилның төп халтсын тәшкил
иткән милләт Ьәм шУл милләттең бер кешеһе.
Австрий халҡы. Австрий ҡатыны.
АВТОВАЗа [РУС. ] и. Автомобилдәрҙең эшен
ойошторған предприятие, шУлай уҡ Уларҙың
тора Ьәм ремонтлана торған урыны. Автоба
зала эшләү.
АВТОБИОҒрАФИК с. Автобиограсфияға
мөнәсәбәтле. Автобиографик повесть. ■ Авто
биографик әҫәрҙәрҙә яҙыусы үҙенең тормош
юлын, индивидуаль яҙмышын тасуирлау аша
билдәле бер эпоха кешеләре өсөн хас булган
һыҙаттарҙы аса. М. Ғималова.
АВТОБИОГРАФИЯ [РУС. (гр .]и . Кешенең үҙ
тормош юлын тасУирлаған лҙы У. А уы л советына
автобиографияма мисәт баҫтырырга бар[ҙым].
Ә. Вахитов.
аВТОБУС [РУС. (нем.] и. Кешеләрҙе йөрөтә
торған күп Урынлы автомобиль. Автобус хәрәкә
те. Автобусҡа ултырыу. ■ һ ы у сәсрәтеп мос
товойҙан етеҙ автобустар уҙалар. Ғ. Сәләм.
а В Т ° Г р а Ф [РУС. <гР.] и. 1. Авторҙың үҙ
тсүлы менән лҙған яҙмаһы. Тикшеренеүселәр
Владимир Илъичтың әлегә ҡәҙәр билдәле булмаган автографтарын һаман табып торалар.
«Совет Ванткортостаны», 1966, 22 апрель.
2. Авторҙың тсүлтамғаһы. Автограф алыу. А в 
тограф биреү.
АВТОИНСПЕКЦИЯ [РуС. ] и. Автомобилдәр
хәрәкәтенең дөрөҫлөгөн күҙәтеү эше һәм шуны
баписарған дәүләт органы.
АВТОЛ [РуС. ] и. Н еФттән алынған шыйытс
-кара май.
АВТОЛАВКА [РУС. ] и. Машина менән йөрөтөп
һата торған ларёк.
аВТОМаГИСТрАЛЬ [РуС. ] и. Автомобилдәрҙең етеҙ йөрөшөн тәьмин итерлек оло юл.

АВТОМАТ [РУС. <гР.] и. 1. Кеше тсатнашлығынан тыш үҙ алдына эшләй торған аппа
рат, машина, прибор.
2. Тиҙ ата торған еңел һуғыш тсоралы; пистолет-пулемёт. А уы л осонда көслө автомат тауыш
тары яңгырап китте. С. Кулибай.
а в т о м а т и к с. Кеше тсатнашлығынан тыш,
үҙ алдына эшләгән. Автоматик контроль. А в 
томатик станция. Автоматик үлсәү. Автоматик
рәүештә фотога төшөрөү.
аВТОМАТИКа [РУе. ] и. 1. Фән Һәм техни
каның эш процестарын автоматлаштырыу буй
ынса эш алып барған тармағы.
2. Автоматик рәүештә эшләй торған тсорамалдар. Х әҙер Белорет металлургия заводы .. Ҡат
марлы технология процесы менән автоматика
аша гына идара итә. «Оовет Ваштсортостаны»,
1984, 22 март.
А в т о м а т л а ш т ы ры лы у ҡ. төш. ҡар.
автоматлаштырыу. Автоматлаштырылган теле
фон станцияһы.
а в т 0 м а т л а ш т ы ры у ҡ. Автоматик ысулға
күсереү. Етештереү процестарын автоматлаш
тырыу. Производствоны автоматлаштырыу.
АВТОМаТЛаШЫу ҡ. Автоматик ысулға
күсеү.
А в т о м а т с ы и. 1. Автоматик тсорамалда
эшләгән эшсе.
2. Автомат менән тсоралланған һуғышсы.
АВТОМАТЧИК [РУС ] и. ҡар. автоматсы.
АВТОМАШИНА [РУС. ] и. ҡар. автомобиль.
АВТОМОБИЛЬ [РУС. <ФР-] и. р ельсһыҙ
юлдарҙа йөк һәм кеше ташый торған эске яныуға
тсоролған двигателле үҙе йөрөмәле машина. Е ңел
автомобиль. Йөк автомобиле. Автомобиль про
мышленносы.
АВТОНОМИЯ [Рг/С. <гр. ] и. Эске идара эш
тәрен үҙ алдына хәл итеү хотсуғы. Бурж уаз ав
тономия. Ерле автономия. Автономия алыу. А в 
тономия биреү, m Бөйөк Октябрь социалистик
революцияһының еңеүе арҡаһында гына Баш 
ҡортостан автономия алды. «Совет Ваппсортостаны», 1964, 22 март.
АВТОНОМИЯЛЫ с. Үҙ алдына идара итеү
хотсуғы булған. Башҡорт Автономиялы Совет
Социалистик Республикаһы.
АВТОПИЛОТ [РуС. ] и. Осоу аппараты менән
автоматик рәүештә идара итә торған тсулайлама.
АВТОПОрТрЁТ [РуС. ] и. р әссам иәки скульп
торҙың үҙе эшләгән үҙ һүрәте. Ә теге агасты
көйҙөрөп эшләгән автопортрет һуң? Тимербай
агайҙың тап үҙе түгелме ни?! 3. Биишева.
АВТОр [РуС. < лат. ] и. Әҙәбиәт, сәнғәт әҫәрен,
ғилми эш һ. б. ижад итеүсе кеше. Операның
авторы. Проект авторы. Романдың авторы.
АВТОрҘАШ и. Кем менәндер берлектә бер
нәмәнең авторы булған кеше . Китаптың автор
ҙашы. М әҡәләнең авторҙашы.
АВТОр ЕФЕрАТ [РУе. ] и. Ғилми хеҙмәттең ав
тор тараФынан яҙылған реФераты. Диссертация
ның авторефераты.
АВТОрИТЁТ [РуС. (нем.] и. Абруй, дәрәжә.
АВТОҒИТЕТЛЫ с. Атсылы, яшпылығы менән
танылған, ихтирам игелгән; абруйлы, дәрәжәле.
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Авторитетлы етәксе, ш Уҡытыусы халы ҡ а л 
дында авторитетлы булырга тейеш. М. Тажи.
АВТОРЛАШТЫРЫЛЬ1У ҡ. төш, ҡар, авторлаштырыу. Авторлаштырылган әҫәр.
. аВТОрЛаШТЫрЫУ ҡ.
Үҙ әҫәреңдең тәр-

АГИТАЦИЯ [РУС. (лат.] и. Халытстса политик
йоғонто яһ аУ өсөн телдән иәки яҙма рәүештә
алып барылған эш. Күргәҙмә агитация. Агита
ция эше. Агитация алып барыу, ш Б еҙ аранан
кешеләр бирмәү тураһындагы агитацияны тагы
ла көсәйттек. Д. Юлтый.
АГИТАЦИЯЛАУ ҡ. ҡар. агитирлаУ.
АГИТБРИГАДА [РУС. ] и. Агитация эше алып
бара торған төрКөм. Агитбригада сыгышы.
А г и т г р у п п а [рус. ] и. Верәй ваҠИға иәки эш
үңайы менән агитация алып барыУ өсөн ойошто
ролған махсУс төркөм.
АГИТИРЛАУ ҡ. 1. Агитация алып барыУ, аги
тация үтнәреү. [Председатель:] һ е ҙ, мөгәллимә
иптәш,., минең ураҡсылар янына барып, ш у
ларҙы аҙыраҡ агитирлап йөрөһәгеҙ яҡшы б у 
лы р ине. М. Тажи.
2. һөйл. Өгөтләү.
АГИТПУНКТ [Рг/С.] и. Агитация эштәрен
ойоштора торған Урын, йорт.
АГИТҺӘЙӘТ и. иҫк. АгитгрУппа. 1924 йыл
май аҙагында күсмә дәүләт труппаһы, күсмә
кино аппараты һәм агитһәйәт — барлыгы ун өс
кеше ил араһына сыҡты. Ғ. Хөсәйенов.
АГЛОМЕРАТ [РуС. (лат.] и. 1 . геол. Т аУ
тотсомдарыиың уҡмашҡан нәүшәк тсатышмаЬы.
2. тех. Иретеп укмаштырылған киҫек-киҫек
рУда.
АГНОСТИК [РУС. ] и. Агностицизм ятслы Кеше.
АГНОСТЙК с. Агностицизмға мөнәсәбәтле.
Агностик ҡараш.
АГНОСТИЦИЗМ [Рг/С. <fP. ] и. ОбъеКтив
донъяны һ әм Уның заКонлытстарын өйрәнеп
белеү мөмКИнлеген КИре тсатстсаи идеалистик
ФилосоФшс тәғлимәт.
АГРАР [Рг/С. аграрный (лат.] с. 1. Ергә, ер
бнләүгә бәйле. Аграр мәсьәлә. Аграр реформа.
2.
ИгенселеК менән шөғөлләнгән. Аграр ил.
Аграр район.
АГРЕГАТ [РУС. (лат.] и. Дөйөм бер эш баштсарыУ өсөн үҙ-ара бәйле бер ннсә төрлө ма
шинанан төҙөлгән тсатмарлы тсоролма. Аш лыҡ
таҙартыу агрегаты. Сәсеү агрегаты, һ а у ы у
агрегаты. ■ Комбайн агрегаты баҫыу буйлап
килә. Бункерга гәрәбә кеүек саф иген ага. Ә. Вәлн. / Ниндәи ҙә бУлҺа машинаның билдәле бер
эш үтәй торған тсатмарлы өлөшө. Конструкция
һы ҡатмарлы булган машиналар .. агрегаттарга бүленә.
4 Есемдең агрегат хәле физ. есемдең ниндәй
ҙә бУлҺа бер Физшс торошо (тсаты, шыиытс, газ
хәлендәге].
АГРЕССИВ [РУС. агрессивный] с. Агрессияға
мөнәсәбәтле. Агрессив көстәр. Агрессив һугыш.1
Дошмансыл. Агрессив кеше.
АГРЕССИЯ [рус. ( лат. ] и. Вер-бер илдең ерен
баҫып алы У, халтсыи бүиЬоидороү, ирьсеи сиКләү
ииәте меиәи яЬалғаи тсораллы һөжүм; баҫтсыисылытс, я У.
А ГРЁСС О Р [РУС. ] и. Агрессия яЬаУсы; баҫтсыисы.
А ГРО БИ О ЛО ГИ К с. Агробиологияға мөнәсә
бәтле. Агробиологик фән.
А ГРО БИ О ЛО ГИ Я [РУС. ] и. Игенселек, үҫем
лекселек Ьәм малсылытстағы дөйөм биологик

ж емэһен, Ҡү СерМӘҺеН һ . 6. рәсми
хуплау, шУға ризалытс белдереү.

рәүештә

АВТОРЛЫҠ и. Автор сифатында хеҙмәткә,
әҫәргә эйә буЛҒан хәл. Авторлыҡ танытмаһы.
Авторлыҡ хокУғы авторҙың хоКуҒьш билдәләй
торғаи юридик иормалар йыйылмаһы.
АВТОРУЧКА [Рг/С. ] и. Эсенә Ҡара тУлтырып
Яҙа торғаи рУчКа. П еролы авторучка. Шариклы
авторучка.
АВТОСТРАДА [РуС. ] н. ҡар. автомагистраль.
а г А в а [РуС. <ғР. ] и. Эре , тсаты лпрағыиаи
сүс алыиа торған тропик үҫемлеК. Кинжал кеүек
күкһел ҡыягын һелтәп таштар өҫтөнә, бөтә
һутын бүлеп, агава гүзәл сәскә үҫтерә. Ә. Вәли.
а г а һ [фарс.] с. иск. Алдай белгән, хәбәр
ҙар.
а г а һ л а н д ы р ы у ҡ. иҫк. Алдай белдервп,
һиҙҙереп Ҡуйыу ; иҫКәртеү. Өмөтбай менән
Йәноҙаҡ һайлау алдынан ике ай борон уҡ үҙ
ауылдарының ярлыларын йыйып, Этҡолдар
ҙың этлектәрен энәһенән ебенә тиклем аңлатып,
ярлы халыҡты агаһландырып ҡ уш айлы лар.
¥. Дәүләтшии.
агглютинатив [рус. агглютинативный] с.
лингв. Һәр бер грамматшс мәғәиәиең үҙеНә
башҡа ялғауы булып, шУларҙы һүҙ артыиаи бербер артлы теҙеп бнрә торғаи. Агглютинатив
телдәр.
агглютинАция [Рус. (лат. ] и. лингв.
Бер-бер артлы теҙелгән үҙ аллы ялғаУҙар ярҙамыида һүҙ Ьәм грамматшс Форма яһ аУҙаи
ғибәрәт КүреиеШ (төрКи, Фяи-Уғыр һ . б. ҡаиЬы
бер телдәргә хас).
АГЁНТ [рус. (лат.] и. 1. Верәй ойошманың,
Учреждениеның һ . б. э т баплсарыУсы вәкиле.
Страховка агенты.
2. Кем иәки нимәнеңдер мәиФәғәтеНә хеҙмәт
шҡәи Кеше.
3. Снт илдә йәшерен эш алып барған Кеше;
шымсы.
аГЕНТЛЫҠ и. Верәй үҙәК ойошманың, Учреждсинеиың урыидағы аралашлытс иәКи инФормацня бүлеге. Банк агентлыгы. Телеграф
агентлыгы.
аГЁНТСТВО [РуС.] и. ҡар. агентлыҡ.
АГЕНТУРА [РУС. ] и. 1. й ә ш ерен мәғлүмәттәр
иыиыУ, ҡороттсослотс эшә алып барыУ өсөи оиошторолғаи э ШмәКәрлеК.
2. йыйн. ШУл эштә иөрөгәи хсетеләр; агёиттар.
АГИТАТОР [рус. (лат.] и. Агитация алып
барғаи Кеше . Айбулат ултырган вагонда Титов
та, А льков та бар. Улар өсәүһе лә Ярославский
полктың үткер большевистик агитаторҙары.
Һ. Дәүләтшииа.
АГИТаЦИОН [РуС. агитациониыи] с. Агита
ция матссатыиа иүиәлвшле, агитацияға мөнәсә
бәтле. Агитацион эш. Ш һугыштың тәүге
йылдарындагы шигырҙар ялҡынлы патриотизм
тойгоһо менән һүгарылган агитацион шигыр
ҙар ине. Э. Харисов.
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законльпстар, Уларҙы а Уыл хУжалығыида Фаи
ҙаланыУ тУраҺыидағы Фәи.
АГРОНбМ [РУС. ] и. Агроиомил өлКәҺеНдә
эп1л әгәи белғеС. К олхоз агрономы.
аГрОНОМИК с. Агрстомилға мөиәсәбәтлс,
агрономияға бәйле. Агрономик фән.
АГРОНОМИЯ [Рг/С. <гР.] и. И ГеНСелек эШе
түраһындағы Фәи һәм а Уыл хУж алы Ғыиың бөТә
тарматстары бУйынса белем.
АГРОПРОМ и. һөйл. кар. агропромышлен
ность.
АГРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ и. АУыл хУжалығы менән промышленностың продУкЦия етештереү, әҙерләү, эткәртеү һ . б. буйыиса үҙ-ара
бәйле тарматстарының йыйылмаһы. Агропро
мышленность интеграцияһы. Агропромышлен
ность комплексы.
аГрОТЁХНИК [РУС. ] и. Агротехишса буиыиса белгес.
аГрОТЕХНЙК с. Агротехишсаға мөнәсәбәтле, агротехншсага бәйле. Агротехник алым. А г
ротехник саралар. Агротехник белем.
а гр ОТЁХНИКа [рус. ] и. АУыл хУжалығы
күльтураларыи үҫтереүҙә тсүлланылған ысУлдар
системаһы.
AFA и. 1. кар. ағай 1.
2.
Оло, дәрәжәле ир кеше. Унда йәйләүгә
сыкҡан кешеләр араһындагы иң карт аганың
тирмәһен күтәргәндәр. Ғ. Дәүләташн.
ф Ил ағаһы атсылы, эше менәи халытс ар а
һында хөрмәт тсаҙаиған олпатглы, дәрәжәле
кеше. Быуындан-быуынга килгән гәҙәт-комартҡыны ил агалары ырым һаҡлагандай һаклагандар. Ғ. Бәлиев.
# Айыу га барһаң, ағаң менән бар. Әйтем.
а ғ а й и. 1. Йәппсә үҙеңдән оло бУлған бер
түған ир-ат. Оло агай. Кесе агай. Бер туган
ағай. / Үҙеңдән оло, ата-әсәңдән Кесе ир тУған.
А гай тейеш кеше. И ке туган агай. Яҡын агай. /
ШУл к етегә өн дәтеү Һү ҙе . Б ер оянан сыҡҡан
ике ҡоштай, айырылышабыҙ, агай, инде хуш
(Оеңләүҙән). а ғ а й алғансы, еңгәкилгәнсе ағай
ҙың, кәләш алғас, тУғандарына ҺыУыныУы, еңгә
Ьүҙе менән генә йөрөүе тУраЬында әйтелә.
2. Йәп 1 Яғынан үҙеңдән оло, ата-әсәңдән кесе
ир к еш е./Ш Ул кешегә өн дәтеү һ үҙе . [Тайморзин:] Туҡта, Ғаббас агай, аҙ гына уйлашайыҡ.
М. Тажи. / Утсытыүсыға өндәшкәндә әйтелә.—
Агай, мин токарь станогының валын һындыр
ҙым! Б. Бикбай.
3. Үгәй атай.
ф а ғ а н оло, мин ҙУр оло кешенән алға сы
ғып берәй нәмә эшләгәндә әйтелә.
а ғ а й - е ң г ә и. йыйн. Үҙеңдән оло, атаинәндән кесе бУлған ир-ат менән тсатын-тсыҙ.
А ғ а й р ы к и. Ике өлөшлөләр ғаиләһәнә
ингән, һаҙмат Урыида үҫә торғаи һоло башлы
эре үләй.
а ғ а й - э н е и. йыйн. i . Вер атайың Улаидары. / Бер ата-бабаиаи таралғаи ир түғаидар;
туған-ырыу .
[Айбулат]
биш-алты
быуын
айырылган булһа ла, бер ырыуҙан булганлыҡтан, Н ыязголга агай-эне һанала ине. Һ. ДәүләТишна.
2. Йыйылғаи халытс, йәмәғәт (өидәшкәидә

әйтелә). Ғаббас Сынбулатов.., докладын һөйләп
бөткәс, халыҡҡа тагы ла .. мөрәжәгәт итте:
сАгай-эне, мин көҙгө сәсеү мәсьәләһенә ҡагылманым. Ул әле башлана гына». М. Тажи.
•
Агай-эне талаша, атҡа менһә, яраша.
Әйтем.
ағаЙ-ЭНЕЛЕ с. ТУғаи-ырыУы күп, нәҫелнәсәпле. Агай-энеле кеше.
а ғ а л а и. Ҡ арағаста үҫә торған тсаты атс
бәшмәк. Агаланы борон дарыу итеп ҡуллангандар. Т. Ваишев.
ағаЛТЫН н. һөйл. Платина,
а ғ а л ы һ ә ң л е л е р . Ағай менән һеңле бер
гә. Агалы -һеңлеле киттеләр.
ағаЛЫ-ЭНЕЛЕ Р. Ағай менән эне бергә.
Агалы-энеле килгәндәр.
а г а ң и. шаяр. Маһайған бУлып һөйләш
кәндә, «мин» тигәнде аңлата. Агаң менән ипләп
һөйләш.
а ғ а р с. ТУтстаУһыҙ ағып Яттсан, аға торған.
Агар күл. Агар һыу.
• Агар һыуҙың ҡәҙере юҡ. Әйтем.
а ғ а р ТТЫр ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ағартыУ 1, 5.
ағаРТЫ Л Ы У ҡ. төш. ҡар. ағартыу 1, 5.
Агартылган мейес.
а ғ а рТЫУ к. 1. Атстса бу я у ; атслаү. Мейес
агартыу. Өй агартыу. ■ [Гөлъямал] аҡ балсыҡ
иҙеп, сыуалын, усагын, көлдөксәһен агартты.
Я. Хамматов.
2. Төҫөн алыУ, төҫЬөҙләндереү; атс төҫкә
индереү, атстса әйләидереү.
3. Кейемдең кереи бөтөрөү; таҙарты У. Тау
аҫтынан шишмә ага, керҙе агарта торган [Х а
лытс йырынан].
4. Берәй нәмәне йышып таҙартыУ, жлтыратыУ. Самауыр агартыу.
5.
Оал төҫкә индереү; салландырыү. Сәсте
агартыу.
6.
күсм. Т аҙа, ғәйепһеҙ итеп күрһәтеү. Яман
әҙәм ш ул булыр — ауыҙында ике тел булыр: алдыңда һине агартыр, артыңда һине ҡаралтыр
(Ҡобайырҙан).
7.
күсм. Аң-белем таратыү; аңлы-белемле
итеү. Агартыу эше. ш [Ғафури] бөтә бәлә,
газап халыҡтың ҡараңгылыгынан килә, тип
уйланы. Б ы л ҡәһәр тормоштан ҡотолоу өсөн,
милләтте агартырга кәрәк тигән фекергә килде.
3. Шәртси.
• Баҡырҙы күпме агартһаң да көмөш б ул
маҫ. Әйтем.
ағаРТЫШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ағартыу
1, 3, 4. Өй агартышыу. Самауыр агартышыу.
ағаРЫНЫУ ҡ. А ҡ төҫкә инеү (йөҙгә, биткә
тсарата); төҫ тсасыУ, тсобара осоУ. Зилскийҙең
йөҙө һулыны. Бер агарынды, бер күгәренде.
Ғ. Дәүләтшин. Ҡурҡышынан агарынган сауҙа
гәр ала карганың һораган нәмәһән бирергә риза
булды, ти (Әкиәттән).
а ғ а р ы у ҡ. 1. Атс төҫкә инеү. Арыштан
ҡалмай, бойҙай менән һоло ла агарып етеп килә.
М. 1Сәрим.
2. Атс бУлып күреиеү. Агарып ятыу. ш А лы 
ҫтарҙан агарып күренгән И рәндекәй тауҙың аҡ
ташы (Халытс иырынаи).
3. Төҫтө юғалтыУ, төҫһөҙлөиеү. Кешеләр
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а ғ а с л а н ы у ҡ. Ағас Кеү еК булып тсатыү.
араһынан башына йәмшәйеп бөткән фуражка,
Й әй урталарына ҡаҡы ашарлыҡ булмай, агаслаөҫтөнә көнгә уңып агара башлаган һоро буҫ
нып китә.
тау гимнастёрка кейгән сандыр буйлы бер йәш
аҒаСЛЫҠ и. в ер өиКөм ағас ү ҫКән Урын.
кеше күренде. М. Тажи. / Төҫ тсасыү, тсобара
[Гуляй:] Ә бына был агаслыҡ беҙҙең А гиҙел
осоУ. һ ы лы у ҡортҡа бер агарып, бер ҡыҙарып
ярына бара торган частарҙы йәшереп торасаҡ.
ултырҙы ла, өйҙә сит кеше лә булгас, ҡаршылыҡ
р . Ниғмәти.
күрһәтергә батырсылыҡ итмәне. Т\ Йәнәби.
а ғ а с таш и. йыйн. Өи һ. б. нәмә төҙөү
Кейеҙбай көҙгөгә ҡарау менән агарып китә,
өсөн Фаиҙаланылған Ьәр төрлө материал. Ревойөрәген ҡурҡы у ала (Әкиәттән).
лю цияга тиклем бөтә ауыл агас-таш менән кәсеп
4. К ерҙәи таҙары У (тәнгә, кейемгә тсарата).
итеп, йәйен тәгәрмәс тугыны, ҡышын сана та
А ҡлы ситса күлдәктәрҙе агарганса йыугандар
баны бөгөп гүмер иткән. Ш. Янбаев,
(Бәйеттән).
а ғ а с ъ я ң а ҡ и. ҡар. ағасаҡ.
5. Йышылып таҙары У, ялты раУ (металға тсаа Ғ а С Ы и. диал. Нағасы.
рата). Д иләнең бик оҙаҡ маташҡанын күргәс,
а Ғ З а [гәр. ] и. t . Организмдың билдәле бер
Гөлйөҙөм ваҡыт таба һалып, үҙе самауырҙар
вазиФа үтәгән өлөшө; орган. Аш һеңдереү агҙың агармай ҡалган ерҙәрен тиҙ генә агартты.
залары. Телмәр агзалары. ш Д онъя малы өсөн
Һ. Дәүләтпшна.
ҡатырмайым, көллө агзаларым һау булгас
6. Сал төҫкә инеү; салланыү. Көндәр менән
(Хальпс йырынан).
сәстәр агарһа ла, был йәш илдә йөрәк агар2. Верәй ойошмала, идарала торған неше.
маҫ. Ғ. Хәири.
Идара агзаһы. Партия агзаһы. Профсоюз агзаһы.
7. күсм. ЯҠШырыУ, ҺәЙбәтләНеү (тормошка
а Ғ З а М [гәр.] с. иҫк. ВиК бөйөк, ололоҡло.
■карата). Заманга заман уралган, берәү бәхетен
2.
(баш хәреф менән) Ир-ат исеме,
бере алган. Алгандың көнө агарган, алмаганф а ғзам хәҙрәттәре батшаны ололап әйтеү
дың — ҡаралеан (ТСобаиырҙаи).
Ьүҙе.
ф Кем менән карайганһың — шуның ме
а Ғ Л а У ҡ. иҫк. кит. И лаУ. Гүзәллек баҡсаһын
нән агар. Мәтсәл.
ситтән күреп, һайра булып гашиҡ. Бы лай һай
а ғ а с и. 1. ТСаты олоило, ботаҡлы күп иылрау ҡауышҡандан һуң аглауҙан булыр артыҡ.
лытс үҫемлек. Ы лыҫлы агас. Япраҡлы агас. Беше
М. ҒаФури.
агас. Йомшаҡ агас. Емеш агасы. Агас ботагы.
а Ғ У Н а и. Ғаүьпстар төркөмөнә тсараған,
Агас ҡырҡыу. Агас ултыртыу, ш Агастарҙы
тсышын атс, йәйен көңгөрт төҫтә бУла торған
һалҡын сихырлаган, улар йоҡлай төрөнөп бәҫ
тсырағай тсош. Ҡанаттары ап-аҡ ҡына — бына
тәргә. Ботаҡтарҙы елдәр һелкеткәндә, ошо
һеҙгә агуна. һиҙгер, йылгыр, бик һаҡ ҡына, ул
бәҫтәр ҡуна сәстәргә. М. К әрим. Ҡарагай ҙа
һаҙлыҡта була. С. 1СУлибай.
агас бейек агас, менеп булмай кирәм булмагас
(Хальпс йырынан). Ҡ ара ағас тсара төҫтәГе тсаты
а Ғ У Т а и. иҫк. Түрә, аҙамат.
тропшс ағас. Ҡ ыҙыл ағас затлы нәмәләр э т л ә й
аҒҮҘЭК и. диал. Йөлөн,
а ғ ы ҙ ҙы ғ ы у ҡ. йөкм. ҡар. ағыҙыү. һ ы у
торған яҡшы снФатлы гсөньлтс ағасы.
2. ШУл үҫеМлеКтең төрлө матссатта тсүлла- менән агыҙҙырыу.
а ғ ы ҙы л ы у ҡ. төш. ҡар. ағыҙыү. И ке яҡ
ныУ өсөн тсыртсып алынған өлөшө. Утын агасы.
тауҙың итәген ҡырлатып, ҙур канауҙар ҡаҙҙырыА гас агыҙыу. Агас әҙерләү. / / Агас көрәк. Агас
лып, алтын фабрикаһы өсөн һыуҙар агыҙылды.
өй.
3. Ы рыУҙың бер билдәһ е. Мерәс ауылынан Т. Хәйбүллин.
а ғ ы ҙ ы у ҡ. 1. Выүылып, бикләнеп торған
Аҡбулат бабай беҙгә үҙҙәренең агасы — имән,
шыиытсльпстса ағырға мөмкинлек биреү. Быуаны
ҡошо — торна, тамгаһы — йәйә, орандары —
йырып агыҙыу. Мискәнән кәрәсин агыҙыу. Са
„муйнак“ булганын әйтте. К. Мәргән.
мауырҙан һыу агыҙыу. / Торба, канал бүилатып
4. с. мәг. күсм. мыҫк. Үҙ эшвн белмәгән,
шыиытслытсты тсыуыү. Нефть агыҙыу.
насар (Ьөнәр эиәЬеиә тсарата). Уны яҡындан
2. Йылға ағьппы ыңғайына берәй нәмәне ебә
белеүселәр, айырыуса йәштәр: «Ш әүәли ҙә
реү. Бүрәнә агыҙыу. һ а л агыҙыу. ■ [Сәгиҙә:]
булган икән кеше! Агас адвокат бит у л »,—
Саңгылар агып китте. Улымдың саңгыларын
тип кенә ебәрәләр. В. Бикбаи.
ф а ғ а с атҡа атландырыУ бик оҫта итеп
агыҙып ебәрҙем. М. "Гажи./Ағым ыңғайына
алдаУ; Ьемәитвү. Ағас аУыҙ һүҙ рәте белмәгән,
алып китеү (Ьыүға тсарата). А ҡселәндең ташҡы
тУпаҫ телле. Ағас аяк 1) зәғнф аятстса ялғаины ҡаршылыҡтарҙы емереп, сүп-сарҙы таҙартып
ғаи терәҡ; 2) солотстса мвигәс, баҫыц тора торагыҙып алып киткән. В. Бикбай.
ғаи иКе 6аУлы яҫы ағас. а ғ а с еләге диал.
3. Ҡан, йәш Ь. б. түгеү, тсоиолтоү. Йәш
ҡүраи еләге {ҡар. еләк). Икмәк ағасы тУт
агыҙыу. Тир агыҙыу. ш [Сәгиҙә] ҡайнар күҙ
йәштәрен уның [ҡыҙының] һыуынган йөҙөнә
ағастар ғаиләһенә тсарағаи, емвше ашарға яратслы тропшс ағас. Урын ағасы юшдер стаиыиың
агыҙҙы. Һ. Дәүләтпшна. Дегәнәк алмаларҙы
Нигеҙе .
өйкәй-өйкәй ҡанлы һуттарын агыҙа, ти (Әки
•
Агас — емеше менән, әҙәм — эше менән. әттән).
Әитем. Бер агас мейестә лә янмаҫ, ике агас
4. Һурҙырыү, тсыүыү (кәрәҙле балды).
яланда ла һүнмәҫ. Мәтсәл.
ф Аүыҙ һыүын (йәки шеләгәйҙе) ағыҙыү
а ғ а с а ҡ и. Һаҙаидар төргсөмөиә ииғәи, сөсө
тәмле нәмәгә ымһыныү; там итеү.
ҺыУҙа иәшәи торғаи аҡ һыл төҫтәге эре иырттсыс
а ғы ҙы ш ы у ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ағыҙыү
бальпс; ағасъяңаҡ.
1, 2, 4.
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аҒЫУ 1 (атс^) ҡ. i . Вер йүнәлештә хәрәКәт
итеү (шыиытсльпстса тсарата). Уйылып ҡына аҡ
ҡан Уйыл һыуы уйландыра уйсан да ирҙәрҙе
арттаи ҡалмай йөрөгәи КеШеГә тсарата әйтелә.
(Хальпс йырынан). / Һарҡып ЙәКи тамсылап тө
аҒ Ы Л Ы У к. i . Вер яҡка табан туҠтауҺыҙ
шөү. Зы яны ң салбар балаҡтарынан шыбырлап
үтеп тороу, хәрәКәт итеү. Берҙән-бер көндө,
һыу агып тора. М. Тажи. / Ярытс-тишентән там
яланда һарык көтөп йөрөгәндә, Кейеҙбай юлдан
сы лау Самауырҙың һемәге ага бит әле! Бер
бер туҡтауһыҙ кешеләр агылганын күрә (Эгсисамауыр ҡуяйым тиһәң, ыҙаланып бөтәһең,
әттәң)./Өикөм-өикөм булып эркелеп, өҙлөкҺөҙ
әйтәгүр! Ғ. Дәүләтшин. / Һартсып сығып түгелеү,
күсеү (болот, төтөи, томай Һ. 6. иәмәғә тсаратсойолоү (кан, йәш һ. б. нәмәгә тсарата). Яҙгы
та). Агы ла ла болот, ай агыла, тауҙан гына
ташҡын аҡҡан һыу кеүек, ҡыҙҙар йәше ш улай
тау га кагыла (Хальпс йыры нан)./күСМ. Күмәкагырмы? (Хальпс йырынан).
ләп, берҙәмләтеп берәй ойошмаға ииеү. К олхоз2. ҺыУ менән тсУша хәрәкәт итеү. Ш улай
га, тугандар, колхозга! Бер төптән агылып
итеп, был байгош япа-яңгыҙ тора ла ҡала.
инәйек, Б. Викбаи.
2. Күпләп түгелеү, тсоиолоУ (тсаи, тирғә Кейемдәре ле агып китә (Әкиәттән).
3. Вер-бер артлы талғын хәрәкәт итеү. Күк
тсарата). Т ирҙәр агыла, кандар һауыла, малдар
йөҙөн ҡаплаган болоттар ҡояш байышы ягынан
ш улай табыла (Хальпс йырынан).
өргән ел менән ҡайҙалыр ашыгып-ашыгып ага3. кү см. Вер ыңғай меиәи геиә тУлтсынып
лар ине. Ғ. Дәүләтшин.
сығыУ. Ягымлы музыка агыла. ш Тыуган ҡыр
4. Төркөм-төркөм булып, өҙлөкһөҙ үтеп тоҙар гүҙәллеге булып, йөрәктән йыр күпме
роУ, килеү. Ҡара халы ҡ ишанга көн дә агыр,
агыла. Н. Нәжми.
һәр төрлө һүҙҙе һөйләп, хәбәр табыр (Бәйеттән).
аҒЫМ1 и. 1. ҺыУ, һаүаиың бер иүнә5. күсм. Вер-бер артлы күңелгә килеп үтеү;
лештәге хәрәнәте. Түбәнге агым. Урта агым.
ағылыү ( Уи, хискә тсарата). Йырым күңелдәргә
Үрге агым. һ а у а агымы. m А гиҙелдең агымын
ятһын, йырым минең тынмай аҡһын. р . Ғари
күргәндә һеҙҙе һагынып йырҙар яҙырмын.
пов. / Вер ыңғайға оҙатс яңғырап ишетелеү.
Д. Юлтьш.
2.
Ижтимағи-политик иәКи әҙәби йүнәлеш. Таш башынан бик моңло бер йыр ишетелә ине.
Ҡатын-ҡыҙ тауышы, һүҙҙәре асыҡ ишетелмәй,
Әҙәби агым. ш [Казаков:] Б ер агым, бер групӘ моң, ҡараңгылыҡ пәрҙәһен тишеп, ага ла
пага ла монополлекте бирергә ярамай. Д әүер
ага. Н. Мусин. / Ян-ятстса таралыУ (нУрға тсара
гә яраҡлы стиль табылыр, ләкин у л икенсе
та). Ә ҡояштан ҡыҙыл нур уҡтары агалар!
метод менән табылыр. С. Агшн.
р . Ниғмәти.
3. Вер йүнәлештәге талғын хәрәКәт (болот,
6. күсм. Күпләп ҡулға инеү; яУыУ (аҡсаға,
КүК есемдәренә тсарата). Болоттар агымы.
байлытстса тсарата).
4. КүмәК төрКөмДөң бер йүнәлештәге хә
7.
Ө ҙлөрсҺөҙ үтеү (ватсыттса ҡарата). Көндәр
рәкәте. Х алы ҡ агымы. ■ Кеш еләр агымы ш ау
лап аҡҡан саҡта, һин урамдан үттең бик уйсан.
акты ташҡан һыуҙар кеүек. Ғ. Хәйри.
ф аҡ м аһ а ла тама әҙ-мәҙ бУлһа ла эләгә,
Ғ. Амантай.
тсулға төшә (мал, атссаға тсарата). [Рыҫҡол —
5. күсм. ҡар. ағыш 2. [Айбулаттың] шоморт
Әлмәткә:] һ е ҙ туҡ шул. Т үрәләр алдында яҡ 
ҡара күҙҙәре кешегә тура ҡарай, үҙенең фекер
агымына ҡарап, бер йылы нур ала, бер ут уйна
шатлана беләһегеҙ, аҡмаһа ла тамып тора һеҙ
тып яна. Һ. Дәүләтпшна.
гә. В. Викбаи.
6. ҡар. конвейер, ағы м методы завод, (фаб
•
һ ы у агыр, таш ҡалыр. Эитем.
рикала нәмәне бер-бер артлы тсУлдан-тсУлға
аҒ Ы У 2 и. 1. Тереклек өсөн зәһәрле матдә;
ьсүсереп эшләү ысУлы.
ыУ. Йылан агыуы. Үрмәксе агыуы. Хим ик агыу.
аҒ Ы М 2 с. диал. Ағын.
ш Хәҙерге ваҡытта ҡорт агыуынан .. бик күп
•
Агым һыуҙы ат кисер, ауыр көндө ир ки шифалы дарыу яһайҙар. В. Ғүмәров, ағыу биҙе
сер. Мәтсәл.
тсайһы бер йән эйәләренең ағыУ яһала торған би
ағы мдағы с. Ошо нөндә д аУам иткән, ғә ҙе (мәҫ. йыланда). а ғ ы У теше йыландың
мәлдә бУлған; көндәлек. Агымдагы политика.
ағыУ ебәрә торған теше.
2. күсм. Кешенең тормошона, күңеленә на
Агымдагы ваҡигалар.
аҒЫН с. Ағып ятҡан, аҡтсан (һыУға тсарата).
сар йоғонто яһай торған нәмә. Һугыш!.. Бы л
А гиҙелкәй һыуы эй агын һыу, агын һыу буй
ҡәһәрле бер генә һүҙ бөтә кешеләрҙең мейеһе
нә ҡурҡыныс агыу йүгертте. Һ. Дәүләтшина.
ҙары ҡамышлы. Ғ. Оәләм.
аҒЫНДЫ с. диал. Ағар. Агынды һыу.
+ ағыУ сәсеү Уҫал ниәт менән зәһәрле һүҙ
ағы ты лы у ҡ. төш. ҡар. ағытыу. Агытыл- һөйләү.
•
А сы у — агыу, үткәрһәң — дарыу. Мәтсәл.
ган ҡолондар.
ағы ты у ҡ. ТСымыҙға бәйләгән һ а Уын бейә
а ғ ы у л а ғ ы с и. Орлотс ағыУлаи торған
машина.
ләрҙе тсолондары менән ирКенгә ебәреү (төнгөлөюсә а тат ы р өсөн йәни нөҙөн тсымыҙ ЯһаУҙы
аҒ Ы У Л аН Ы У ҡ. 1. төш. ҡар. ағыулау.
2.
ҡайт. ҡар, ағыулау . Агы уланып үлеү,
тУтстаттсас). Ҡолон агытыу. ■ [Гөлйөҙөм:] Б ей 
әләрҙе кисен ҡолондарына ҡушып ҡырга ҡы уа
аҒ Ы У Л аТ Ы У ҡ. йөкм. ҡар. ағыулау.
аҒ Ы У Л аУ ҡ. 1. АғыУ биреү, ағыУ менән
лар. Ҡолондар шунда рәхәтләнеп төн буйына
әсәләрен имеп йөрөйҙәр. Бына шуны «бейә агы
за р а р л а у Агы у лап үлтереү.
тыу » тиҙәр беҙҙә. 3. Биишева.
2 . О әсеүлектәрҙе, игенде ағыулы химикаттар
аҒЫТЫШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ағытыУ. менән эшкәртеү. Гөлнисалар орлоҡ агыу лай.

АҒЫЛЙЫМ с. кар, аҡһыл.

аҒЫЛЫЙ: ағылыйға тағылый һөйл, эйәреп,
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Айсыуаҡтар һабан йүнәтә. А ҡһаҡаллы ҡарттар
бау ишә. Я ҙ алдынан аттар ял итә. Т. Йәиәби.
3.
күсм. Насар эш-тсылытс меиәи Кешенең
тормошона, нүңвлеиә зарар ИТеү. Н ик һыҙлай
һың, күңелем, ник юҡ өсөн агыулайһың минең
аңымды. Ш. Вабйч.
аҒЫУЛЫ с. 1. АғыУы булғаи. Агы у лы бәш
мәктәр. А гы у лы йылан. Агы у лы матдә.
2. күсм. Я Уыз Уилы; зәһәрле . А гы улы тел. ■
Кеше йөҙө бешкән алма кеүек, ә йөрәге ш ун
дай агыулы. Ғ. Хәйрн.
ағыуһыҙландырыу ҡ. Ағыуын бөтөрөү,
зарарлы Тәьҫиреи юҠҠа сығарыУ.
аҒЫШ и. 1. ҺыУ, һаУаның һиҙелгән хәрә
кәте. А й уймаҡай кеүек һыҙылып ага А ш ҡа
ҙарҡай һыуының агышы (Халытс иырынаи).
2. Верәи эш-хәлдең барыШы; ағым. Ваҡигалар агышы. Эштең агышы. ■ Тигеҙ түгел
тормош агышы; бар шатлыгы, ҡаш ы, һагышы.
Ҡ. Дали.
3. күсм. Уи, фекер, Ьүҙ барыщы. һ ү ҙ агышына ҡолаҡ һалыу.
4. ҡар. ағым 1 3. Ижтимаги агыш.
4 [Эште] үҙ ағышына ҡУиыУ (йәки ебәреү)
берәй э т к ә хәстәрһеҙ ҡ араУ.
адаПТАЦИЯ [рус. <лат.] и. 1. биол. О рга
низмдың, Ьиҙеү оргаидарыиың тыштсы шарттарға ЯраҠл а т ы Уы.
2. СиТ Телдә лҙылған текстың ябаилаштырылыуы (өйрәнеүгә еңел булһ ын өсөи).
аДВОКАТ [РУС. (лат. ] и. Ғәйепләнгән кешеие сУДта ЯҠл а Усы йәки хотсүтстар бУйынса кәң ә т биреүсе юрист. Х әҙер [Шәүәли] райондагы
адвокаттар коллегияһында штаттан тыш юрист
булып эшләй. В. Викбай.
а Д Ж а Р и. ҒрУзииДарҙың Аджар АСХР-ында
йәшәгән этиик төркөмө Ьәм П1УЛ төркөмДөң
бер кешеһе. Аджар халҡы. Аджар ҡатыны.
АДМИНИСТТАТИВ [рус. административ
ный] с. администрацилға мөнәсәбәтле, адмииистрацияға бәйле. Административ вазифа. А дм и
нистратив эш.
АДМИНИСТРАТОР [РУС. ] и. Верәи эш менәи етәкселек иткән вазиФалы кеше.
аДМИНИСТРАЦИЯ [рус. <лат.] и. Предприлтиеның, ойошманың вдара итеү орғаны
һ әм шУл иДарала эшләгән кешеләр. Завод адми
нистрацияһы. Институт администрацияһы.
АДМИРАЛ [РУС. {гол. (гәр. ] и. Хәрби диң
геҙ ФлотыиДағы иң юғары дәрәжә һ әм шУл дәрә
жәләге кеше. Флот адмиралы.
АДРЕС [рус. (ф р.] и. 1. Почта аша ебәрелгәи нәмәләрҙең тәғәйенләнгән урынын Ьәм кешеЬен күрһәткән лҙыУ. Хаттың адресы. ж [Ә х
мәҙигә] хат яҙганда минән сәләм яҙыгыҙ.
Адресымды яҙыгыҙ. Һ. Дәүләтшина.
2. Мөһим ватсиға Уңаиы менән берәй нәмәне
тсотлаған ЯҙыУ. Иттифаҡсылар халыҡты алдау га
ҡоролган беренсе думаны ҡотлап, батшага ад
рес ебәрҙе. Ғ. р амазанов.
аД рЕСАНТ [РуС. ] и. Почта аша адреслап
хат йә баппса нәмә ебәргән кеше йәки ойошма.
аД рЕСАТ [РуС. ] и. Хат йә баштса нәмәлә
адресы күрЬәтелгән кеше иәки ойошма, һугы ш
үткән ер аҫтында аҙмы дуҫтар ҡалдылар. Аҙмы

хаттар адресатын тапмай, кире ҡайттылар.
Т . арслан .
аДРЕСЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. адреслау.
аДРЕСЛаУ ҡ. Хат йә баппса нәмәне берәй
адресҡа тәғәйенләү.
аДЪЮТАНТ [Рг/С. (лат.] и. Юғары дәрәжә
ләге хәрбн иачалышк лныида лрҙамсы бУлғаи
нәки штаб эшеи баппсарған оФицер. Генерал үҙе
нең шоферы менән йәнәш ултырҙы, ә беҙ —
уның адъютанты, телефонист һәм мин, артҡы
урындарга ултырҙыҡ. Э. Вшсчәитәев.
ады гЕ й и. Адыгей автономиялы әлкәһенең
төп халтеы һәм шУл хальпстың бер кешеһе (иберии-кавказ телдәренең береһендә һөйләшә).
Адыгей халҡы. Адыгей ҡатыны. Адыгей теле.
АҘ p. 1. Һаны, күләме ғәҙәттәгенән кәм; кәм
һанда, күләмдә. А ҙ белеү. А ҙ күреү. А ҙ һөйләү.
■ Мин башты аҙ гына күтәреп ҡараным һәм
бөтөнләй аптырап киттем. С. Ағиш. / (Сағыштыр
маса д а Уамы ҡыҫҡа. А ҙ йәшәү. А ҙ тороу.
2. с. мәг. Һаны, күләме бәләкәй; әҙ; киреһе
күп. А ҙ аҡса. А ҙ ҡанлылыҡ. Газетаның тиражы
аҙ. А ҙ һүҙ. ш Бик аҙ гына шаҙралыҡ бар, булһа
булһын, зарар юҡ, кершән яҡһаң ипләберәк.
Ш. Вабич. Ҡара һин уны, үҫә бит редактор,
ҡайһылай аҙ һүҙле, эш лекле булып бара...
В. В икбай./Оҙатс даУам итмәгән, тиҙ үткән.
Лҙ гүмер. // Аҙга риза булыу. А ҙҙы өмөт итеү.
ш Ҡояштың урман артына йәшеренеүенә бик
аҙ ваҡыт ҡалгайны. Д. Юлтый. Садрый М ак
суд, күпте көт, аҙҙы онот, юҡты ҡуйырт.
Ш. Вабич.
ф Аҙ тигәндә кәм тигәндә, кәмендә. А ҙ тигән
дә биш көн кәрәк булыр. Бер аҙ бер ни тиклем,
бер ии тсәҙәр. М ансур бер аҙ гына уйланып торҙо.
М. Тажи. Бер аҙға бер ни тинлем ватсыттса. А й бу
лат, һөйләүенән бер аҙга туҡтап, Ныязголдоң
ярһыуы баҫылганын көттө. Һ. Дәүләтшина. Бер
аҙҙан бер ни тинлем ватсыттан һУң. Бер аҙҙан
теге Х әй р улли н да беҙҙең янга килеп ҡушылды.
О. Агиш.
•
А ҙ кешене күп кеше бер яйга килтерер.
Мәтсәл. Аҙамат ирҙең б и лд ә һ е—чаҙ һөйләр ҙә
күп тыңлар, аргымаҡ аттың билдәһе — аҙ утлар
ҙа күп юшар. Мәтсәл. Күпте өмөт итеп, аҙҙан
ҡоро ҡалма. Эитем. Ҡ унаҡ аҙ ултырыр, күп
һынар. Эитем.
АҘаҒЫ-БАШЫ: аҙағы-башы шул бар булғаны
шУл, бөтәһе шУл.
а ҙ а ғ ы н а с а Р. Тамам бУлғанса, һУңыиа
тинлем, бөтнәисе. Нефтте аҙагынаса яндырһаң,
0,002—0,015 процент көл ҡала. Д. ВУратсаев.
а Ҙ - а Ҙ Л а П Р. 1. Аҙ-аҙ ғыиа итеп, аҙ Күләмдә.
А ҙ-аҙлап ашау. А ҙ-аҙлап өйрәнеү.
2. Энреиләп. Бала аҙ-аҙлап шәбәйә башланы.
А ҙа й ты л ы у ҡ. төш. ҡар. аҙайгыү.
аҙаЙТЫУ ҡ. Күләмеи иәни һаиыи кәметеү.
Ғәскәрҙе аҙайтыу. Малды аҙайтыу.
а ҙ а Й Ы У ҡ. Күләм иәки һай яғыиаи кәмеү.
Й ылганың һыуы аҙайган.
а ҙ а Ҡ 1и. 1. Вилдәле бер ватсыттың, миҙгелдең
бөтөп барғаи өлөшө, һУң. Й ыл аҙагы. Й әй аҙагы.
Көн аҙагы. А й аҙагында. / Эш-хәлдең иәки берәй
иәмәиең тамамлаиыУға барғаи һУңғы өлөшө,
һУң. Эш аҙагы.
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2. Эш-хәлдең ҺөҙӨМтәҺе, һуңыиаи Килеп сытстсан шаүкымы; эҙемтә.— Х упъям ал, кара, ар
кыры төшә торган булһаң, аҙагы насар булыр.
Һ. Дәүләтпшна.
• һ ү ҙҙе ң башынан элек аҙагын уйла. Әй
тем.
а ҙ а Ҡ 2 p. 1. Бер ин тиклем ватсыт үтгсәс;
ҺуңыраҠ. А ҙак улар ҡайтып китте аманлашып,
батырҙарга төшкән эште тамамлашып. «Бабсатс
Менән Күсәк».
2. Верәй эш-хәл бүлгас, шунан һуң. Шунан
аҙаҡ [Өйрәнсек], һәнәрсе үлгәс, уның ҡултамгаһы өҫтөнә үҙ тамгаһын баҫҡан да, данлы
һәнәрсе булы п та алган. 3. Биишева. / БерәиЬенең артынан. Минән аҙак. һ и нән аҙак.
ф а ҙ а ҡ кнлеп ахыр сиктә, тора-бара, аҙатстан.
Ғәжәп-Сәйет эт булып оҙаҡ йөрөгән, күп
ерҙәрҙе гиҙгән. А ҙак килеп, батша һарайындагы
байлыҡты һаҡлап тора башлаган (Әкиәттән).
• Я уҙан аҙаҡ йоҙроҡ күтәргән. Әитем.
а ҙ а Ҡ Ҡ Ы с. 1. Билдәле бер ватсыт тамамланыуҒа ятсынлаған мәлдәге. Аҙаҡҡы ай. Аҙаҡҡы
минут.
2. ТГөрлө эш-хәл иәки нәмәнең рәт-тәртибендәге иң һуңҒы. Аҙаҡҡы өмөт. Аҙаҡҡы һүҙ. ш
[Янһары] аҙаҡҡы тоҙагына ҡараһа, юл күҙе ме
нән күрһен, быныһына бик һылыу бер ҡыҙ
эләккән (Әкиәттән).
а ҙ а ҡ т а н Р. Ни ҙә булһа тамамланғас,
нимәнәндер Һуң иәки билдәле бер ватсыт үткәс;
һүңынан. Фәһимә башта йүгерҙе, аҙаҡтан атлап
китте. С. АГин1. Иң аҙаҡтан А к ъ я л батыр арҡанга үҙе тагылып менеп киткән, ти (Әкиәттән).
а ҙ а л а Н Д Ы р ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. аҙаланыу.
а ҙ а л а н ы у ҡ. Ниндәиҙер теләк менән яныУ,
анпсыныү; ш аты ны ү. [Хәмдиә иренә:] Ү ҙ ба
шыңа аҙаланып йөрөйһөңмө! Ни булды һиңә?
С. А гш и./В ер ерҙә тора алмай иөрәкЬеү.
[Таңдыса:] Аҙаштырмаҫ ерҙән аҙаштырҙы аҙаланган өс баш малгынам. «Ҡ УңырбУға».
а ҙ а м а ! 4 [ғәР.] и. 1. Хальпс алдында таныл
ған оло, хөрмәтле кеше; ил ағаЬы. И л аҙаматы,
ш Яҡшы аҙамат йорт көтһә, йорто имен көтөлөр
(Ҡобайырҙан).
2. Көскә үлтырған, нытслы батыр ир. // Аҙамат
ир. ш Ҡораллы аҙаматтар дейеү батшалыгына
ер һелкетеп, донъя шаулатып килеп еткән, ти,
бер заман (Әкиәттән).
• Кешегә шәфҡәт итеп юл бир, аҙаматҡа
хөрмәт итеп ҡул бир. Әитем.
а ҙ а м а т л ы с. i . Бөйөк. Аҙаматлы аҡһаҡал.
2. ҒорУр. Аҙаматлы кеше.
а ҙ а н [ғәР.] и. дини Н амаҙға сатсырғанда
йәки балаға исем тсүштсанда әйтелә торған
тсыҫтса доға; тәтсбир. Иртәнге аҙан. Киске аҙан.
■
Иртә тороп тышҡа сыҡһам, аҙан тауышы
яңгырай (Халытс йырынан), а ҙ а н әйтеү аҙан
доғаЬын УтсыУ. М әзин ҡарт аҙан әйтергә тип
ике ҡулы менән ҡолаҡтарын гына тотҡайны,
ауыл ягынан председатель .. менән бер нисә кеше
килеп сыҡты. А. Карнай.
а ҙ а н с ы и. дини 1. Аҙан әйтеүсе.
2. Мәзин.
Аҙаныу ҡ. диал. Ни эшләргә лә белмәй,
аптыраштса тсалыү; тсаУшаУ. Аҙанып тороу.

■ Ш лыков, ҡапыл гына ни әйтергә белмәй, аҙа
нып ҡалды. Ш. Витстсол.
а ҙ а п [гәр. ] и. 1. Ваштан кисерелгән эш, тор
мош а Уырлығы; ыҙа, яф а; михнәт. Ш улай итеп,
мең бәлә менән атты ҡыуып алып ҡайтам. Ш ул
тиклем аҙап менән йөрөп ҡайтҡас, улар .. тиргәй.
М. ҒаФури. а ҙа п күреү (йәки сигеү) ыҙаланыУ,
я Фа күреү. М еңләгән эшсе халы ҡ аҙап сигә ш ул
төрмәнән. Т. Йәнәби.
2. Мәшәтсәтле, ығы-зығылы эш. Ер һатыу ул —
ҡотороусыларҙың, шуның арҡаһында байып ҡолырга тырышыусыларҙың аҙабы. Т\ ХәйбУллин.
•
Юл аҙабы — гүр газабы. Әйтем.
а ҙ а П Л а Н д Ы р Ы у ҡ. 1. АУыр хәлгә ҡуйып
яф ал а У; этләндереү. Аҙапландырып йәшәтеү.
2. Арлы-бирле һупалап эшләү; маташтырыУ.
[Гүзәл:] Бына ниндәй йүнһеҙ кешеләр була
донъяла, эште эш итеп эшләмәйҙәр, ә күҙ буяу
өсөн генә аҙапландыралар. И. ҒиззәтУллин.
Аҙапланыу ҡ. 1. АУырлытс кисереү, я ф аланыУ, ыҙаланьгу. Гөлйөҙөм төнө буйы аҙаплан
ды. К үҙгә ут күренерлек итеп алган әсе тулгаҡтан һуң маңлайынан шыбыр тирҙәр аҡты. Һ. Д әү
ләтшина.
2. Верәй эште баштсарып маташыУ. [Я руллин]
калушының уңын һулга, һулын уңга кейеп аҙа
планды. С. Агиш. Ҡамыш араһында [һыңар]
ҡанаты менән генә талпынып, бер ҡыр ҡаҙы
осорга аҙаплана. М. ҒаФури.
А3аплау ҡ. Йәбер итеү, а Уырлытс күрЬәтеү;
ы ҙалаү, яф а л а у. [Балаларҙың береһе:] Апай
беҙгә батшалар, байҙар тураһында һөйләне:
элек улар эшселәрҙе, крәҫтиәндәрҙе аҙаплап
тотҡан, ти. С. Ҡ Удаш.
а ҙ а П Л Ы с. АУырлығы күп бУлған; яф алы,
ыҙалы. Ҡ урайсы әлегә донъяла тиңе етмәгән
ҡыр ҡурайының йөрәктәрҙе иретерлек моңо
арҡыры, башҡорттарҙың .. ике мең йыллыҡ
аҙаплы тарихын асып бирә. Ғ. Дәүләтшин.
А ҘаҒ Ы Н Ы П БИ ҘӘ ҒЕН Е Ү ҡ. Вик нытс үте
неү; Ялыныу, ялбары У. Егет кеҫәрткене үлте
рергә бер ҙә генә риза булмаган. Кеҫәртке уга
төрлөсә әйтеп караган, аҙарынып-биҙәренеп
инәлгән (Әкиәттән).
а ҙ а ры н ы у ҡ. 1. Үтенеп ҺораУ; ллыныу,
инәлеү. Й әй бик эҫе, ҡоро булды. Кеш еләр һәр
көн зарыгып, аҙарынып ямгыр көттө. 3. Би
ишева.
2. Аһ -зарҙы кешегә белдереү, үҙ хәлеңде
зарланып һөйләү. Ҡолагын мамыҡ менән тыкҡанга аҙарыныр һүҙ ҡайҙа (Ҡ обайырҙан). / дини
ТГәңрегә зарыңды Ьөйләп УтсыныУ. А ллага аҙа
рыныу.
АҘау 1 к. 1. Ни эшләргә белмәй, аптыраУ;
тсаУш аУ. Көтөлмәгән хәбәрҙән аҙап ҡалыу, ш
Ҡарамырҙа ла ҡапыл ишетелгән тауыштан аҙап
ҡала. X. Ғәбитов.
а ҙ а у 2 ҡ. Оҙатс ҺатсланыУ, оҙатс Ьатсланып
иҫкереү. Ҡымыҙ аҙаган, гызлап тора.
а ҙ а ү 3 с. Оҙатс Ьатсланған, оҙатс һатсланып
иҫкергән. А ҙа у бал. А ҙа у бесән. А ҙау таҡта.
А ҙа у ҡар. ш Аҡланда лыпашып бөткән ҡапҡара аҙау кәбән ултыра: был аҡландарҙы үткән
йылдарҙа сапҡан булырга тейештәр. Ж. Кейек
баев.
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АҘАУ 4 с. диал. А ҫаУ.
а ҙ а У 5 и,, аҙау теш 1. Яңатстың төп ЯҒыНДаҒы
Яҫы теш; ЯңаҠ Теше. Ҡуш аҙаулы һоҫа теш,
осло эйәк, ас яңаҡ — ш ул буҙ атты бирәйем.
М. Вүраиғолов.
2. диал. Ҡаҙытс теш (ҡар. теш 1 1).
а ҙ а у Л а Н Ы у ҡ. диал. ҡар. аҙыу 1 3. Баратора Шәмсиәнең
нәпсеһе бик аҙауланды.
К. Кинйәбулатова.
а ҙ а ш и. В е р исем ЙӨрӨТКӘН ИКе ЙӘКИ б е р иисә
кеше (бер-береһенә -карата). Ана мәктәп дирек
торы ла Зы я ағай — минең аҙаш. Уның исемен
онотмаһаеыҙ, иҫкә төшөрһәгеҙ, минекен дә
онотмаҫһыеыҙ. М. Ғажи.
аҙаШТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. аҙаштырыу .
Аҙаштырылган бесәй.
аҙаШ ТЫрЫУ к. 1. Юлдан лҙҙырыУ, лңылыщ
юлға төшөрөү. Аҙаштыреан болан балаһындай,
яңеыҙ башым ситтә интегәм (Хальпс йырынан).
2. күсм. Яңыльпп юлға 6аҫтырыУ; хаталандырыУ. Ҡараңгы ла төндә йөрөгәндә, аҙаштырмай
ерҙең мижаһы. Аҙаштырмай ерҙең ай мижаһы,
аҙаштыра донъя нужаһы (Хальпс йырынан).
аҙашыу ҡ. 1. Юлдан лҙыУ, юл юғалтыү.
[Асия:] Атайым менән ҡалага килгә/тем, мин
унан тороп ҡалдым да аҙаштым, К. Мәргән.
Арлы-бирле утын йыя һалып, ҡайтыр юлеа сыҡ
һа, әбей бик ҡаты бураш а осрап, аҙашҡан, ти
(Әкиәттән).
2. Баппсаларҙан айырылып, .яҙлығып тсалыУ.
Баш осонан яңеыҙ ҡыр өйрәге быжҡылдап осоп
китте. Бала өйрәк. Күрәһең, өйөрөнән аҙаш
ҡандыр инде. В. Вик6ай. / күсм. Яңылыш юлға
6аҫыУ; хаталаны У. К еш еләрҙең шат, өмөтлө моң
һоу күҙҙәренә ҡарап барамын: юлдарымда аҙаш
маҫ өсөн, йырҙарымда алдашмаҫ өсөн. М. КәрИМ.
•
А йлы төн аҙашмаҫҡа яҡшы. Әйтем. Ҡ ай
тып килеп өйөрөн тапһа, аҙашҡан малды әрлә
мә. Әйтем. Яңеыҙ йөрөп һуҡмаҡ яреанса, күп
менән бергә аҙаш. Әйтем.
аҙвар и. Мал биклән торған я б ы р ы кәртә;
Ьарай. Ат аҙбары, һы йы р аҙбары, ш Иртә
геһен иртәнсәк Сөйәлбайҙың атаһы Толпарҙы
аҙбарҙан сыеареан (Әкиәттән).
а ҙғ ы н с. 1 . Оиттә йөрөргә әүәҫ; йөрөмтәл.
[Ф әйзулла:] Аҙеын ат икән был ҡолаң. Алды нда
әллә ни саҡлы бесәне була тороп, ем эҙләп
киткән, булдыҡһыҙ. Ғ. Ғүмәр.
2. Әхлатс-тәртипкә күнмәгән; тыйнатсһыҙ. Мин
Исмәеилдең төҙәлмәҫлек бер аҙеын бала б у 
лыуы на ышанмайым. Я. Вәлнвв.
3. Енси ятстан тотанатсҺыҙ; йөрөмтәл. Аҙеын
күңел. ■ [Үмәр:] И ке донъяла изгелек күрмәгер, аҙеын ҡыҙ! Уф алла! Һ. Дәүләтшина.
4. ТГөрлө тотсом тсатнашып, үҙ тотсомон юғалттсан (малға тсарата).
5. Т иҙ боҙолоУсан, бәләкәй Генә яранан да бо
ҙолоп Китеүсән (тәнгә тсарата).— Тәнең аҙеын
икән, шырау ингәнгә генә ҡалай боҙолоп киткән.
% Ат аҙеыны тайеа эйәрер. Әйтем,
а ҙ ғ ы н л а н ы у ҡ. 1. Тәртипһеҙгә, әхлатсЬыҙға әйләнеү; Тыйнатсһыҙланыү.
2. Енси ятстан тотанатсҺыҙланыУ; боҙолоУ,
аҙыУ.
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а ҙ ғ ы н л а у ҡ. диал. ҡар. а ҙ ы у 2 4, 5. Яра
аҙеынланеан. m Быйыл сәсҡән бойҙай аҙеынлаеан. М. Ҡ улаев.
а ҙғ ы н л ы ҡ и. Әхләки боҙотслотс, күңел боҙотслоғо.
а ҙғ ы н т ы ҡ С. диал. ҡар. аҙғын 1.
а ҙғ ы р с. диал. кар. аҙман '.
аҘҘЫРЫУ к. 1. Аҙғынлытс юлына, әхлатсһыҙлытстса төшөрөү; боҙоУ. Борон заманда аҙмаганды аҙҙырып, туҙмаеанды туҙҙырып йөрөгән
бер М әскәй булеан, ти (Әкиәттән).
2. АУырыУҙы, яраны ватсытында даУаламай
ш аш ты рыу Элек ни, бер ер ҡырҡылһа, көл
һалып, яра ташы ҡырып, аҙҙырып йөрөгәнбеҙ
икән. С. Ағиш.
ф Башын (йәки күңелен) аҙҙырыү боҙоклотстса төшөрөү, аҙғынлытс юлына баҫтырыУ. [Гөлмәрфуеа:] Әлеге ш ул сибәрлеге, аҫыл теле ме
нән күңелемде аҙҙырҙы. Д. Исламов.
•
Яман юлдаш аҙҙырыр, яҡшы юлдан я ҙ 
ҙырыр. Әйтем.
а ҙ л а п р. Бәләкәй-бәләкәй өлөштәр менән;
киреһе күпләп. Сәлимә тәүге иренән ҡалеан
барлы-юклы малын аҙлап үрсетеп, тырышып ба
лаларын тәрбиәләне. Һ. Дәүләтшина.
а ҙ м а ҙ р. Аҙ ғына, сатс тсына; 6ер аҙ, әҙмәҙ. Өмөтбай .. иң тәүҙә туҙҙырылеан донъяһын
аҙ-маҙ төҙәтеп, ат, һыйыр алып, крәҫтиән эше
менән шөгөлләнмәксе ине. Ғ. Дәүләтшин. Иртән
сәк кәләше, Янһарының билен быуып, битенә
аҙ-маҙ тупраҡ һөртә лә, әлеге этте эйәртеп,
батшаеа ебәрә (Әкиәттән).
а ҙ м а н 1 и. Эре Ьағыҙатс. Аҙмандар, еәҙәттә,
парлап ҡына ергә соҡоп яһаеан ояла йәшәй.
Б. Викбай.
а ҙ м а н 2 с. 1. Өйҙә тормай, аҙып-тУҙып
йөрөүсән. [Ҡунаҡбикә:] Йә, аҙман, ҡайҙа йөрө
нөң? Көнө буйы өйҙә тормайһың, мөхәббәтһеҙ,
Д. Ю лтый./ТыУған иленән аҙып сығып киткән.
Аҙман кеше.
2. Төрлө тотсом тсатнаппсандан килеп сытстсан
(малға тсарата). Аҙман эт.
3. диал. ҡар. аҙғын 5. Тәне бик аҙман.
аҘМ Ы -КҮПМЕ р. Вер ни тиклем, бер аҙ.
А уы л хужалыеын күтәреүҙә аҙмы-күпме эш эш
ләнелә. Ғ. Хисмәти. Гөлйөҙөм йәйләүгә килгәс,
Мәефүрә үҙен аҙмы-күпме иркендә хис итеп,
иркен тын алып ҡалеандай бул[ды]. Һ. Дәүләт
шина.
а ҙ н а [фарс.] и. Дүшәмбенән алып йәкшәмбе
гә тиклемге ете көндө эсенә алған ватсыт.
А ҙна буйы. А ҙна һайын. А ҙна аҙаеы. А ҙна башы.
ш Буҙансы ай үҫәһен көн үҫеп, йыл үҫәһен аҙна
үҫеп, ҙурайып киткән (Әкиәттән)./Ете көндән
торған ватсыт берәмеге. Ш улай бер нисә аҙна
үткәс, А ҡназар ҡапыл аҙ-аҙлап ауыҙына аш ала
башлай (Әкиәттән).
ф Йылан аҙнаЬы һөйл. 16 авгүст менән 20
авгУст араЬы. Урыҫ аҙнаҺы һөйл. йәкшәмбе.
Бөгөн генә йома, иртән шәмбе, береһе көнгә
урыҫ аҙнаһы. Көндәр юрта ш улай бер-бер арт
лы, асыла-ябыла еүмер ҡапҡаһы. Ғ. Аман
тай.
А Ҙ Н а л а П Р. Аҙна-аҙнаһы менән. Аҙналап
эш ләү./А ҙна буйы. А ҙналап ҡунаҡ булыу.
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а ҙн а л ы ҡ 1 с. 1. Аҙиа буиыиа ДаУам иткән.
Ш ул ваҡыт мин ҡырҙа инем, ҡырҙа ине бар ха
лыҡ. Аҙналы ҡ эштән бушагас, ята инек хәл
алып. Ғ. Ғүмәр.
2. Аҙиаһыиа бер була торған, аҙиа һайын
Ҡа баТлаНып торған. Аҙналы ҡ журнал, ш 1925
йылдың 21 мартынан башлап башҡорт телендә
аҙналыҡ .. «Башкортостан йәштәре» газетаһы
сыга башланы. Т. Йәнәби.
• Бер көнлөк юлга сыҡһаң, аҙналыҡ аҙыҡ ал.
Мәтсәл.
а Ҙ Н а Л Ы Ҡ 2 и. Верәй ватсигага, эшкә ба
ғышлап үтКәрелГән аҙна. Китап аҙналыгы.
М узыка аҙналыгы. Әҙәбиәт аҙналыгы. ш Яланга сыгасаҡ машиналарга һынау, тикшереү
аҙналыгы үткәрелде. Ф . Иҫәнғолов.
а Ҙ Н а У к. диал. ҡар. аЙғылдаУ 1.
• Аҙнаган айгырҙы өйөрҙә һына. Мәтсәл.
а Ҙ ра 1 [гәр.] с. иҫк. Юҡҡа сытстсаи, тсороған.
Күгәреп ятҡан күк арка, мал төйәге тугайың —
аҙра ҡалыр малдан һуң (Ҡ обайырҙан).
■
а ҙ р а итеү ютс итеү; ютстса сығарыУ. Ҡ а
раһаҡал батыр ҙа артҡа сикмәй нишләһен?
Тарҡаулангас батырҙар, ил ҡалдырып дошманга аҙра итмәй нишләһен? «Ҡ араһаҡал».
а Ҙ Р а 2 и. диал. ҡар. ҡаулан 1.
а ҙр а т и. иҫк. Ҡ аЯ таУ, тсатланып ятҡан
таш.
аҙСЫЛЫК и. Верәй төрКӨМДөң һ ан яғынан
Кәм булған е л ә т ә . Б ереңде икене ең иҙеү принцибына ҡоролган синфи тормош шарттарында ..
күпселек яфа сигә, аҙсылыҡ рәхәт йәшәй.
Ә. Харисов.
АҘҺЫНЫУ к. Верәи нәмәнең Күләмен, һанын
аҙ Күреү; аҙға ҺанаУ. Етмәй бесән, етмәй емеш
уга [Ғәззәгә], етмәй һаҙлыҡтарҙың мүктәре.
Аҙһына ул, көн дә утыҙ литр һөт бирһә лә
ҡыҙыл мүкләге. Т. арслан .
аҘЫҠ и. 1. Туҡланыуға Фа йҙаланылғаи
иәмә; ашамлыҡ, ризыҡ. А ҙы ҡ магазины. Аҙы к
промышленносы. ■ Ҡәмән менән Сәмән шыр
бешәлек араһына инеп, төйөнсөктәге аҙыҡты
ашап бөтөргән (Әкиәттән). Ҡ ара аҙыҡ һөтҡатыҡһыҙ, бер төрлөрәк аҙы ҡ./Х айуандар туҡлаиа торғаи бөтә иәмә. Й әш ел аҙыҡ. М инераль
аҙыҡ. Ҡатнаш аҙыҡ. Тамыр аҙыҡ. А ҙы ҡ ра
ционы. М ал аҙыгы. ш А ҡ уҫаҡҡайҙарҙың ай
ҡабыгы — аҡ ҡуянҡайҙарҙың аҙыгы (Халыҡ
иырынаи).
2. күсм. Нүңелде ҡәнәғәтләндерерлек иәмә.
Р ухи аҙык. К үңел аҙыгы.
ф Кейәү аҙығы ҡар. кейәү.
• Аҙы ҡлыны ң аты арымаҫ. Әйтем. К өнлөк
аҙыҡ ҡорһаҡта, айлыҡ аҙыҡ арҡала. Әйтем.
Яҡшы һүҙ — йән аҙыгы, яман һүҙ — баш ҡаҙыгы. Мәҡәл.
АҘЫҠЛАНДЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. аҙы ҡ
лан дырыУ.
аҘЫҠЛаНДЫРЫУ ҡ. 1. Организмға туҡлы
ҡлы матдә биреү. Яһалма юл менән аҙы ҡлан
дырыу.
2.
ТУпраҡҡа ашлама индереү; аш лаУ. Өҫтәп
аҙыҡландырыу өсөн төрлө минераль һәм органик
ашлама файҙаланыла.
аҘЫҠЛаНЫУ ҡ. 1. Аҙыҡ ҡабул итеү; ашау.

Егет шунда сәй ҡайнатып, ит бешереп аҙыкланган булган, һыйланган. В. Вәлит.
2. ТереКлеК нтеү өсөи КәрәКле матдәләрҙе
үҙләштереү; туҡланыу. Үҫемлек тамыры, һабагы һәм япрагы ярҙамында аҙыҡлана.
АҘЫК-ТҮЛЕК и. йыйн. Кешегә ашарға яра
ған бөтә ашамлыҡ; ризыҡ. .. йыл әйләнәһенә
уның ите, майы һәм башҡа аҙыҡ-түлеге өҙөл
мәй. В. Викбай. [Әбей улына:] И лгә сыгып өҫбашыңды аҙыраҡ бөтәйтеп, әҙ булһа ла аҙыҡтүлек алып ҡайтыу ягын ҡарар инең (Әкиәттән).
а ҙ ы л м а с . диал. Ҡалҡыулы, түбәле (ергә
ҡарата).
аҘЫМ и. 1. Атлағандағы аяҡ менән аяҡ
араһ ы. Алымлы аҙым. Ваҡ аҙым. Эре аҙым.
Аҙымды йышайтыу, ш [Әбей] бер нисә аҙым
атланы ла Сәгиҙәгә боролдо. М. Тажи.
2. Атлағандағы ине аяҡ араһына тиң оҙонлоҡ
үлсәү берәмеге. Бер аҙым. И ке аҙым ер.
3. Атлап барыш, иөрөш. Ҡ ыҙыу аҙым.
һәлм әк аҙым. ш Кире боролорга ауыл йыраҡ.
Туҡал аҙымы менән тагы бер төн ҡайтырга
кәрәк. X. Ғиләжев. Ярцевтың йөрөшө бик мөһа
бәт .. Үҙенә ныҡ ышанган кешеләрҙә генә була
торган эре, һәлмәк аҙым менән атлай. К. Мәрғән.
4. күсм. Верәи эппсә йүнәлтелгән ынтылыш;
хәрәКәт. Ҡыйыу аҙым. Тәүге аҙым. ш Ячейка
ны һәр кем таныны. Егеттәрҙең түгел, ҡыҙҙарҙың
да ячейкага табан аҙымы. Ғ. Хәири.
ф Аҙым һайын әленән-әле, гел генә. Аҙым
һайын гәйебең асылыуын көтөп, ҡурҡып йәшә
гәнсә, арыганса эшләп, барыһын да онотоп,
тыныс йоҡлауыңа ни етә. Б. Викбай. Бер аҙым да
саҡ ҡына ла, бер ҙә. Эт арттан бер аҙым да
ҡалмай. М. Тажи.
аҘЫМЛаУ ҡ. Аҙым менән билдәләү, аҙымға
һалыу. [Н иязгол] тагы йәһәт атлап, залды
мөйөштән мөйөшкә аҙымлап үлсәй башланы.
Һ. Дәүләтшина. / Киң баҫып атлау. Ҡайһы бер
урам сатында өс-дүрт кешелек патруль кыҙылармеецтар осрай. Улар ашыҡмай., һалмаҡ ҡы
на аҙымлай. А. ТаҺиров.
АҘЫМЛЫ с. Аҙымы эре, ырамлы, шәп атлай
торған; йөрөшлө (атҡа ҡарата).
АҘЫМТЫҠ с. диал. ҡар. аҙғын 1—3.
Әюповтың йыйын туҙ га яҙмаган һүҙҙәренән
әшнәләре екһенеп бөттө, ахыры. «К үп һөйләнә
һең, аҙымтыҡ»,— тип туҡтаттылар уны. Ғ. И бра
һимов.
аҘЫ П-ТУҘЫ У ҡ. 1. Вер ерҙә ныҡлап тормай,
ерекмәй, Күсенеп йөрөү.
2. Аҙғынлыҡ юлына баҫыу. « Үҙеңә бәхетле
юл теләйем,— тине председатель,— тик ҡара
уны, аҙып-туҙып китмә, тыуган ауылыңа тап
төшөрмә» Д. Исламов.
А ҙы рай ы у ҡ. ҡар. ажрайыу.
АҘЫРАҠ р. Вер аҙ, бер ни тигелем. Мин
саҡырҙым, һин килмәнең, аҙыраҡ йәне көйһөн,
тип (Халыҡ иырынаи).
а ҙы р т ы у ҡ. һир. Аҙып, боҙолоп нитеү
(тәиғә ҡарата). Енсек тиреһе аҙыртып ҡыҙарып
тора. М. Ҡулаев.
АҘЫУ 1 к. 1. Өйҙә тормай, ауыл араһында,
ситтә йөрөү (кешегә, малға ҡарата). [Батша:]
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Минең ун һыйырым бар ине. Ш улар, бына йыл
тула инде, курага кайтмай, мөстәнләнеп аҙып
йөрөй (Әкиәттәи)./Вер ергә лә ерекмәй, төрлө
ерҙә йөрөү. Мин илдән аҙган бер етем. Өсөнсө
көн инде шыр урманда юл таба алмай йөрөп
интектем. В. Вәлит.
2. Әхлатс-тәртип -кагаҙәләрви тотмаУ, тәртипҺеҙгә әйләнеү; боҙолоү.— Эй гүмеркәйҙәр, ахы
ры заман яҡындыр инде. Ш улай булмаһа, халы ҡ
был тиклем аҙмаҫ ине,— тип зарланырга тотон
до [ҡортҡа]. Т\ Йәиәби.
3. Енси ЯҠтаи тәртипһеҙләиеү; боҙолоУ.
4. Ҡатнашып, тотсом ЯҒынан боҙолоУ (малға
тсарата).
5. Көсәйеп, таш ы п Китеү (а УырыУға тсарата).
Грипп менән ауырыганда йөрөһәң, у л аҙа.
6. Боҙолоп шешеп гситеү (тәнгә тсарата).—
Бы нау бала тубыгын ташҡа һыҙыргайны, аҙган
да киткән.
7. диал. Хыллыи булыу .
ф Баш аҙыу дөрөҫ йәшәү тсағиҙәләрен тотмаУ,
тсылығы насарға әнләнеү, тәртнпЬеҙләнеү. Бәй
ел аҙыу нытс тьшнатсЬыҙланыу, холотсҺоҙланыУ.
ф Айырылган ир аҙыр, ҡушылган ир уҙыр.
Мәтсәл. Бәйелең аҙмай, башҡа бәлә килмәй.
Мәтсәл. Кәңәш ле ил аҙмаҫ. Әитем.
аҘЫу 2 и. диал. ҡар. а ҙ а у 5.
ф Боҙ өҫтөндә яҙы у тормаҫ, ҡарт кешелә
аҙыу тормаҫ. Әитем.
а ж а ғ а н и. диал. ҡар. ялағай
ф Ажаган ашлыҡ бешерә. Әитем.
а ж а р и. 1. Ташып барған Көс, ғәйрәт;
алтсынып торған дәрт; айбар. Әле уйлайым,
әгәр йөрәктә шундай ажар, сәм булмаһа, тәүге
йылдагы ауыр шарттарга мин сыҙай алмаган,
кире сигенгән булыр инем, могайын. 3. Вншпева.
а ж а р ҡайтыу дәрт Ьүнеү, Көс Кәмеү. [Ирҙәрҙең]
ажарҙары ҡайтҡан. Әйтер булһа хаҡ һүҙ һәм
асыуҙы байҙарга; һаҡта әҙер торган бәләсәйҙәр
ҡылыс, ҡамсы менән яйларга. С. К Улибан.
аж ары н алыу (йәки ҡайтарыу) дәртен баҫыу,
гсөсөи алыУ.
2. Кешеиең тсотон алып, ярЬып торғаи асыУ;
анбар. Ажар күрһәтеү, ш [Хәбибә инәй:] Күп
ваҡыттар үткәс, яу ажарҙары һил булгас, халы ҡ
ошо Ослоташ тауы моронона йорт һалып тора
башлаган. В. ВшсбаЙ.
а Ж а р Л аН Ы У ҡ. Ғәнрәт сәсеп лрҺыУ; анбарлаиыУ. Урталагы ажарланып елгән кара күк
айгыр әллә ҡайҙан уҡ бының Н иязгол повозкаһы
йкәнен күрһәтә ине. Һ. Дәүләтшина. / ЯрЬып,
ҡотто алып ажғырыу. Коро дала. Уны зыр
ҡыҙырып, ажарланып елдәр һыҙгыра. А. Иге
баев.
а ж а рлы с. 1. Көсө, дәрте урғылып торғаи;
лрҺыУ. Күргәнем бар минең аяҡһыҙҙар бейегә
нен .. еңеү көнөндә. Эй у л бейеү! У л ажарлы
бейеү күҙ алдымдан китмәй бөгөн дә. р . Са Фин.
2. аж ғы рып торған тсУртсыныс тсИәФәтле.
Ажарлы йылан. Ажарлы эт.
аЖ арЛЫҠ и. Т аты п барған Көс, ЯрҺыУлытс.
К үк болонда күк аргымаҡ йөрөй утлап. Б әкә
лендә ҡорос быгау бөткән тутлап. Ауыр, ауыр у л
быгауҙы һөйрәтеүе, ажарлыҡта гел түҙергә
өйрәтеү е. Ә. Әхмәттсүжнн.

а ж а у и. Һаҙандар төркөмөнә нигән, Яҫы
мороило, итләс эре балытс; ҡУшбаш. У л [З ө 
бәйҙә] ҡармагын яр башына ыргытып өлгөргән.
Унда ярты аршындай ажау тыпырсынып ята.
Н. МУсии.
аЖҒЫр с. диал. Ь1ҙғар.
а ж ғы ры н ы у ҡ. Ҡүртсытырлытс таУыш сығарыУ. Азамат ажгырынган аш ырҙан әҙ генә
ситтәрәк тын да алмай ергә һеңешеп ятты.
Й. МостаФии.
а ж ғы ры у ҡ. 1. ЗәЬәр сәсеп, лрЬып кешеГә
екер еү. Ебәр!.. Мин һеҙҙе өйрәтермен әле! —
тип ажгырҙы хулиган. р . Оолтаигәрәев./ТСүртсыныс итеп тсыстсырыУ. Айы у ажгырып ситкә
ыргыган. Н. Мүсин. Аждаһа ажгырып Килтәймәргәнгә ташланган (Әьсиәттән).
2. күсм. Яман т а Уыш сығарып, тсотороноп
ш аУл аУ. Атылган туптың снаряды ажгырып килә
лә, урмандамы, ауыл ситендәме ярыла, ерҙе
тетрәтә. А. ТаҺиров. Ҡапыл көслө ел сыга,
тулҡындар үрә тора, ажгырып ярга ынтыла.
Ә. Вахитов.
а Ж д а һ а [фарс.] и. 1. в ер нисә башлы ҙУр
йылан тсиәФәтендәГе йөҙ йәшәр миФик зат.
Башҡорт мифологияһында һөйләнеүенсә, йөҙ
йыл буйына кеше күҙенә күренмәй йәшәгән
йылан аждаһага әүерелә. Ә. Харисов. К үлдә
бер аждаһа бар икән. Етегә уралып ята, ти, был
аждаһа (Әниәттән).
2. күсм. Уҫал, иырттсыс КешеГә тсарата әйтелә.
Ер шарын урап, һырып алган аждаһалар, па
ла ч-газраилд ар. Ғ. Хәиря.
ф а ж д а һ а йылы Ун ике иыллытс мөсәлдең
бишенсе йылы. а ж д аһ а күтәрелеү ырым бУиынса, көслө ҡойондан күл, йылғаның ҺыУы өирөлөп
күккә а Уалағанды әйтәләр. Алайгыр ташы ауы
лыбыҙҙың тирәһендәге иң бейек ҡая. Уның
аҫтындагы ятыуҙың төбөнән ҡасандыр аждаһа
күтәрелгән, тип һөйләйҙәр. д . ВУраҡаев.
а ж р а й ы у ҡ. i . асыуланып, күҙҙе атсаитыУ. Нимә ажрайып тораһың, ни асыуың бар
миндә?
2. күсм. Эреләнеү, ҡУпыраиыУ. Батый хан да
уҙган юл, олатайың Шәгәле ажрайып йөрөгән
юл! «Юлай менән Оалаүат».
•
Аҡылы юҡ кешенең ажрайган күҙе бар.
Әитем.
аЖЫР-БОЖОР с. диал. Суғырмаҡлы.
аЖЫРЫЙ с. диал. 1. Лтсыт. Ажырый күҙ.
2. күсм. Бик эре, Һа Уалы (к етегә тсарата).
а з а м а т и. i . ҡар. аҙамат.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме,
а з а т [фарс.] с. 1. Үҙ ихтылрлы, ирекле;
боиондоротсЬоҙ. Азат ил. Азат халыҡ, ш Ә
мин инде һеҙҙең менән йөрөргә булдым бергә.
Шатлыгын азат хеҙмәттең һөйләп йөрөрмөн
һеҙгә. р . Ниғмәти.
2. Вушатылған, буш. Башҡа эштән азат
ителгән махсус секретарь.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□
а з а т булыу тоттсондан, боиондоротстан
тсотолоу, иреккә сығыУ. Азат итеү (йәки ҡы лы у)
тоттсондаи, бойондороҡтан ҡоттсарыУ; ирекле итеү.
Дошмандан азат итеү. Төрмәнән азат итеү. ш
«Мин, аҙамат» һине азат ҡылам,— тине [Күсәк
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батыр].— Ҡ айҙа барһаң, бынан тыш бәхетең
артыр. «Бабсаҡ меиәи К үсәк>.
азаТЛЫҠ и. И рек , бойондороҡһюҙлоҡ. Азат
лыҡ хәрәкәте. М илли азатлыҡ. Азатлыҡ өсөн
көрәш. ■ Миндә лә бит кеш елек намыҫы бар,
мин азатлыҡ теләйем, әсәм. Ғ. Амантай.
АЗБУКа [РУС. ] и. 1. ҡар. алфавит.
2. ҡар. әлифба. Айбулаттың шатлыҡтан тыны
ҡурылды. А збуканы ҡуш ҡуллап күкрәгенә ҡыҫ
ты. Һ. Дәүләтшина.
аЗЕРБаЙЖаН и. ҡар. әзербайжан.
АЗИМ УТ [РУС. (Фр- (гәр.] и. 1. астр. Мериди
ан ЯҪылығы менән берәй күк есеме йәки күҙәтел
гән нәмә а т а үткән вертикаль ЯҪылыҡ араЬындағы мөйөш. Азимутты билдәләү. Азимут менән
барыу.
2. Кәрәкле йүнәлеш менән төнъяҡ йүнәлеше
араЬындағы мөйөш.
аЗОТ [РуС. <ғР.] и. Химик элемент, янмай
торған төҫһөҙ, еҪһеҙ газ. а зо т кислотаЬы
тәнде яндыра, ағыулай торған еҫһеҙ, төҫЬөҙ
шыйыҡлыҡ.
а з о т л а у ҡ. Азотҡа байытыУ. Тупраҡты
азотлау.
АЗОТЛЫ с. Азот Ҡатыпгкан, составында азот
бүлған. Азотлы ашлама,
А Й 1 и. 1. Ер тирәЬендә әиләнгән иң яҡын күк
есеме, Ерҙең эйәрсене. И ҫке ай. Тулган ай.
Тыуган ай. Яңы ай. Ярты ай. А й нуры. Ай
яҡтыһы, m А й ҙа, Ер кеүек, шар рәүешендә,
ләкин у л Ерҙән 29 тапкыр бәләкәйерәк. «Оовет
Башҡортостаны», 1969, 25 ноябрь.
2. Шул есемдең ураҡ рәүетен дә ҡабул ителгән
билдәЬе. Мәсет айы.
3. Йылды ун ике өлөшкә бүлгән ватсыт берәме
ге. Л й аҙагы. А й араһы. А й башы. Й әй айҙары.
Ҡыш айҙары, ш Беҙҙе һугышҡа кереттеләр
гинуар айы еткәндә. Йөрәктәрем дерт-дерт ит
те, туптар ярылып киткәндә (Бәйеттән). Кәкүк
айы кәкүк башлап сатсырған ай, май айы. Сахра
ла кәкүк ай саҡыра ҡарагайҙин бейек ҡайында.
И лама ла, атай, илама, әсәй, беҙ ҡайтырбыҙ
кәкүк айында (Халыҡ иырыиан). Сомтор ай
февраль айы./У тыҙ көидән торғаи ваҡыт берәме
ге. Көндәрҙән бер көн, Бабсаҡтың, үлтерелеүенә
ете ай тулганда, Й әмиләнән бер ир бала тыуа.
«Бабсаҡ менән Күсәк».
4 Ай битен йыуа яңы ай тыүғас яУған
ямғырға ҡарата әйтелә. Ай ҙа ҡояш булыу Ьәр
саҡ көлөп, йылмайып ҡына тороУ. Бөтә кешегә
ай ҙа ҡояш булып булмай. Айҙы күккә сығарыу
ф аиҙаһыҙға тырышҡан кешегә ҡ арата әйтелә.—
Йыгылһам, йыгылдым, айҙы күккә сыгарҙым
тигәндәй, Н иязголдоң ауыртҡан еренән тотоп
ҡысҡырттым әле. Һ. Дәүләтшина. Ай күрҙе,
ҡояш алды күҙ алдынан тсапыл ютс бүлған
Кешегә тсарата әйтелә. Ай кәртәләнеү аи ти
рәһендә нүрлы тсүлса барлыҡҡа Килеү. Ай
кәртәләнһә, көн йонсоу була Һынамыш. Ай
ҡолаҡланыу айҙың ике яғыиаи оҙон тсолатс
кеүек нур барлытстса килеү. Өйгә инеп барганда,
Биктимерҙең күҙе аш а төштө: — А й ҡолаҡланган икән, иртәгә бик һыуыҡ, йә бик шәп буран
булыр, ахыры,— тип уйланы ул. В. Ишемғол.
Ай ҡоро (иәки кәртәһе) айҙы уратып торған

яҡтылыҡ. Ай тотолоу Айҙың Ер күләгәһенә
инеп ҡараңғыланыүынан торған астрономик
күренеш.
#
Ат айҙа һыналыр, әҙәм йылда һыналыр.
Әйтем.
А Й 2 ымл. 1. Ҡ апыл ҡурҡҡанда, тертләгәндә
әйтелә. «Лй» — Сәгиҙә баланы күтәреп торгоҙҙо.
Ә Хаф из ҡарт: «Ҡ урҡма, ҡурҡма, ҡыҙым, бер
ни ҙә булм аҫ»,— тине. М. Тажи.
2. Әсенеү, Ьыҙланыу-Ьытсраиыуҙы белдергән
дә әйтелә. Ай, бер генә йотом һыу булһасы.
М. Тажи. Ай әттәгенәЬе үкенес белдергәндә
әйтелә. [Ныязгол:] А й әттәгенәһе,., буран сыгып
бөлдөрҙө лә баһа.Ъ. Дәүләтшина.
3. Асыуланып, ризаЬыҙлытсты белдергәндә
әйтелә.— Ай, аптыраттың да баһа! И. Насыри.
4. Ҡ ыуаныу, Ьоҡланыу һ. б. тойғоларҙы
белдергәндә әйтелә.— Ай, шәп булыр ине!
Ғ. Әмири.— Ай, минең бәләкәсем! Һ. Дәүләтишна. Ай, ҡыҙҙары, ҡыҙҙары ла, янып тора
күҙҙәре (Халыҡ йырынан).
5. Й ырҙарҙа, ҡобайырҙарҙа тойғоно көсәйтеү
һәм ти ғы р үлсәмен теүәлләү өсөн ҡулланыла.
А гиҙелкәй ҡайҙа, ай тугайҙа, А гиҙелкәй кеүек
һыу ҡайҙа. Агиҙелкәйҙәрҙең ай һауаһы йәнгә
рәхәт, тенгә ҙур файҙа (Халыҡ йырынан).
АЙ-АЙ ымл. 1. Аптырағанда әйтелә. [Пётр:]
Ай-ай, нишләп был яҡҡа килеп сыҡтыгыҙ һуң.
М. Тажи.
2. Ауыртҡанда әйтелә. [Ғатаулла:] Ай-ай, би
лем, билем... Ҡартлык баҫты, ахыры. Ғ. Әми
ри.
3. Киҫәткәндә, тыйғанда әйтелә. Ай-ай! Сы
наяҡҡа теймә, төшөрөп ебәрерһең.
АЙБАҒАР и. диал. Көнбағыш.
АЙ-БАЙ, ай бай бай ымл. Верәй эт-хәлгә
ғәжәпләнгәндә әйтелә. [Нужа:] Ай-бай, Сә
лимйән ҡусты, һинең эштәр көйлө икән (Әкиәт
тән).
АЙБАЙЛАУ ҡ. Ярҙамға саҡырып, һөрән
Ьалыу. Айбайлап ҡысҡырыу.
АЙБАЛТА и. Ҙур түңәрәк йөҙлө, оҙон Ьаплы
боронғо һуғыш ҡоралы. Ике ишекте ҡулдарына
айбалта тотҡан икешәр егет һаҡлап тора.
X. Ғәбитов, һуш ы нан яҙган батшаның башын
түмәргә һалалар. Баш киҫеүсегә айбалта тот
торалар (Әкиәттән).
АЙБАЛЫ Ҡ и. КәүҙәЬе ян-ятстан ныҡ ялпаҡ,
ҡоироҡЬоҙ эре диңгеҙ балығы.
а й б а н ы у ҡ. Алдан ҡурҡып, хәүеФләнеп
тороу. Айбанһа дошман яуынан, Уралга у л бу
лырмы? «Ҡ араһаҡал>./диал. Ҡурҡып һиҫкәнеү.
Ас бүреләр кеүек килгән әҙәмдәрҙе шәйләп,
айбанып киткән М ихайланың һикереп торганы
күренде. Ғ. И браҺимов.
АЙБАР и. 1. Т аты п торған көс; ғәйрәт, ажар.
Бөтәһе лә шау килеп Салауатҡа эйәргәс,
халыҡтың айбарын күргәс, Юлай ҡарыулашма
ған. «Юлай менән Оалауат».
2. Ҡотто алып, ярЬып торған асыу; ажар.
Айбар менән,
4 Айбар ҡороу ҡурҡытыу. Айбар һалыу
ғәйрәт сәсеп, ҡурҡыныс Ьалыу. Дошман күрһә,
алъямаҫ, дошманына айбар һалыр — таянырга
иле бар. М. Буранғолов.
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АЙҠ

а й б а р л а н ы у к. 1. ярһы п, көс, ҒәйрәТ
сәсеү. Эй ҡаһарман егет, батыр егет, ҡыуакыуа дошман яуҙарын, тап арыҫлан һымаҡ
айбарланып, йырып сыҡтың Урал тауҙарын.
М. ҒаФурн.
2. Ҡүрҡытырға тырьипып екереү. Офицер
ҡабатлата унан һалдат антын һәм айбарлана
аяҡ тибеп. М. Тажн.
а й в а рл а у ҡ. ҡар. айбарланыу 1. Ябырылып
яу килгәндең һөйәге ҡалган Урал тау, айбарлаган батырҙарҙың төйәге булган Урал тау (Ҡ оба
йырҙан).
А ЙБАРЛЫ с. Көсө, дәрте алҡынып торған;
ғәйрәтле, ажарлы. Айбарлы егеттәр, ш А йбар
лы ла ирҙәр бар сагында, баҙына алмаҫ дошман
илемә (Халыҡ йырынан).
АЙ БУЙ ымл. Верәй эш-хәлгә аптырағанда
әйтелә. [Карт:] А й-буй, бүстәк булы п сыҡты
ла баһа был нәмә. Б. Бикбай.
а й в а и. 1. р оза сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған, емеше алмаға оҡшап торған көньяҡ
ағасы. А йва агасы. Айва сәскәһе.
2. ШУл ағастың емеше. А йва вареньеһы.
а й в а й ымл. Ҡайғы-хәсрәттән әрнеп иәки
нимәнәндер риза булмай өҙгөләнгәндә әйтелә.
Ал1-вай итеү. Ай-вай килеү.
ф ай-вайға ҡуймаү бер-берәүҙең ризаһыҙлығын иҫәпкә алм аУ. Х алы ҡ батшаны ай-вайына
ҡуймай атҡа мендереп ултырта (Әкнәттән).
а й в а й л а у ҡ. Ҡайғы-хәсрәт иәкн ЬыҙланыУ
белдереп өҙгөләнеү; ай-вай итеү. Айвайлап
илау.
АЙҒАҘАУ ҡ. 1. Яйлап, иркенләп йөрөү. Уны
йомошҡа ебәрһәң дә айгаҙай ҙа йөрөй, һис бер
ашыга белмәй. Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡ ул-аяҡты ян-яҡҡа ташлап, иркенләп
ятыУ. Эт ҡояш йылыһына айгаҙап ята. Т . Мо
рат.
а й ғ а л а ҡ л а у ҡ. Кейек ҡыУғанда, бер был
яғынан, бер теге лғынан сығып, ҡыҫырыҡлаУ.
Эт ҡуянды айгалаҡлай.
а й ғ о л а ҡ и. Балыҡтың тын алыУ ағзаһы.
Кәбир балыҡтың айголагынан эләктереп алды.
Я. Вәлиев.
а № Ы Л д а У к. 1. я р һып, көслө т а Уыш биреү.
Айгыр айгылдап кешнәп ебәрҙе. Ғ. ИбраЬимов.
v2. күсм. Көслө, көр таУыш ЬалыУ. А йгы лдап
көлөү.
ай ғы р и. Беселмегән йылҡы малы. Өйөр
айгыры. Тоҡом айгыры. А ҫау айгы р./ / Айгыр
ҡолон, ш Егет ҡ а р а . туры айгырҙы һугарырга
алып киткән (Әкиәттән), ай ғы р һөрөүе айғырҙың
бейәләрҙе ҡыУып йөрөтөүе.
ф ай ғы р үгеҙ тоҡом үгеҙе, айғы рға ятыу
ТороғоУ.
• Атың булһа айгыр, ят та ҡайгыр. Мәҡәл.
а й ғы р л а н ы у ҡ. 1. Айғыр Ьымаҡ ҡыланыу.
2. күсм. һөйл. Шашынып, ҡатын-ҡыҙға бәйлә
неү.
• Ат айгырланһа, башына була. Эитем.
аЙҒЫРСаҠ с. диал. Ата енесле, беселмәген.
Айгырсаҡ ҡолон.
ай ғы р таш и. Таш ырғытып уйнағанда иң
ҙур таш (айғыр итеп уйнатыла),
а й ҙ а и. иҫк. Айбалта. М иңлегөл дә ир һымаҡ,

һаҙаҡ алып ҡулына, айҙа тагып биленә, .. төштө
улар юлына. „Ҡ араһаҡали.
АЙҘАҠАЙ с. диал. Аумаҡай.
АЙҘАР и. 1. Түбәлә ҡырҡмай ҡалдырылған
бер шәлкем сәс (ғәҙәттә малайҙарҙа).
2. күсм. Маҡтаулы исем, юғары дәрәжә бил
дә Ьв. Ҡ уш айҙарлы мырҙалар ялсы лай торор
малдан һуң (Ҡобайырҙан).
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
АЙҘАҪ е диал. Боролмалы.
АЙҘАҺАР и. Тулы айҙың түңәрәге. Айҙаһар
кеүек икмәк.
А ЙҘЫ НЛЫ е. Яҡты, матур. Башҡорт йорто
ноң айҙынлы теләктәр менән янган йәш батырҙа
ры яңы тәртип урынлаштырмаҡсылар. Ш. Шә
һәр.
а й ҙ ы р и. 1. Кәлтә арбаһы.
2. диал. Оҙон арба.
АЙКӘ ымл. диал. Абау. Айкә генә! Ҡара әле,
ҡалай мәрәкә. Т. Морат.
АЙҠАЛАУ ҡ. Ҡ арап сығыу, байҡау. Тирәяҡты айҡалау.
АЙҠАЛАШЫУ ҡ. 1. Бирешмәҫкә тырышып,
тартҡылашыу; көрмәкләшеү. Ҡыҙҙар менән ки л
гән бер егет һалам эшләпәле ҡыҙҙы ҡапыл
күтәреп алды. Теге ҡыҙ айҡалаша, ҡысҡыра
башланы. С. К улибай./Ҡ орал менән һуғышыу;
алышыу. Фашист был заводты йәнен-тәнен
аямай һакларга булган, күрәһең. Төш ауганса,
ш ул завод тирәһендә айкалаштыҡ. «Оовет Баш 
ҡортостаны», 1966, 4 Февраль.
2. диал. Ҡосаҡлашыу. Айҡалаш ып улты
рыу.
АЙҠ АЛДЫ РЫ У ҡ. Көс менән ян-яҡҡа бәүел
дереү; тирбәлтеү. Йыр йырлана көслө, көр
тауыштан айҡалдырып бөтә донъяны. X. Ҡ унаҡ
бай.
АЙҠАЛЫУ ҡ. 1. Көс тәьҫирендә ян-яҡҡа
бәүелеү; тирбәлеү. А йҡала тирәкәйем, сайҡала
тирәкәйем (Халыҡ йыры нан)./күсм. Тулҡыныу,
ҡуҙғалыу (күмәк кешегә ҡарата). З а л айҡала,
залды шатлыҡ баҫа, ҡул сабыуҙар яңгырап
китәләр. X. Ҡунаҡбай.
2. күсм. Тулҡынланыу (уи-кисерешкә ҡарата).
Уйна, гармун! Уйҙар айҡалһын, арыган тәндә
ҡандар сайҡалһын. Ғ. Амантай.
а й ҡ а н и. 1. Берәй эт-хәлде ғәмәлгә кил
тергән сәбәп. Асыуланы п йөрөүеңдең айҡаны
ни?
2. айҡаны менән бәйл. функцияһында ҡар.
айҡанлы, һабан туйы айҡаны менән ҡунаҡтар
килгән. ■ М әкәлә .. Башҡортостан йөмһүриә
тенә 10 йыл тулыу айҡаны менән яҙыла.
Д. Юлтый.
ф Юл айҡан юл ыңғайында. Юл айҡан инеп
сыгыу.
АЙҠАНЛЫ бәйл. Ғөп килепггәге исем йәки
исем ҡылымдарҙан һуң килеп эШ-хәлдең, ваҡи
ғаның ниндәй сәбәптән булғанын белдерә; бер
нәмә уңайы меиән. Байрам айҡанлы, ш Б ү ләк 
тәр биреү айҡанлы күтәрелгән шау-шыу тынды.
Б. Бикбаи.
АЙҠАНЫУ к. Һелтәнеү. Кеше көсөн күрҙең
һин, хәлһеҙлегең белдең һин, кешегә мөгөҙ
сайҡама, еңермен тип айҡанма! «Урал батыр».
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АЙҠ
а Й Ҡ а т ЫУ ҡ. 1 . йөкм. ҡар. айҡаү.
2. Ян-лҡҡа сайҡалдырыУ. Күмегеҙ ш аушыуҙарга бар донъяһын, айҡатыгыҙ тормош
диңгеҙен! X. Ҡүнаҡбай.
айҡау ҡ. 1 . Төрлө ятстса болҒа У, лн-лҡҡа
һелтәү. [Лпсатый:] Ат өҫтөндә һөңгө айҡап,
дошмандарга ҡаршы барырмын. Б. Викбай.
һы йы р .. мөгөҙө менән Аҡтырнаҡты айҡап
ебәрҙе. М. ҒаФури.
2. АрҠыры-буй йөрөп, ниҙең дә бүлһа араһын
болартыү; тыныслыҡты боҙоу.— Хажи байҙың
ҡоба һыйыры уҫал да инде, бөтә көтөүҙе ай
ҡап йөрөй. Ғ. Ғүмәр./Н иҙелер ҠуҙҒатып, арҡыры-буй гиҙеү. Бүгәсәү батша бар, тиҙәр.., Яйыҡ
та буйынан яу башлап, илде айҡап йөрөгән
шул, тиҙәр (Халыҡ йырынан). Замандарҙың
хәтәр мәлдәрендә ут айҡаган һине, Уралым.
Ҡарагайҙай мыҡты ир-егеттәр башын һалган,
һалмай ҡоралын. В. Ишмурзин.
3. Арҡыры-буй тсыҙырып ниҙер эҙләү, тсараУ.
Унда тәүҙә күҙ һалырга, [шунан] гына урамына
аяҡ баҫырга мөмкин. «Айҡап килегеҙ әле, унан
һуң инербеҙ»,— тине Мостай. И. Н асы р и ./К ү ҙ
йөрөтөп, ентекләп Ҡар аУ. [Ләлә] Карауат, диван
аҫтын пыр туҙҙырып айҡаны, бар өйҙө
ҡыҙырып сыҡты, әммә тубын тапманы. А. Игеба
ев.
4. Алыш-һуғышта күмәк халыҡты туҡмау ,
ҠырыУ. Йәшнәтеп ялман ҡылысты айҡаныҡ дош
ман яуын. Ғ. Әмири.
айҡашыу ҡ. 1. Ғотонonion, үҙ-ара тарткылап 1ыУ; айпалаШЫу, көрмәкләшеү. Тоҡтомалга
көрмәкләшеп, айҡаша Алтынгужа, көрмәклә
шеү, сәкәләшеү йәнәһе ҡыҙык уга. А. Игебаев.
2. Я Уҙа көрәщеү, алышыу. Төн артынан ҡал
ҡып көн килерен онотманы халҡым, айҡашты.
Үлемесле яуҙар ялҡынынан алһыуланып, көткән
таң атты. С. Ғәбиҙуллин.
3. диал. Бәйләнеш тотоү, аралашыу.
А й ҡ ы л д а у ҡ. диал. Аянлаү.
АЙҠЫр Ы ЛЫ Ҡ и. диал. ҡар. үрҙа 1 1. Ш әлде
айҡырылыҡҡа элеү.
айлап р. Айы-айы менән. Айы уголаҡ айлап
ҡына түгел, көнләп, сәгәтләп үҫкән, ти (Әкиәт
тән)./А й буйы. Урман эшендә көнләп түгел,
айлап йөрөйбөҙ.
АЙЛЫ с. Ай ЯҠтыртып торған. А йлы кис.
Айлы төн.
ф Айлы төн аҙашмаҫҡа яҡшы. Мәтсәл.
АЙЛЫҠ 1 и. 1. Верәй эш-ватсиғаға бағышланған ай. Урман айлыгы. Юл төҙөү айлыгы. ■ /
октябрҙән Өфөлә юбилейга багышланган театр
айлыгы уҙгарыласаҡ. «Оовет Баштсортостаиы»,
1967,
26 август.
2. һөйл. Бер айға түләнгән эш хатсы. Семъя
менән бер көн йәшәүгә етмәй ине алган айлыгы.
М. Оөндөклө.
аЙЛЫҠ2 с. 1. Айға етерлек. .. Ә у л иген
һеҙгә барлыгы бер айлыҡ аҙыҡ ҡына бит, ә
артабан? Һ. Дәүләтшина./Ай менән иҫәпләнгән.
А йлы ҡ УҡыУ./И исәлер айы тулған. И ке айлыҡ
бала./Б ер айға тейешле. А йлы ҡ эш ха ҡы ./
Айға иҫәпләнгән. А йлы ҡ план.
2.
Айға бер була торған, ай һайын тсабатланыусан. А йлы ҡ журнал.
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АЙН
ф К өнлөк аҙыҡ ҡорһаҡта, айлыҡ аҙыҡ ар
ҡала. Мәкәл.
А Й Л Ы Ҡ Л аУ ҡ. Айлап иҫәпләү йәки биреү.
Аймаҡ1и. тар. 1. Ырыу эсенә ингән бәләкәй
ерәк туғандаш төркөм.
2. һөйл. Билдәле бер урын; төбәк. [Ирйегет:]
Бы л урмандың һәр мөйөшө, һәр аймагы .. миңә
таныш. С. Мифтахов.
3. диал. Асытс урын, атслан.
АЙМаҠ 2 с. диал. Күп, күмәк; ишле.
а й м а у ҡ. 1. Киң, мул итеп ҡулға эләктереү.
Аймап тотоп алыу. Урак менән аймап урыу.
2. Ян-яҡты киң әйләндереп биләү. Баяр
имениеһы аймап ятҡан бай йылганы, тугай,
урманды. Б. Бикбай.
аЙМЫЛ с. Дөрөҫ булмаған, хата, яңылыш,
яҙыҡ. Аймыл фекер.
□ аймы л бүлыү ш ул уҡ аймылыш бүлыү
(ҡар. аймылыш ‘). Аймыл итеү ш ул уҡ аймылыш
нтеү (ҡар. аймылыш ').
а й м ы л ы у ҡ. Дөрөҫтән ситләшеү, хата эш
ҡылыу; яңылышыу, хаталаныу, яҙлығыу./күсм.
Оиткә баҫыу, ситкә тайпылыу. Агай-эне һүҙенән
мин аймылдым, еттем бугай гәзиз башыма
(Халыҡ йырынан).
аЙМЫЛЫШ 1 с. 1. Дөрөҫкә тап килмәгән,
дөрөҫтән ситкә сыҡҡан; хата, яңылыш, я ҙы ҡ .//
М иләүш ә бөтөнләй ҡойолоп төштө, аяҡтары
тыңламаҫ булды, көйгә аймылыш баҫты. Д. И с
ламов.
2.
и. мәг. Яңылышлыҡ, яҙыҡлыҡ. Ҙур, һынау
лы юл уҙылды. Оҙон юлдан атлаганда аймылыш
тар ҙа булгыланы, ләкин беҙ аҙашманыҡ.
«Оовет Башҡортостаны», 1966, 1 ғинуар.
□ аймылыш бүлыү 1) хата эш ҡылыү;
яңылышыу, хаталаныу, яҙлығыу.— һ и н килә
тип аймылыш булдым, югиһә үҙем генә бара
инем; 2) кем менәндер юлда тап булмай, яҙа
йөрөү, аймылыш нтеү 1) дөрөҫтән ситкә тай
пылдырыу; лңылыштырыу, лҙлыҡтырыу; 2) кем
менәндер юлды лҙлыҡтырыу; лҙа йөрөтөү.
а й м ы л ы ш 2с. Аҡылы камиллашмаған, аҡы
лы теүәлләнеп етмәгән. Аймылыш сабый.
АЙМЫЛЫШТЫРЫУ ҡ. 1. Дөрөҫтән ситкә
сығарыу; лңылыштырыу, лҙлыҡтырыу.
2.
Кем менәндер юлды лҙлыҡтырыу, лҙа
йөрөтөү.
ай м ы лы ш ы у ҡ. 1. Ү ҙ-ара тап булмай лҙа
йөрөү. Бер-беребеҙ өсөн ергә тыуган булганбыҙ: үҙебеҙ юл башында уҡ аймылышҡанбыҙ.
Ғ. Әмири.
2.
Ү ҙ-ара юл бирешеү. Аймылышып уҙыу.
а й м ы т и. диал. Оата, айырса. Беҙҙең
кәлсер-табын ырыуының ҡапҡа тамгаһында
өҫтән бер аймыты бар. Ғ. Хөсәйенов.
а Й Н а л а Й Ы М и. диал. ирк. Йәнкәйем, ир
кәм, һөйөклөм. [Мәгфүрә] Айбулатты улы кеүек
ҡосаҡлап күреште лә илап ебәрҙе: «Э й, айпа
лайым, ҡайһылай ологайып, ҡарт һалдат б у 
лып киткән! Йә, һау ҡайттыңмы?> Һ. Дәүләт
шина.
а й н а л ы у ҡ. диал. Әйләнеү, боролоу.
аЙНОСТаЙ с. диал. Иҫәр.
а й н ы ғ ы у [ айныҡ*] ҡ. Иҫереклектән ғәҙәттә
ге хәлгә ҡайтыу; айныу.
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аЙНЫҠ с. Иҫерек түгел, айытс. Айныҡ баш.
Айныҡ а ҡ ы л,//А йн ы ҡ йөрөү.
ф А ҡы ллы иҫерек иҫәр айныҡтан яҡшыраҡ,
Әйтем.
аЙНЫҠТЫр ЫУ ҡ. Иҫер еклектән Ғәҙәттәгв
хәлгә тсайтарыу; айнытс итеү.
АЙНЫТҠЫС 1. с, И ҫереклекте бөтөрә торган, айныта торған. Айнытҡыс дарыу,
2. и. И ҫерек кешеләрҙе айнытстырып сығара
торған урын йәки йорт. Айнытҡысҡа ябыу.
Айнытҡыста ултырыу.
аЙ Н Ы ТЫ Л Ы Ү ҡ. төш. ҡар. айнытыу.
ай н ы ты у ҡ. 1. Иҫерек хәлдән арындырыУ,
айнытс итеү.
2. Эсемлектең тәьҫир к ө с ө н кәметеү. Балды
айнытыу.
3. күсм. Ниҙендер көслө тәьҫиренән арындырыУ; аңға килтереү. Бы л тауыш Айбулатты
һеңгәҙәгән хәленән айнытты. Һ. Дәүләтшина.
4. күсм. Ниндәйҙер бер хәлдән арындырыУ.
Йоҡонан айнытыу./Төрлө уй-кисерештән арын
дырып, тыныс хәлгә килтереү. Х ы ялдан айны
тыу.
5. күсм. Тынысһыҙ хәлдән тсотолдороу Ауы р
уйҙарҙан айнытыу, ш Рахманды иҫенә төшөрөү
уны .. күңелһеҙ уйҙарынан айнытты. Ә. Вәли.
6. күсм. АУыр бер хәлдән тсотолдороу Эҫе
сәй тәндәрҙе иретеп, айнытып ебәрҙе.
а й н ы у ҡ. 1. Иҫереклектән ғәҙәттәге хәлгә
тсайтыУ. Эсемлектән ҡаты иҫереүсе иртә менән
айнып уяна. Ҡ. Даян.
2. Көс-тсеүәте кәмеү (төрлө әсе шыиытслытстса
тсарата). Б ал айныган. һ ер к ә айныган. /күсм.
Вүлған кимәлдән тсаитыу, кәмеү. Үткән көндә
реңде уйлап торһаң, нисек бер ҙә күңелең
асынмаҫ! Яраланган күңелем яраһы, залимдарға үсем айнымаҫ. Т. Йәнәби.
3. күсм. Ниҙең дә булЬа көслө тәьҫиренән
арынып, ғәҙәттәге хәлгә тсаитыу. К үҙ алдым
томаланып китте. Бер аҙҙан һуң гына айнып,
уны [Һибәт агайҙы] ҡосаҡлап алдым да илай
башланым. Д. Юлтый./Аңды биләгән ниндәй
ҙә бУлҺа бер тсараш-Фекерҙаң хаталығын төшө
нөп, атсылға килеү. [Бай:] А уы р булһа, иҫәр
башың айныр, унда бәлки йүнле уй тыуыр.
3. Виишева.
4. күсм. Ниндәй ҙә булһа бер хәлдән арыныУ.
Йоҡонан а й н ы у./Күңелде биләгән уи-тоиғонан
тсотолоп, тыныс хәлгә килеү. М иңә рәхәт, миңә
еңел, бөтәһе лә ш ундай асыҡ. Айныным буш
хыялдарҙан, буш өмөттәр китте ҡасып. М. К ә
рим.
5. күсм. Тынғыһыҙ бер хәлдән йәки берәй
нәмәнән тсотолоп, тыныслытс табыу; бУшаныУ.
Эштән айныу. Кешенән айныу. ■ [Альгис]
мендәргә йөҙтүбән ҡапланып та ҡараны,.,
уйҙарынан айный алманы. Ҡ . Ибәтуллин.
6. күсм. АУыр бер хәлдән тсотолоп, еңеллек
тойоу. Ҡайнар өйрә эскә йылылыҡ бирҙе, тән
дәрҙе еңеләйтте. Бөтөнләй айнып, кеше булып
киттек. Д. Юлтый. Таң атыу га у л [Емеш] манма
һыу га төшөп тирләп, айнып китте. 3. Виишева.
• А ҡы л айнымаҫ, алтын серемәҫ. Әйтем.
А й п ал а у ҡ. Вер-берәүҙе тарткылау, йолтстсолау.
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а й п а лаш ы у ҡ. Вирешмәҫкә тырышып, уҙара тарттсылашыу (ш аярғанда, көрәшкәндә йәки
һуғыштсанда). Янголдоң энеһе [һуҡтырмаҫҡа]
тырышып, стражник менән айпалашҡанда,.,
маңлайын ҡамсы менән ярып ебәргәндәр. Һ. Д әү
ләтшина.
а й п аш ы у ҡ. ҡар. айпалашыу. Иртәнән
алып йоклап киткәнсе өйҙө күтәреп сыҡҡылай
булып айпашҡан, тас та тос һугышҡан ете
малайҙы еңеп тотоуы анһат булмагандыр
әсәйемә. Ш. Янбаев,
а й р а 1 р. ҡар. айырата.
А Й Ра 2 с. диал. Армытлы. Неплюевтар эсте
ләр, арҡабыҙҙан ит телеп, айра ҡамсы иштеләр,
үҙебеҙҙе киҫтеләр. Ғ. Сәләм.
А й г а н и. 1. Ҡатытс йәки тсоротто һалтсын
һыуға шыйытслап яһаған эсемлек. Айран һыу
лау. Айран яҙыу. ■ Беҙ ағай менән бесән
сапҡанда, инештең көмөштәй таҙа, һалҡын
һыуына айран яҙып эсә торгайныҡ. С. Кулибай.
2. Май бешкәндә айырылып сытстсан әскелтем
шыйытслытс.
•
Айран эскән ҡотолган, күнәк ялаган
тотолган. Мәтсәл.
а й 1>ау ы ҡ и. Ҡыятслылар ғаиләһенә тсараған
йөнтәҫ һепвртке башлы тсыятс япратслы үҫемлек.
Дуңғыҙ айрауығы ялпағыратс һабатслы, тсыятс
япратслы, йөнтәҫерәк һепертке башлы эре
үҫемлек.
аЙРЫ 1. с. Икегә айырылып торған; айырса
лы. Айры тояҡ. ш Айры һаҡал үҫтергән һары
Мырҡас хан иле һинең менән булайым, атайҙан
да биҙәйем, барынан да биҙәйем, һыуга төшөп
үләйем. «Заятүләк менән һыүһылыу». Ҡ арлугасҡайҙарҙың ҡойроҡтары ҡайсы гына һымаҡ
айыры (Хальпс йырынан).
2. р. диал. Айырыуса.
АЙр Ы Ғ а н а гГ и. диал. Ҡ арлуғас,
а й с а и. диал. Талтсыш.
аЙСБЕРГ [РуС. (ингл. ]. и. Диңгеҙ-океандарҙа
йөҙөп йөрөгән эре-эре боҙ тауы.
а й с ы ҡ 1 и. 1 . Көмөш менән селтәрләп
эшләнгән тсашлы биҙәүес.
2.
Утсалап йәки сигеп эшләнгән ай һыматс
биҙәк.
аЙСЫҠ 2 и. ҡар. айыссыҡ,
а й т ымл. Ҡастсан-боҫтсан кешене тсапыл күреп
тсалғанда тсыстсырып әйтелә.
4 ай т тнгәнгә тайт итеү бер-берәүҙең һүҙен
тыңларға, теләген үтәргә әҙер генә тороу,
а й т а й өнд. ҡар. ләл-ләл 1. Айтай тороу.
а й т а ш и. Зәңгәрһыу күк төҫтәге затлы таш.
[Цейлон] .. ҡиммәтле аҫыл таштары, топаздары,
ҡыҙыл яҡуттары, сапфирҙары, аметистары
һәм айташтары менән дан алган. «Совет Ваштсортостаны», 1965, 31 март.
а й ь а й 1 ымл. 1. Аптырағанда, һотеланғанда
һәм баштса төрлө тойғо белдергәндә әйтелә.
[Фатима:] Ай-Һай, һиңә һуҡты ла күпте икән.
В. Бикбай.— Ай-Һай, бик ҙур бәләгә тарыганһың
икән,— тип әйтте, ти, ҡарт (Әкиәттән).
2.
Берәй эш-хәлгә шик белдергәндә, икелән
гәндә әйтелә. [Мәгфүрә:] Ай-Һай, уның юхаланыуына ышанма, улым, у л — йылан аягын киҫ
кән. Һ. Дәүләтшина.
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3. Халыҡ йырҙарында тойғоно Көсәйтеү һәм
шиғыр үлсәүен тултырыу әсен ҡулланыла.
Ай-Һай гына бесән сабыуы, ауыр икән салгы
яныу ы (Халыҡ йырынан). Б ы л түрәлек, ай-һай,
бирелде микән, тимен, аҡылдары камилга күрә
(Халыҡ йырынан).
ф Ай-һайға алыу нимәгәлер борсолоу, ҡай
ғыртыу; иҫ нитеү, ай-һай ға инеү күңелде бор
соу. Уларҙың икеһе лә — Котдосо ла, Мыйыгы
ла — бит йыумаган. һ угы ш бармы-юҡмы — ай
һайҙарына ла инмәй. Ғ. Шәрипов.
• А й-һай, телең, тел осонда беҙең. Әйтем.
а й ь а й 2 р. ҡар. ләл-ләл 1. А йһай тороу.
АЙҺАЙЛАУ ҡ. Һөрән Һалып ҡысҡырыу;
һөрәнләү. Атлы ҡаҙаҡтарҙың .. тагы бер
төркөмө айһайлап атҡылай башланы, А. Ғаһиров.
АЙҺЫН с. Ай йөҙлө, һылыу (ҡыҙҙарға
ҡарата). Әммә һуңгы ваҡыт Ҡыҙрас түгел,
карттың ҡыйгас ҡашлы айһын ҡыҙы күберәк
булды А ҡъю л уйында. Р. Викбаев.
• Айһынды айһын күрә алмай. Әйтем.
а й һ ы н д ы с. диал. 1. Арыу ук ҙур, ҙур
ғына (бала-сағаға ҡарата). Айһынды ҡыҙ.
2. Вайтаҡ, күп кенә (ваҡытҡа ҡарата).
Уның киткәненә айһынды булды инде.
АЙЫҒЫу [ айыҡ*] ҡ. диал. Айныу.
АЙЫ -КӨНӨ и. Үҙ ваҡыты, тейешле мәле.
[М әгфүрә:] Эй аллам, ипләп кенә йөрө инде.
Айың-көнөң тулһа, оят тип әллә нишләп булмай
ул. Һ. Дәүләтшина.
АЙЫҠ с. 1. Иҫерек түгел, эсмәгән; айныҡ.
Айыҡ кеше. Айыҡ саҡ. Айыҡ б ул ы у .//А й ы ҡ
йөрөү, ш [Үтәгол:] Үҙең нисә ҡарама иҫерек, ә
улар [ҡунаҡтар] айыҡ. Ғ. Әхмәтшин.
2. Ысын хәлде дөрөҫ аңлаған, дөрөҫ аңлауға
нигеҙләнгән. Айыҡ баш. Айыҡ кеше. Айыҡ
фекер. / /А йы ҡ ҡарау.
АЙЫ ҠЛЫ Ҡ и. 1. Айыҡ хәл, иҫерек түгел
лек. А йыҡлы ҡ өсөн көрәш. Айы ҡлы ҡ йәмгиәте.
2. күсм. Уйлап, аҡыл менән эш итә белгәнлек.
һөйкөмһөҙ өйҙән тиҙерәк китеү теләге менән
[Гөлъямал] ҡапҡага ҡарай атланы. Ләкин нин
дәйҙер көс, тулыһынса асыҡланып етмәгән баш
ҡа нәмә айыҡлыгы уны туҡтатты. Я. Хамматов.
АЙЫЛ 1 и. 1. Ыңғырсаҡты бауыр аҫтынан
тарттырып нығыта торған яҫы бау. Алтмыш
йылҡы араһында атлыгып торган алты ат юҡ,
айыл етмәҫ ала ат юҡ, ҡойошҡан етмәҫ ҡола ат
юҡ. «Аҡһаҡ ҡола».
2. Эйәрҙең сандырҙан алып тартыла торған
ҡайышы. [Айһылыу:] Текләберәк ҡараһам, баягы егет үҙе ине, .. алтын-көмөш эйәрле, болгар
тартҡы, айыллы. «Аҡбуҙат».
3. диал. Билғау.
А Й Ы Л 2, айыл башы и. Ҡайыш осондағы
ҡаптырғыс тимер; ҡайыш тимере, таралғы.
Мостафиндың еҙ төймәләре, ҡайыш айылдары,
погон йондоҙҙары ялтлап тора. Ғ. Килмөхәмә
тов.
АЙЫЛСА и. диал. ҡар. а й ы л 2.
АЙЫМ с. иҫк. Зиннәтле, дәрәжәле, матур
(ҡатын-ҡыҙға ҡарата).
• Айым ҡыҙҙан ай биҙер. Әйтем.
АЙЫ НДЫ РЫ У ҡ. Ниндәй ҙә булһа хәл-

-тойғонан ҡотолдороу; арындырыу. [Ислам:] —
Соня? ! — Таныш тауыш иҫтәлектәрҙән айынды
рып ебәрҙе. Т - Ғарипова.
АЙЫ НСАҠЛАТЫ у ҡ. Ҡ ыҙғаныу, йәлләү хи
се уятып, күңелен йомшартыу. Әсе, ҡыҙганыс
тауыш менән илау, ялбарыу, һалдат итеге башын
үбеп ялыныуҙар — береһе лә «мәҙәни ха лы ҡ 
тың» күңелен йомшарта, бәгерен айынсаҡлата
алманы. А. Ғаһиров.
АЙЫНЬГУ ҡ. 1. Ниндәй ҙә булһа хәлтойғонан ҡотолоу; арыныу. Закир һаман апты
рауҙан айына алмай һүҙһеҙ текләп тора ине.
3. Виишева.
2. Ғәүге Фекер, вәғәҙә йәки һүҙҙән кире
теайтыу; дүнеү, һыйырҙы һатыуҙан айынды.
АЙЫр А р. Асытс итеп, айырып. Айыра әйтеү.
Айыра белеү.
АЙЫРАТА p. 1. Айырым бер дәрәжәлә;
бигерәк тә, айырыуса. Ҡ уҙыйкүрпәс айырата
бер таһыллыҡ менән уның ҡылысын ҡайырып
алды ла урталай һындырып ташланы. «Ҡ уҙый
күрпәс менән Маянһылыу».
2. Уҙенә башҡа. Бүре аулауҙы ң айырата бер
әкәмәте була. С. Кулибай.
АЙЫРҒЫО и. Аралаш, ҡатнаш, эргәләш
нәмәләрҙе айыра, бүлә торған һәр төрлө теулайлама. Айыргыс ҡуйыу. Айыргыс менән бүлеү.
ф Һыу айырғыс йылғаларҙы ике ятетса
айырып ағыҙған тау.
АЙЫр МА 1 и. Бер нәмәне икенселәренән айы
рып күрһәткән сиФат; уҙенсәлек. [Айбулат:]
Ш улай инде ул. һ ы у менән һыуҙың да, кеше
менән кешенең дә айырмаһы күп була. Һ. Д әү
ләтшина.
АЙЬ1р МА 2 и. Дөйөм тәртип тсағиҙәләренән
тайпылыш. Айырма яһау.
АЙЫр МА 3 и. Икегә айырылған урын; айырса,
сатльгк. Урал тауҡайҙары борма-борма, борма
лары һайын айырма (Халытс йырынан).
АЙЫРМА 4 и. мат. Алыу ғәмәле һөҙөмтәһендә
килеп сыҡҡан һан.
АЙЫр МАЛЫ с. Үҙенә башҡа сиФатлы;
үҙенсәлекле. Айырмалы хәл. ■ Соргояҙ ауы лы 
ның тик үҙенә генә хас тәбигәте бар: бында
башҡа ерҙәгенән айырмалы рәүештә һалҡын
ҡыҫыҡ еле иҫә. А. Игебаев.
АЙЫр МАЛЫҠ и. ҡар. айырма 1. Синфи айыр
малыҡ. ■ А уы л менән ҡала араһында бик күп
айырмалыҡ бар. Р. Шәкүров.
АЙЫ РМ АҺЫ Ҙ 1 с. Үҙенә башҡа сиФатһыҙ;
үҙенсәлекһеҙ.
А Й Ы РМ А Һ Ы Ҙ2 С. Дөйөм тәртип, ҡағиҙәнән
тайпылышһыҙ. Айырмаһыҙ ҡарау.
АЙЫРСА и. 1. Икегә йәки бер нисәгә айыры
лып киткән ер, сат. Азамат теге бабай әйткән
йылга буйындагы юл айырсаһына ҡараңгы төш
кәс кенә барып етте. Ҡ. Даян.
2. Айырым торған ҡуш нәмәнең бер еһе; сата.
һ әнәк айырсаһы. Тояҡ айырсаһы. ■ И ке айыр
салы был ҡарагастың бер айырсаһында боронборондан таҙгара оялай торгайны. Ул йыл
да бер бала сыгара ине. С. Кулибай.
а й ы р с а л а н ы у ҡ. Икегә йәки бер нисәгә
айырылыу, айырсалы, саталы булыу. Юл айыр
саланды.
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7. Ғаилә мөнәсәбәтен өҙөп, баппса сығыу
аЙ Ы р С аЛ Ы с. Айырсаланып торган; саталы,
(иргә, тсатынға тсарата). [Ләлә] бынан биш ай
сатлы. Әллә уйҙарыбыҙ айырыламы, айырсалы
гына элек иренән айырылып, ниндәйҙер әҙип
юлдар ш икелле. А. Игебаев.
Мамаевка кейәүгә сыҡҡан. Б. Бикбай.
АЙЫРТа р. диал. Айыра. Айырта яҙ. А йы р8. Мал-мөлкәтте йә баппса нәмәне тсулдан
тараҡ һөйлә әле.
ыстсындырыу; мәхрум тсалыу. К улак тиҙ генә
АЙЫ РТЫ ЛЫ у ҡ. төш. ҡар. айыртыу. Н иғ
үҙ мөлкәтенән айырылырга теләмәй. «Оовет
мәтйән агай, киң маңлайындагы борсаҡ-борсаҡ
Баштсортостаны», 1968, 23 август.
тирҙәреи һөртөп, яңы гына айыртылган йүкә
9. Ҡайырылып, һынып йәки йыртылып сығыу.
балына ынтылды. Ә. Зәйнуллин.
Ҡоштоң ҡанаты айырылып Алпамыша янына
аЙЫрТЫу ҡ. 1. йөкм. ҡар. айырыу 1—4,
килеп төшкән, ти. «Алпамыша».
6,7.
Сорттарга
айыртыу.
Тыу еан
илдән
10. Үҙенсәлекле булып, бер баппса урын
айыртыу.
тотоу. Этҡолдоң өйө .. матурлыгы, байлыгы
2. Оепаратор ania үткәреү (һөттө), һыйырҙы
менән ауылдагы башҡа өйҙәрҙән ала бүләк б у 
һауып көтөүгә ҡыугас, И ркә.. һөттө айыртырга
лып әллә ҡайҙан айырылып тора. Ғ. Дәүләтшин.
ла үҙе барып ҡайтты. Ә. Вәли.
ф Донъянан айырылыу ш ул уҡ донъя
3. ҡар. ағыҙыУ 4.
ҡуйыу (ҡар. донъя).
а й ы р ы и. ҡар. айырса. Юл айырыһы./ /
•
Айырылганды айыу ашар, бүленгәнде бүре
Айыры тояҡ.
аЙЫРЫЛҒЫҺЫҘ с. Айырылмаҫлытс бУлып ашар. Мәтсәл.
АЙЫр Ы ЛЫ Ш Ы у ҡ. урт. ҡар. айырылыу 4,
береккән, үҙ-ара ньпс бәйләнгән. Айырылгыһыҙ
6. Бер оянан сыҡҡан бәпкә кеүек, айырылышып
дуҫтар. Айырылгыһыҙ булы у. ■
БА С С Р
китеп барабыҙ (Хальпс йырынан).
халҡы .. үҙенең бөтә совет халҡы ның айырыл
аЙЫ р ЫМ с. 1. Бү-гән нәмәләр менән бергә
гыһыҙ бер өлөшө булы уын аңлап, .. ошо
теүшылмаған; үҙенә бер баппса. Айырым ө й .//
Конституцияны ҡабул итә.. Ваппсорт АООр Айырым йәшәү, ш Беҙҙең фатир ҙур, айырым
ының Конституцияһы, 1984.
бүлмәләр бар. Д. Юлтый. Батша ашамай ултыра,
АЙЫҒЫ ЛЫ с. Икегә йәки бер нисәгә айыры
айырым табаҡҡа һалып килтергәнде көтә
лып торган. Айырылы юл.
(Әкиәттән). / Үҙенә баппса бер берәмек бУлған.
аЙЫ р ЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. айырыу 1, 2,
7, 8. Икегә айырылган толом, ш һарыҡтарҙы Логопедияны айырым балага ҡарата ҡулланы рга мөмкин булһа ла, тотош класс өсөн ярамай.
тиҙерәк көрәйтеү өсөн, көтөүгә сыҡҡас, бәрәстәр
инәләренән айырыла. «Оовет Баштсортостаны»,
М. Ғажи.
1968, 28 Февраль.
2. Үҙенә баппса бер сиФаттса эйә бУлған;
2. Бер УрынДаи бер иисә тарматстса бүлеНеү;
үҙенә бер төрлө. Өйҙән, стеналары һайлап
тармаҡланыУ. Бара торгас, быларҙың [хан менән
йыйылган карагайҙан бөтөп, бүрәнәләре айы
Куҙыйкүрпәстең] юлы ике яҡҡа айырылды,
рым бер карагусҡыл йәшел буяуга буятылган.
ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». / Б ер
Ғ. Дәүләтшин./Үҙенә баппса матссатлы. Айырым
төптән сит-ситкә таралыу. Ул [Айбулат] бишэш булмаган саҡта ла шунда ултырып һөйләшеү
алты быуын айырылган булһа ла, бер ырыуҙан
гәҙәт булып киткәйне. Һ. Дәүләтшина.
булганлыҡтан, Н ыязголга агай-эне һанала ине.
3. Үҙенә баппса бер дәрәжәгә йәки көскә эйә.
Һ. Дәүләтпшна./Бапгка-бапгка төркөМГә бүле
Уға [Н овиковка] айырым бер яҡынлыҡ, хөрмәт
неү. Үҙ-ара килешмәй, икегә айырылыу.
менән ҡарайҙар. Д. Юлтый.
3. Баппса-баппса өлӨШ булып, ара менән
4. Үҙенә баппса; тсайһы бер. Айырым етешһеҙ
бүленеү. Ш әүәлиҙең өйө ауыл ситендә генә,
лектәр. Айырым ҡаршылыҡтар.
башҡа йорттарҙан байтаҡ арага айырылып тора.
ф айыры м алғанда берәй эш-хәлде йәки
Б. Бикбай.
нәмәне үҙенә баппса алып, үҙен генә тсарағанда.
4. Ғөркөмлән йәки бергә булған ит-иптәпггән
аЙЫРЫМ-аСЫҠ с . Еңел айырырльпе; асытс.
бер баппса бүленеү. Айырылып ҡалыу. ■ Мин
Айырым-асыҡ һүҙ. Айырым-асыҡ б у л ы у .//
тиҙ генә сафтан айырылам да, шунда [пункт
Айырым-асыҡ ишетелеү, ш Болоттар ҡайҙалыр
ҡа] табан атлайым. Д. Юлтый ./күсм. Араны
таралган. К үк йөҙө таҙарган. Йондоҙҙар айы
әҙәп, ситләшеү. Коллективтан айырылыу. ■
рым-асыҡ күренә. А. Ғаһиров.
Батша халыҡтан айырылып, ҡаңгырып йөрөй
Айыры м л а н ы у ҡ. Айырым бүленеп сыторгас, астан үлгән дә ҡуйган, ти (Әкиәттән).
ғыУ; баштеаланыу.
Кемде генә күрһәм, ш улар әйтә, айырылма
ф Айырымланған эйәрсен киҫәктәр грам.
иҫке дуҫтан, тип (Хальпс йырынан)./күсм.
үҙенә баппса бер матссат менән мәғәнә яғынан
Берәй эш-хәлгә тсатнашмай, ситтә тороу. Тор
айырып әйтелә торған һөйләм киҫәктәре.
моштан айырылыу.
а й ы р ы м л а у ҡ. Төрлө-төрлөгә айырыу;
5. Бер э т йәки нәмәнән си тләтеү; араланыу.
айырма тсуйыу. М алайҙарҙың һәр береһен башҡа
Китаптан айырыла алмау, ш [М амлиев] к ү ҙле 
айырымлап сыгаргандар, ти (Әкиәттән).
ген һалып ыргытты, ҡагыҙҙан айырылды, х а 
аЙ Ы РЫ М Л Ы Ҡ и. Ниҙеңдер араһындағы ҙур
лыҡ күҙенә ҡарап һөйләргә тотондо. р . Ни
айырманы күрһәткән сиФат; айырмальпе. Ком
замов.
мунистик хәрәкәттәге фекер айырымлыҡтары ..
6. Хужальпетан йәки ғаиләнәи бүлеиеп сығыу;
коммунизм эшенә зыян килтерә. «Оовет Баш 
баппса сығыу. [Бай:] Әле татыу торган ярамаган.
тсортостаны», 1965, 11 март.
Бар айырылып сыгып китегеҙ, әрепләш еп донъя
А йЫ РЫ М -Ө ҘӨ К с. Теүәл булмаған; өҙөккөтөгөҙ. Б. Ишемғол.
мөҙөк. Айырым-өҙөк хәбәр. Айырым-өҙөк һүҙ.
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АЙЫ
АЙЫ РЫУ ҡ. 1. Башҡа-башҡа өлөш иәки
төркөм итеү; бүлеү. [Алпамыша] халыҡты ике
ҡулы менән икегә айыра ла,,, агасҡа күҙәп
атып ебәрә. «Алпамыша», һ ы у ҡыҙы ҡырк
ҡоласлы сәсен икегә айырып артҡа ташлай.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
2. С иф атына, үҙенсәлегенә ҡарап бүлеү,
төрөн билдәләү. Төрҙәргә айырыу. Орлоҡтарҙы
сортҡа айырыу./О епаратор аша үткәреү (һөт
тө); айыртыу.
3. Бер төркөмдөң йәки бер бөтөн нәмәнең
күпмелер өлөшөн бүлен алыу. Эш кейемдәрен
айырып ҡуйыу, ш һайлап-һайлап аҙаматын
айыра ул [Ҡарагөлөмбәт] үҙенә тәбиг булган
халыҡтан. «Бабсаҡ менән Күсәк».
4. Араны әҙел, ситләшергә!* мәжбүр итеү.
Башҡайҙарга төшкән ауыр нужа тыуган илдән
беҙҙе айырҙы (Халыҡ йырынан), [һ ы уһ ы лы у:]
Егетем, атҡан һунарың өйрәк түгел, аңла һин..,
мине һыуҙан айырһаң, бәхеттән буш ҡалырһың.
«Заятүләк менән һыуһылыу». / Бергә булыу
мөмкинлегенән яҙҙырыу. Балаларҙы айырып
башҡа сыгарыу. ■ Айырылмаҫ та инем, әсәкәй
ем, атаҡайым үҙе айырҙы (Сеңләүҙән).
5. Кеше ҡулынан, ҡош-ҡорттоң теш-тырна
ғынан аралау. Ә ллә ниндәй бер ҡатын бүлмәгә
инеп, сәңгелдәктәге баланы алып китергә иткән
дә, эт баланы айырып алып ҡалган (Әкиәттән)./
Һугышҡан, талашҡан кешеләрҙе аралау. А йпа
лаш ҡан малайҙарҙы айырыу.
6. Ҡатыны менән никахты боҙоу, [М әргүп —
Шәхмигә:] һ и н мине мыҫҡыл итәһең, улай
иткәнсе айыр ҙа ебәр. Т. Йәнәби.
7. Күстән бүлеп, башҡа сыгарыу (бал ҡортона
ҡарата).
8. Имеүҙән туҡтатыу; ташлатыу. Баланы
айырыу. Быҙауҙы aйыpыгJ.
9. Нимәнәндер мәхрүм итеү. [Рәхимә —
Ныязголга:] Ҡайҙа барһаң, һүҙең үтә, аллаһы
тәгәлә ш ул байлыгыбыҙҙан айырмаһын, Һ. Д әү
ләтшина.
10. Эш-шөғөлдән бүлдереү. Эштән айырыу.
Уҡыуҙан айырыу.
11. Ҡайырып, һындырып, йыртып, умырып
сығарыу. Айыра йыртыу. Айырып, һындырып
төшөрөү, ш һаҡмар гына буйы һары тал,
башҡынайын айырып һыу га һал (Халыҡ йыры
нан).
12. Мөнәсәбәт айырымлығы күрһәтеү; тигеҙ
ҡарамау. А уы лда ҡунаҡ саҡырыу булһа, байынярлыһын айырмай ҡунаҡҡа саҡыралар. Ғ. Д әү
ләтшин. [Ғәләү:] К олхоз да йөрәк эше, уны
янып һөйөргә, үҙ мөхәббәтеңдән айырмаҫҡа
кәрәк. Б. Бикбай.
13. Ике аралағы айырманы билдәләү. Төндә
рен урамда бер нәмәне лә айырып булмай, ш
[Ишбулды:] Эҙ айырыу кәрәк һунарсыга, ҡош
айырыу кәрәк аусыга. X. Ғәбитов./Айышын
белеү, асылын аңлау; таныу. [Тәнзилә:] Мәктәп
ҡараусы булһам да, уны-быны айырырлыҡ
зиһенем бар әле. М. Ғажи.
4 Айырып ашау бүтәндәрҙән айырым әҙе]т
ләп, яҡшыраҡ итеп ашау. аҡ -ҡ араны айырмай
кемдең кем йәки ниҙең ни икәнен ҡарап тормай.
Киткән һугыш. Аҡ-ҡараны айырмай тап килгән
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берәүҙе дөмбәҫләй бирәләр. Б. Бикбай, аҡ ты
ҡаранан айырыу яҡшы менән насар араһындағы
айырманы күреү, аҡты -ҡараны айырыу нимәнең
ни икәнен белеү, айыра алыУ. Ике быҙауға
кәбәк айыра белмәү анды-тондо белмәү, наҙан
бУлыУ.— И ке быҙау га кәбәк айыра белмәй, үҙе
мөгәллим булам, ти. Кеше айырыУ төрлө кешегә
төрлө мөнәсәбәт күрһәтеү, тигеҙ ҡ ар ам ау [Н и
зам:] К олхоз булгас, тигеҙ булһын ине, кеше
айырырга ярамаҫ ине, тим. М. Тажи. Ҡ аранан
аҡты айырыУ ҡар. аҡты ҡаранан айырыУ.
Ҡ араны-аҡты айырыу ҡар. аҡты-ҡараны айы
рыу. Тамаҡ айырыу ҡар. тамаҡ. Уңды-һулды
айырыу тормошто аңлаУ.— Рәсих әфәнде,— ти
нем мин, беҙҙең кеүек артта калган милләт
тәрҙән дә уңды-һулды айыра белгән кешеләр
етешергә ваҡыттыр бит инде. Ғ. Ғүмәр. Хәреф айырыу ҡар. хәреф . Атайым үҙ тырышлыгы менән хәреф айырырга өйрәнде.
Ә. Вәли.
ф Дуҫтан дошманды айыра бел. Әйтем.
аЙ Ы р Ыу С а р. Айырым бер дәрәжәлә; биге
рәк тә. Я л көндәрендә, көн матур, сыуаҡ
булһа, айырыуса күңелле була бит ул. Т. Йәнә
би./Ү ҙенә башҡа; бигерәк тә. Айырыуса мөһим
мәсьәлә.
АЙЫОСЫК и. Йүгәндең ауыҙлыҡ дүңгәләгендәге тейәге.
ай ы т и. ҡар. ғәйет.
АЙЫУ и. 1. Ауыр кәүҙәле, йыуан ҡыҫҡа
аяҡлы имеҙеүсе йыртҡыс йәнлек. А ҡ айыу.
Көрән айыу. Ҡара айыу. Ата айыу. И нә айыу.
Бала айыу. Тайлаҡ айыу. О ло айыу. Айы у
тиреһе. Айыу өңө. Айы у алыу. Айы у һугыу.
■ Алпан-толпан атлаган айыуы күп Урал тау
(Ҡ обайырҙан).
2. с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Айы у тун.
3. Килбәтһеҙ ҙур кәүҙәле, һалмаҡ хәрәкәтле,
көслө кешегә ҡарата әйтелә.
4 Айыу баланы ҡыҙыл сәскәле, ҡыҙыл емешле
ҡыуаҡ.
Айыу башы ашарҙай бүлыу ҡар. ашау.
а й ы У емеше дымһылыраҡ ерҙе үҫкән итләс
йыуан тамырлы, ҡыҙыл йәки ҡара емешле эре
дарыу үләне. Айы у емешен ашамайҙар, теш
һыҙлаганда гына ҡулланалар, айы уҙан ҡасҡан
бүрегә бер хәлдән ҡотолоп, икенсе бер ауырыраҡ
хәлгә ҡалған кешегә ҡарата әйтелә. [Сәлимә:]
Минең Айбулатым, бахыр, айыуҙан ҡасҡан
бүрегә тигәндәй, Н ы язгол ҡулында буш лай ялсы
булып .. тик йөрөй. Һ. Дәүләтшина, ай ы у майы
һөртөү нимәнелер шым ғына һорауһыҙ алып
киткәндә әйтелә; урлау, сәлдереү. [Йәмил:]
Бер кем дә һиҙмәне, бер кем дә күрмәне, был
ҡайышҡа айыу майы һөртһәм, йомшаҡ ҡына
һеңеп ҡуймаҫмы икән? И. Ниғмәтуллин. ай ы у
ыҫлаУ ҡышҡылыҡҡа ятҡан айыуҙы, алыу өсөн
төтәтеп, өңөнән сығарыу, ай ы у әйләнгән буран
йәки айыу бураны (ҡар. буран 1). ай ы у яткырыу айыуҙың ҡышҡылыҡҡа ятҡан өңөн
билдәләү. Ҡырпаҡ кар яуҙымы, беҙҙең яҡта
һунарсылар айыу ятҡырып ҡалыуҙы кәсеп итә.
Н. Мусин.
АЙЫУБАШ и. диал. ҡар. борғоса 1
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АЙЫу СЫ и. Айыуға һунар нткәи, айыу ала
торғаи кеше. Айыуҙы нисек үлтергәнемде һорашмаган кеше калмагандыр .. Даным бөтә
тирә-яҡ ауылга таралды. М ине с Аҡназар батыр»
йәки «Айыусы Аҡназар» тип йөрөтә башланы
лар. Ҡ. Даян.
АЙЫУТАБАН и. У ҡ лпратслы, төрлө төҫтәге
ойтсаш сәскәле күп ЙЫЛЛЫТС бейек үҫемлек.
аЙЫШ и. Ниҙең дә булЬа асылын снскән төп
мәғәнә; асыл. Айышына төшөнөү (йәки төшөү),
һ ү ҙҙең айышлы, ш һәүбән ҡоштан бөтә серҙе
һораша башлагш, ти. Ҡош у га эштең айышын
теҙеп һөйләп бирҙе, ти. «Атсбуҙат». Йомгаҡ осон
тапмаһаң, үҙем табып бирәйем; йомаҡ айышын
тапмаһаң, уҙем табып бирәйем (Ҡ обайырҙан).
АЙЫШЛЫ с. Аңлайьпплы, асытс. Айышлы
һүҙ. ш [Айҙар:] Айыш лыраҡ итеп һөйлә әле,
ни булды? В. Викбай.
АЙЫПГГА р. ҡар. асылда. Тәү ҡарамаҡҡа
кемдең ҡайҙа нимә эшләгәнен аңларлыҡ түгел
һымаҡ. Ләкин айышта у л улай түгел. «Совет
Баппсортостаны», 1968, 20 сентябрь.
аЙЫШ ТОЙОШ и. Ниҙең дә булһа асылы,
рәте-сираты. Бы л эштең айыш-тойошона һис тә
сыга алмайым.
АЙЫШҺЫҘ с. АңлайышЬыҙ, аңлауы -кыйын
булған. Айышһыҙ һүҙ.
АЙЫШЫҮ ҡ. ҡар. аңлау.
АЙЭТ [гәр.] и. ҡар. аят.
АКАДЕМИЗМ [РУС.] и. 1. Фәндә Ьәм утсытыу
эщендә: тормоштан, практиканан айырылған
саФ теоретик йүнәлеш.
2. Һынлы сәнғәттә: классик (антик) үрнәктәр
гә догматик рәү еттә эйәреп эШ иткән йүнәлеш.
АКАДЕМИК [РУС. ] и. 1. Фәндәр академияһының тулы хотсутслы ағзаһы. Танылган академик.
Академик итеп һайлау.
2. Ниндәи ҙә булһа академияға һайланған
кешенең ағзальпс исеме.
АКАДЕМЙК с. 1. Академилға, уның этен ә
мөнәсәбәтле, бәйләнешле. Академик баҫма.
2. Уҡыу-укытыу эшенә мөнәсәбәтле. А каде
мик йыл. Академик сәгәт.
АКАДЕМИЯ [РуС. (г р .]и . 1. Фән иәки сәнғәт
те үҫтереү бурысын үтәгән юғары дәүләт
ойошмаһы. СССР Ф әндәр академияһы. М едици
на фәндәре академияһы.
2. Ҡайһы бер юғары укыу йорттарының
атамаһы. А уы л хужалыгы академияһы. Хәрби
академия.
ф Академия театры өлгөлө дәүләт театрҙары 
на бирелә торған матстаулы исем. Башҡорт
дәүләт академия драма театры.
АКАЦИЯ [РУС. <гр. ] и. ш ул уҡ бохар селеге
(ҡар. селек).
АКВАЛАНҒ [РУС. (лат.] и. Һыу аҫтында тын
алыу өсөн Фаиҙаланыла торған махсус аппарат.
һ ы у аҫтына акваланг кейеп төшөү.
АКВАЛАНҒЙСТ [РуС. ] и. Акваланг кейеп,
Ьыу төбөнә төшөп йөрөй торған кеше. Беҙҙең
физкультура укытыусыһының һыу аҫтында тө
шөрә торган аппараты бер. Аквалангист ул.
И. Абдуллин.
АКВАМАр ЙН [РуС. ( лат. ] и. ЗәңгәрЬыу йә
шел йәки зәңгәр төҫтәге затлы таш.

АКВАр ЁЛЬ [рус. (ит.] и. 1. Һыуҙа иҙелә
торған буяу Ьәм т у л буяу менән һүрәт төшөрөү
алымы. Акварель техникаһы.
2. Шул буяу менән яһалған Ьүрәт. Акварель
күргәҙмәһе.
АКВАРИУМ [РУС. (лат.] и. Һыу тереклектә
рен, үҫемлектәрен аҫрау Ьәм үрсетеү өсөн
ф айҙаланылған махсус быяла Ьауыт йәки быуа.
Балалар гөлдәргә һыу һибә, аквариумдагы
балыҡтарҙы ашата. «Оовет Бапгкортостаны»,
1966, 7 ғинуар.
АКВАТОр И АЛЬ [РуС. акваториальный] с.
Ниндәйҙер акваторияға мөнәсәбәтле. Акватори
аль һыуҙар.
А КВА ТО РИЯ [рус. (лат.] и. Һыу майҙаны,
ниҙең дә булЬа һыу менән тсапланған өлөшө.
Тымыҡ океан акваторияһы.
АККОМПАНЕМЕНТ4 [рус. (ит.] и. Йырсыға
йәки айырым инструментта көи баппсарыусыға
тсушылып уйнау, һ ә р көйгә гармоник һәм
ритмик фон биргән аккомпанемент кушырга
ярай. Ғ. Оөләймәнов.
АККОМ ПАНИАТО р [РУС. (ф р.] и. Аккомпа
немент музыкаһын бапгкарған кеше.
А КК О РД 1 [РуС. <ит. ] и. Вер нисә музыкаль
тауыштың гармоник тсушылышы. Аккорд биреү,
ш [Мазһар] бер нисә көйҙөң аккордын алып
ҡарай. С. Кулибай.
ф Һуңғы аккорд ниҙе лә булһа тамамлап
тсуйған һуңғы э т йәки хәл.
А К К О РД 2 [рус. (ит.] и. иҫк. Э т буйынса
төҙөлгән к илетеү. Аккорд заданиеһы. Аккорд
буйынса эшләү.
А К К О р ДЕОН [РУС. <Фр.] и. Уң яҡ клавиату
раһы Фортепьяно рәүешендә булған хроматик
гармун. Аккордеонга ҡушылып йырлау.
А КК О р ДЛЫ с. К ил етеү буйынса баппсарылған. Аккордлы эш. Аккордлы эш хаҡы.
А КК р ЕДИТЙВ [РУС. <фр. ] и. фин. Кемгә лә
булһа аҡса түләү хакында берәй кредит ойошма
һының (банк иәки һаҡльгк кассаһынын) бапгка
кредит ойошмаларына биргән рәсми тсағыҙы.
Аккредитив биреү.
АККУМ УЛЙТОр [рус. (лат.] и. Энергияны
үҙенә туплап, кәрәк сатста бирә торған тсулайлама. Аккумулятор батареяһы. Машинага ак
кумулятор ҡуйыу.
А К р [РуС. <ингл. ] и. Инглиз үлсәм системаһы
йөрөгән илдәрҙә тсулланылған ер үлсәү берәме
ге (4047 м 2).
А Кр ИХЙ Н [РуС. (лат.] и. Тапманы дауалау
өсөн Ҡулланыла торған синтетик дарыу.
АКр О БА Т [РуС. <гр. ] и. Акробатика менән
шөғөлләнгән кеше. Совет акробаттары.
А Кр О БА ТИ К с. Акробатикаға мөнәсәбәтле.
Акробатик күнекмә. Акробатик номер.
АКр О БА ТИКА [РУС. <гР. ] и. Гимнастиканың
һәм цирк сәнғәтенең бер төрө.
АКС ЕЛЕРА Ц И Я [РуС. (лат.] и. Балаларҙың,
үҫмерҙәрҙең ғәҙәттәгенән шәберәк үҫеп, Формалашыуы. Акселерацияга бирелеү.
А КС ЕЛЬБА Н Т [РуС. (нем.] и. Революцияға
тиклемге Россияла һәм тсайһы бер сит илдәрҙә:
хәрбиҙәрҙең яурынына таға торған еҙ башлы
ука бау. Аксельбантлы мундир.
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а к т рй с а [рус. < Фр. ] и. Актёр тсатынтсыҙ;
а к с и о м а [Рус. <гр. ] и. д өрөҫлөгө шикһеҙ
артистка.
булып, бүтәй берәй теорияны иҫбатл аУ өсөи
АКТУаЛЛЕК и. Хәҙерге көн өсөн кәрәклек,
НИГеҙ итеп алыиа торғаи тсағиҙә.
мөһимлек. М әсьәленең актуаллеге.
а К Т [РУС. <лат. ] и. 1. Ниҙе лә бУл Һа раҫлап
аКТУаЛЬ [рус. актуальный] с. Көндәлек әһә
Яҙ Ғаи дәүләт иәки йәмғиәт әһәмиәтендәге докумиәте ҙур, заман талабына ярашлы. Актуаль
Меит. Акт ҡагыҙы. Акт төҙөү. Акт яҙыу. ш Мин.,
мәсьәлә. //Азатлыҡ өсөн көрәш темаһы бөгөн дә
көтөү-көтөү малды ҡабул итергә, ҡабул итеү
бик актуаль яңгырай.
актына ҡул ҡуйырга тейешмен. Д. Юлтый./
Юридик әҺәМиәте бУлған берәй эШ-хәлде раҫлай
АКУЛА [РУС. ] и. Оҙон йомро кәүҙәле, осло мо
ронло эре йырттсыс диңгеҙ балығы.
торған докуМеит. Килеш еү акты. ■ С удья ..
аКУСТИКА [Рус. < гр.] и. 1. Физикапыё таугәйепләү актын уҡып сыҡты. X. Зарипов.
2. Утсыү йорттарында, ғилми ойошмаларҙа ыш тәбиғәтен өйрәнә торған бүлеге.
2. Вүлмәлә таүыштың яңғыраш шарты. З а л 
үткәрелгән тантаналы йыйылыш. Акттар залы.
■
Дәрес бөттө, ләкин берәү ҙә ҡайтырга дың акустикаһы.
аКУШЁр [рус. с фр.] и. Акушерлытс эше
ашыҡмай. Х алы ҡ акттар залына агыла. Т\ Кил
менән шөғөлләнгән медицина белгесе.
мөхәмәтов.
АКУШЕРЛЫК и. 1. Медицинаның тсатындарАКТЁр [Рг/С. <фр- ] и. Спектаклдә, кинола рол
ға аүырлы сатста һәм бала таптсанда ярҙам күр
де професси<шаль баписарыусы артист. Актёр
һәтеү мәсьәләләрен өйрәнгән бүлеге.
һәләте. Актерҙар йорто. Актёр булыу.
2. Акушер хеҙмәте. Акуш ерлы ҡ менән шөгөлак т£рлы ҡ и. Актер проФессИяҺы. Актёрләнеү.
лыҡ хеҙмәте. Актёрлыҡҡа уҡыу.
АКЦЁНТ [рус. сла т .] и. Сит телдә һөйләгән
аКТИВ 1 [рУс. (лат. ] и. Коллективтың, о й о т 
сатста өндәрҙең ихтыярһыҙҙан боҙоп әйтелеше.
маның иң алдынғы эпшәкәр өлөшө. К ласс акти
Әфәнденең башҡорт телендә асыҡ, ләкин ят бер
вы. К олхоз активы. Партия активы.
аКТИВ 2 [рус. (лат.] и. бухг. Предприлтие акцент менән һөйләүе плендагы башҡорт егет
тәренә ҡыҙык тойола. Ж. Кейекбаев.
балансының бөтә байлытс һәм мөлкәтте эсенә
4 акцент яһаү айырым бер (фекергә йәки
алған бер өлөпю.
аКТИВ3 [РуС. активный] с. Эшкә ихлас; мәсьәләгә иғтибар йүнәлтеү, үға баҫым яһаү.
Яҙыусы .. бәхетле донъяга булган ынтылыш
алдын, эшмәкәр; киреһе пасснв. Актив эшсе.
ты тасуирлауга акцент яһай. М. Минһа
ш Бөгөн ауыл хужалыгына бер ҡасан да
булмаганса актив, югары профессиональ оҫта жетдин ов.
аКЦЙЗ [рус. С ф р .] и. Капиталистик илдәрҙә
лыҡ менән эш ләрлек, новаторлыҡ һәләте булган
һәм революцияға тиклемге Россияла: ил эсендә
кешеләр кәрәк. «Оовет баштсортостаны», 1986,
һатылған тауарҙың хатсы иҫәбенә индерелгән
26 Февраль. //Акт ив ҡатнашыу. Актив ҡ у л 
йәшерен налог.
ланыу. ■ Фронттан ҡайтҡас, у л [Аҡбулат]
акционЁ Р [Рус. с ф р . ] и. АКция хүжаһы,
Кавказда яңы тормош ҡороу эшендә бик актив
акция менән эш итеүсе.
эшләгән. 3. Виишева.
АКЦИЯ 1 [РуС. < фр. ] и. Капиталистик пред
а к т и в й с т [рус.] и. Ойошманың, коллектив
приятиеға күпмелер пай индергәнлекте дөрөҫ
тың алдынғы, эшмәкәр кешеһе. Комсомол акти
ләп, уның эшен баштсарғанда һәм табышын
висы. Профсоюз активисы.
бүлгәндә тсатиашлытс итергә хотсутс биргән тсимаКТИ ВЛаН Ы у ҡ. ҡар. активлашыУ.
мәтле тсағыҙ. А кция хаҡы.
аКТИВЛаШТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. актив
АКЦИЯ 2 [РУС. С лат .] и. кит. Верәй матссат .
лаштырыу.
ак ти в лаш тырыу ҡ. Актив лытсты арт- меиәи баштсарылғаи эш. Дипломатик акция,
тырыУ, көсәйтеү. Лекцияга әңгәмә элементтарын
һугы ш акцияһы.
АКЦИЯЛЫ с. Акция 1 нигеҙенә тсоролғаи, ак
индереү .. уҡыусыларҙың штибарын актив
цияға ииғеҙләиғән. А кциялы йәмгиәт. Акциялы
лаштыра. М. Ғималова.
Активлашыу ҡ. Актив төҫ алыУ. һам аҡ предприятие, ш Бы л Башторг акциялы сауҙа
йәмгиәтенә әүерелеп, ш ул исем менән эшләп
жанры бигерәк тә иҫкелеккә ҡаршы көрәш ваҡы
ята. «Совет Ваштсортостаныиың ун йылы», 1929.
тында ныҡ активлашып китте. К. М әргән./Активлытсты көсәйтеү. Партия ойошмаһының эше
АҠ 1 с. 1. Ҡ ар, һөт төҫөндәге; киреһе ҡара.
Аҡ төҫ. А ҡ кейем. А ҡ ҡагыҙ. ш Кышта килер,
активлашты.
АКТИВЛЫҠ [Рг/С. < лат. ] и. Эш-тормоштағы болондагы әҙебеҙҙе аҡ япмалар менән күмер.
Ғ. Рамазанов. Ҡояш ҡына сыга ай әйләнеп, аҡ
ихласлытс, эшсәилек. Ижади активлыҡ. Актив
болотҡайҙарга бәйләнеп (Халытс йырынан)./
лыҡ күрһәтеү. Активлыҡты күтәреү. Политик
Шул төҫтәге нәмәләргә өҫтәмә аныҡлаусы итеп
активлыҡты үҫтереү.
тсулланыла. А ҡ һөт. А ҡ ҡар.
4 Ҡ ояш активлығы Ҡолш атмосФераЬындағы
2. Үҫемлек, йәнлек атамаларының анытслаусытсайһы бер күренештәрҙең (мәҫ. тсояштағы тап,
протуберанец Һ. б.) регУляр барлыҡтса килеүе.
һы булып килә. А ҡ төлкө. А ҡ уҫаҡ. А ҡ айыу
1958 йылды кояш активлыгы бик югары булды,
А ҡ бәшмәк. А ҡ ҡуян.
ә 1962 йылда был активлыҡ кәмеп, ерҙең өҫкө
3. Ҡатмарлы төҫ исемдәренең бер өлөшө
булып килә. А ҡ күк. А ҡ һары.
атмосфераһы һыуыны. «Совет баштсортостаны»,
1965, 14 апрель.
4. Ғәҙәттәгенән асығыратс төҫлө. А ҡ тән./
АКТОВЫЙ [РУС.]: актовый зал тантаиалы Асытс төҫтәге тәнле. А ҡ раса.
5. Үҙ төҫөн юғалттсан; сал. А ҡ мыйыҡ. А ҡ сәс.
йыйылыштар үткәрелә торған зал.
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■
А к һаҡаллы ҡарттың ерәнсәһе генә арыуҙы
белмәй, ти (Әкиәттән).
6. Эшләнеше, сиФаты ЯҒынан таҙа бУлып, асыҠ
төҫ алып торған. А ҡ тимер. А ҡ ҡалай. А ҡ мамыҡ.
7. Ҡ әҙерлегә тотола торған. А ҡ өй. А ҡ келәт.
8. күсм. Насарлығы, үҫаллығы бУлмаған; саФ,
изге. А ҡ ниәт. А ҡ уй. ш Тимер беләктәрең,
аҡ теләгең табып бирер изге юл һиңә. Б. Ишем
ғо л ./К еш е күңелен аңлатҡан Ьүҙҙәр менән
килеп, рухи таҙалытсты, саФлытсты белдерә. А к
йөҙ. А к йөрәк. ш Ирмен тигән егеттең әйтер
һүҙе хак булыр; күңеле уның аҡ булы р, яман
эштән һаҡ булыр (Ҡ обайырҙан).
9. күсм. Шатлыҡ менән тулы; тсыуаныслы.
А ҡ бәхет, ш Х оҙаның бер аҡ көнөндә һы лы уҙы
таеы күрҙем, бөтә донъямды онотоп, алдына
башым эйҙем. С. Кулибай.
10. күсм. Совет власының тәүге йылдарында:
Совет власына Ҡаршы бУлған; контрреволю
цион. А ҡ армия. А ҡ офицер, ш Рәшәткә буйлап
аҡ бандиттарҙың аттар янында маташҡандары
күренә. Һ. Д әүл әтш и н а./и. мәе. аҡтар Контрре
волюцион ғәскәр.
11. и. мәе. аҡтар. Шахмат, шашка уйынында
асыҡ төҫтәге Фигуралар.
12. и. мәе. Атс төҫтәге нәмә. Стенаның аеы.
4 Аҡ икмәк юғары сорт бойҙай ононан беше
релгән икмәк, аҡ ты ҡара ятеп күрһәтеү ш ул уҡ
ҡараны аҡ итеп күрһәтеү (ҡар. ҡара ‘). аҡ ты ҡараны аяырыУ ҡар. аиырыУ. А ҡ күңелле ҡар.
күңел 1.
• А ҡҡа кара тиҙ йоеа. Әйтем. Ҡара кешенең
тире сыҡҡансы, аҡ кешенең йәне сыеыр. Мәҡәл.
Уңеан бисә — аҡ бәхет, уңмаеан бисә — ҡаҡ
бәхет. Әйтем.
АҠ 2 и. "Гөрлө нәмәнең атс төҫ менән айырылып
торған бер өлөшө. Йомортҡаның аеы. К үҙҙең
аеы.
а Ҡ 3 и. Һөттән әҙерләнгән төрлө ашамлытс;
һөт-ҡатыҡ.
• Аеы барҙың туеы бар. Әйтем.
а ҡ 4 и. 1. Ҡ ағыҙ, лҙыүлы тсағыҙ. Әсәһе ҡайһы
саҡтарҙа ҡыҙының былай гел уҡып ултырыуына
эсе бошоп, орошоп та ала: «Ҡуйһаңсы ш ул аҡҡа
текләп, күҙ нуры бөтөрөп ултырыуыңды!»
Һ. Дәүлетшина.
2. "Гаҙа итеп күсереп яҙылған тсүлъяҙма.
П ланды аҡҡа күсереп яҙҙым. Ж. Кейекбаев.
• А ҡ к а төшкәнсә, ҡаҡҡа төш. Әйтем.
а Ҡ 5 и. 1. К үҙҙең тсараһын тсаплап һутсырайттсан шекәрә. А к төшөү. А ҡ һалыу.
2. Тырнатстса төшкән тап.
а ҡ а й с. диал. Атсыш.
а ҡ а й т ы у ҡ. Ҙур итеп, ағын әйләндереп асыУ
(күҙҙе); атсшайтыу. К үҙҙе аҡайтыү 1) күҙҙе ҙУр
асыу. Ф әхри .. күҙҙәрен аҡайтып, ауыҙын
күбекләндереп, .. аҡыра башланы. Б. Бикбай;
2)
асыУ менән тсарау. М әүли яуап биреү
урынына ҡустыһына күҙен аҡайтып ҡараны,
һаҙы й шөрләп ҡуйҙы. р . Ғабдрахманов.
АҠаЙЫу к. 1. Түңәрәкләнеп, ҙУр бУлып
асылыу (күҙгә тсарата); атсшайыу. Биреш кән ти
Арыҫлан: быуындары тартышҡан, ике күҙе
акаш ан, .. тамам хәленән тайеан. Ш. Биктсол.
2. Асыу менән тсарау; атсшайыу. Әмирханов

менән Х әй р улли н өс көн рәттән аҡайып миңә
өндәшмәй йөрөнө. С. Агиш. Аҡайып ҡ араУ
1) нытс итеп тсараү; 2) асыу менән тсараү.
Аҫтан һөҙөп, аҡайып карагас, Гәрәйҙе барыһы
ла таныны. Б. Бикбай.
ф К үҙе аҡайҙы кешенең бик тсуртстсанын йәки
аптырағанын белдергәндә әйтелә. [Ерәнсә сә
сән:] Ҡулымдаеы һәнәкте күргәс, дейеүҙең күҙе
аҡайҙы (Әкиәттән). Күҙе аҡайған бер нәмәгә
иҫе китеп, бик мауығып, бүтән нәмәне күрмәҫбелмәҫ бүлып торған кешегә әйтелә.
•
Аҡайеан күҙҙә аҡыл юк. Әйтем,
а ҡ а н а и. Ҡылтслылар ғаиләһенә тсараған
һепертке башлы бейек үлән.
а ҡ а ң л а у ҡ. ҡар. алаҡанлаү.
а ҡ в а в а й 1 и. диал. Атайҙан оло ир кешегә
хөрмәтләп әйткән һүҙ; олатай.
АҠБАБаЙ2 и. диал. ҡар. бәпембә 1.
АҠБаЛСЫҠЛаҮ к. һөйл. Атс балсытс менән
буЯу ; ағартыү. Мейес .. ап-аҡ итеп акбалсыҡланеан да йәшелле, күкле, ҡыҙыллы буяуҙар
менән биҙәкләнгән. Ғ. Дәүләтшин.
АҠБаЛЫҠ и. Һөмбаштар семьлһына ингән
йылтыр атс тәңкәле эре яҫы балытс.
а Ҡ Б а Ш 1 и. р оза сәскәлеләр ғаиләһенә тсара
ған, атс йәки ал төҫтәге ойтсаш сәскәле, ҡауыр
һын лпратслы уйһыу ер үләне.
а Ҡ Б а Ш 2 и. 1. Еүешлектән барлытстса килгән
толтс ауырыуы.
2. Йылтсының бәкәлен боҙа торған тсорт.
3. Яман шешек, ситсан. Аҡбаш сыеыу. Аҡбаш
һытылыу.
а Ҡ Б а Ш 3 и. һөйл. Шешәле атс аратсы. [Ҡотлояр — Әхмәҙигә:] Ҡоҙа, ниңә берәр шешә аҡ
баш алмайһың, әллә ҡоҙаеыйҙан ҡурҡаһыңмы?
Һ. Дәүләтшина.
аҠБУҘ 1. с. Күкһел (ат төҫөнә тсарата).
А ҡбуҙ аттар менеп, арҡаларҙа сахра гиҙҙем,
йәмдәр тапманым (Халытс йырынан).
2. (баш хәреф менән) и. Әкиәттәрҙәге толпар
исеме. Урал Аҡбуҙҙы ң өс бөртөк ҡылын өҙөп
алды, ә А ҡбуҙ шунда уҡ юҡ та булды, ти.
«Урал батыр».
а ҡ в у р и. Атс төҫтәге йомшатс таш. А ҡбур
ташы. ■ Сәеиҙә аҡбур алды ла класс таҡтаһына
.. яҙып ҡуйҙы. М. Тажи./Ш ул таштың йорттсура ағартыу өсөн әҙерләнгән иҙмәһе. Ата
ҡайымдың сыуалын аҡбур менән бурлайым
(Сеңләүҙән).
4 АҡбУр дәүере ҡар. дәүер 3.
а Ҡ Б У р Л а У к. Атсбур менән буяу; ағартыү.
АҠТВарДЕЕЦ и. ҡар. аҡгвардиясы.
а ҡ гв а р д и я с ы и. Атс гвардия саФында Со
вет власына тсаршы һуғыштсан кеше; контррево
люционер. Владимир И льич беҙгә Төркөстанды
аҡгвардиясыларҙан азат итеү бурыстары тура
һында һөйләне. «Совет Баштсортостаны», 1966,
22 апрель.
А Ҡ Ҡ а Н -Т а М Ғ а Н с. Төрлө ерҙән әҙләп кил
гән (атсса йәки баштса нәмәгә тсар ата).//
Уерыларҙы төшөрөп, ш уларҙан аҡҡан-тамеанды
йыйыштырып ятҡан ҡатындыр был. Б. Бикбай.
а Ҡ - Ҡ а М : күҙенә аҡ-ҡара күренмәй йәки
аҡ-ҡараны күрмәй тирә-йүнде абайламай бик
ашығып китеп барғанды йәки донъяны онотоп
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берәй нәмә эшләгәнде белдергәндә әйтелә. Бер
нәмәне алга алган булһаң, аҡ-ҡара күренмәй
күҙеңә. Т. Йәнәби. Рафиҡ күҙенә аҡ-ҡара күрен
мәй магазинга сыгып йүгерҙе. Ф . Иҫәнғолов.
АҠҠОЙРОН и. Дымһыл ерҙә үҫә торған
ялбыр башлы оҙон үлән. Тал араһында .. аҡҡой
роҡ үләненең һирәк кенә һабаҡтары .. күренә
ине. Й Солтанов.
аҠҠОШ и. 1. Өйрәктәр ғаиләһенә тсараған атс
төҫлө, һомғол оҙон муйынлы иң эре һыу тсошо.
2. эйл. ф. аҡҡошом Яратып, иркәләп әйтелә.
Мөхәббәттең сафын, ынйыларга хасын алып
кил, аҡҡошҡайым. Р. Янбулатова.
а Ҡ Л а Н и. Урман, ағаслытс араһындағы асытс
ер. Уралымды байҡа буйҙан буйга: һәр аҡланы
уның шау сәскә. М. Уразаев. А л п батыр баҫҡан
ете аҡлан ошо ете ырыуҙың йәйләүе булып
ҡалган, ти (Әкиәттән).
аҠЛаНЫУ 1 ҡ. 1. төш. ҡар. аҡлау 1 1, 2.
2. ҡайт. ҡар. а ҡ л а у 1 2 .— Мин майҙы ашаганым юҡ! — тип аҡланырга тотона Төлкө (Әкиәт
тән).
3. күсм. Ғәмәлгә ашыу, дөрөҫләнәү. Аҡланган
ышаныс. Өмөт аҡланыу.
аҠЛаНЫУ 2 ҡ. төш. ҡар. а ҡ л а у 2. Аҡланган
сәй.
а Ҡ Л а У 1 к. 1. Атстса буЯу, атс төҫ биреү;
ағартыу. [Гөлйөҙөм] аҡ балсыҡ, бер күнәк эркет
һыуы алып килеп, өйөнөң эсен аҡларга тотон
до. Һ. Дәүләтшина.
2. күсм. Ғәйепһеҙгә сығарыу, ғәйепһеҙ тип
табыу. А ҡлап ҡалдырыу, ш Мин үҙемде ҡалай
тып аҡлау тураһында уйлап йүгерәм. Д. Юл
тый./Нигеҙле йәки ғәФү итерлек тип иҫәпләү.
Ғәйепте аҡлау.
3. күсм. Ф айҙалы , дөрөҫ итеп танытыу. А ҡ 
салата түләү үҙен тулыһынса аҡлай.
4. күсм. Эш менән раҫлау, дөрөҫкә сығарыу.
Ышанысты аҡлау.
ф И л өмөтөн ир аҡлай. Әйтем.
АҠЛАУ 2 ҡ. Һөт тсушыу, һөт һалыу. [Ф әхри —
ҡатынына:] Бар, булмаһа, тартҡылаштыр ш ул
тарамышыңды. Бәлки, сәй аҡларыҡ нәмә сыгыр.
В. Викбай.
АҠЛАУ 3 к. Атс төшөү (күҙгә тсарата). Күҙе
аҡлаган.
АҠЛЫ с. Атс төҫтәге (яулык, күлдәк йәки
тауарға тсарата). А ҡлы яулы ҡ. ■ А ҡлы ситса
күлдәгемдең еңе тар беләгемә (Халытс йырынан).
АҠЛЫК и. 1. С аФлытс, таҙалытс. К үңел аҡ
лығы. ■ Афарин, их, донъяга шатлыҡ килә;
юйыла золмат, йылмайып аҡлыҡ килә. Ш. Вабич.
2. диал. Атслан.
АҠМА и. 1. Көслө таштсын булып атстсан Ямғыр
йәки тсар һыуы. һы уҙар ага аҡма менән, әйлән
мәгә баҡма менән (Халытс йырынаи).
2. диал. ҡар. боғаз 2.
АҠМАН-ТОҠМАН и. Март уртаһыиан һуң
була торған көслө буран. Көн ныҡлап боҙолорга
уйлай, ахыры. Бынан бер йыл элек тә аҡмантоҡман тип йөрөтөлгән буран ш улай башланып
киткәйне. Я. Хамматов.
АҠМАр и. диал. ҡар. аҡма 1.
АҠМЫЙЫҠ и. Ҡылтслылар ғаиләһенә тсара
ған тар, тсаты тсыятслы, нәҙек кенә һирәк ба-

шатслы күп йыллытс үҫемлек (урман лғындағы
болондарҙа үҫә).
А Ҡ р АЙ с. диал. Аҡыш.
А Ҡ р АЙТЫУ к. Ҙур итеп, ағын әйләндереп
асыу (күҙҙе); атсайтыу. Күҙҙе аҡрайтыу.
АҠр АЙЫУ ҡ. 1. Ҙур булып асылыу (күҙгә
тсарата); атсайыу.
2. Асыу менән тсарау. Төңөлдөк әбей аҡрайып
бер ҡараны ла, арты менән әйләнеп, үҙенең
тәсбихын шылтыратырга тотондо. Һ. Дәүләт
шина.
3. Ап-асытс булып айырылып күренеп тороу.
Кара ерлектә аҡрайып күренгән тап.
АҠҒАП [гәр. ] и. ҡар. ғәҡрәп.
А Ҡ р ЫЙ с. Ағы әйләнеп ҙур булып асылып
торған; аҡыш. Аҡрый күҙ.
АҠр ЫМ бәйл. диал. Сатслы, тикле, ҡәҙәр.
Ни аҡрым ер киттек.
А Ҡ РЫ Н с. ҡар. әкрен.
АҠСА и. Алыш-бирештә хаҡ берәмеге булып
хеҙмәт иткән ҡиммәтле ҡағыҙ йәки металл. А лтын аҡса. Көмөш аҡса. Баҡыр аҡса. Ҡагыҙ
аҡса. Ысын аҡса. Яңы аҡса. Ялган аҡса. Бер
һум аҡса. Бер тин аҡса. Аҡса янсыгы. Аксага
һатыу. ■ Ҡыҙрас ике йөҙ һум аҡсаны апалары
на алып ҡайтып биргән, үҙе йәнә эш эҙләп сыгып
киткән, ти (Әкиәттән). Еңел аҡса анһаттан кил
гән күп аҡса. Ҡ ул аҡсаһы ваҡ-төйәккә тотоноу
өсөн йөрөтөлә торған аҡса. Урын аҡсаһы баҙар 
ҙа тороп һатҡан өсөн түләнә торған аҡса. Ш ул
аҙ-маҙ грамотаһы бар инде, баҙарҙа урын
аҡсаһы йыя. С. Агиш. Аҡсаны көрәп алыу күп
аҡса алып эшләү. [Байым — Йәмиләгә:] Атайың
һинең бай. Буровой мастер. Аҡсаны көрәп ала.
К . Мәргән. Аҡса тоғо аҡса йыйып ЯТҡан кешегә
ҡарата. Аҡса төшорөү аҡса йүнләп алыу. Аҡса
түгеү аҡсаны күпләп бушҡа тоТоноу. Аҡса
эшләү күп эшләп, аҡса табыу. Ә ллә белгестәр
өсөн былай яраймы? Белгес әллә көнлөксө
кеүек аҡса гына эшләйме? С. Агиш. Аҡса
һуғыу аҡсаны күпләп табыу. Ҡаһымбай аҡса
һугыу тураһындагы ҡомһоҙ уйҙарын тәүге көн
дән уҡ бойомга атҡарырга кереште. И. Ғиззә
туллин.
ф Аҡса аш ау хөкүмәт иҫәбенән даими түлән
гән пособиены, пенсиЯны һ . б. алып тороу.
Б аҡ са емеше түгел, аҡса емеше буштан килмә
гән, хаҡ түләп алынған, тигән мәғәнәлә берәй
нәмәне а Яуһыҙ тотонған к етегә әйтелә. Ике
тин — бер аҡса бер ни түгел, анһат тигән мәғә
нәлә әйтелә.
•
Й өҙ һум аҡсаң булганса, йөҙ дуҫың булһын.
Мәҡәл.
А Ҡ СА БЫ р и. диал. Аҡ өйрәк (ҡар. өйрәк 1).
АҠСАЙ и. диал. Атс лбалатс (ҡар. ябалак).
АҠ-САЛ с. Атс (күберәк сәскә иәки йөнгә
тсарата). А ҡ-сал гына яурын, ала канат Урал
гына тауҙың бөркөтө (Халытс йырынан).
АҠСАЛАТА p. 1. Атсса көйө, атсса менән.
Аҡсалата биреү. Аҡсалата түләү. ■ К олхоз ай
һайын аҡсалата аванс бирә. X. Кәрим.
2. Атсса иҫәбенә һалып, атссаға бәйләп. Х е ҙ
мәттең аҡсалата хаҡы. Аҡсалата иҫәпләү.
АҠСАЛЛАНЫ У к. Атс төҫкә инеү; ағарыу.
Береһенән-береһе уҙҙырырҙай булып емелдәгән

42

АҠС

АҠЬ

йондоҙҙар аҡсаллана барып бер-бер артлы һүн
деләр, Т. Килмөхәмәтов.
аТССаЛЫ с. 1. АҠсаҺы булған, атссаға бай.
Аҡсалы кеше. ш Х әҙер крәҫтиәндең аҡсалы
сагы. С. Агиш.
2. Түләүле , атссалата түләнгән./Көткәндән
күберәк атсса килтергән, атссаһы күберәк бУлған.
Аҡсалы эш.
ф Аҡсалының эше күп, баҡсалының ашы күп.
Әйтем.
а ҡ с а м а л и. йыйн. Баилытс, дәүләт.
а ҡ с а рл а ҡ и. Уртаса ҙурлытстағы, оҙон
суҠышлы, тсыйгас тсанатлы, балытс менән тутсланған ЬыУ кошо.
аҠСЕЛӘН и. ш ул уҡ аҡ селән (ҡар. селән).
аҠСУҒа и. Балыктың атальгк Ьөтө.
а ҡ СУМҒЫС и. диал. Тирҫаятс.
аҡеӘПСЕК и. ш ул уҡ аҡ сәпсек (ҡар. сәп
сек).
аҠСӘСКӘ и. 1. Ҡ атмарлы сәскәлеләр
ғаиләҺенә ҡараған, сәскәһенең Уртаһы һары,
т а р т а р ғына таждары аҡ бУлған тетмәкәй
лпраҡлы үҫемлек.
2. ҡар. елбәгәй 2.
а Ҡ Т а и. диал. ҡар. ҡаптал 1.
аҠ Т А М Ы р и. Ҡылҡлылар ғаиләЬенә ҡ ар а
ған, таралып үҫкән оҙон атс тамырлы күп
йыллытс үҫемлек. Дала аҡтамыры. Ҡ ылсыҡлы
аҡтамыр. Йөнтәҫ аҡтамыр. Үрмә аҡтамыр.
#
Аҡтамыр атҡа булган үсен һабандан алыр.
Әйтем.
аҠТарТЫУ ҡ, йөкм, ҡар. аҡтарыУ.
аҠТарЫЛЫУ к. 1. төш, ҡар. аҡтарыУ 1.
2. Төбөнән әйләнеп тсУбыУ; тсуптарылыу. Көслө
ел-дауыл күтәрелеп китә. Ул арала булмай был
тирәк, тамырынан аҡтарылып, диңгеҙгә ауа
(Әкиәттән).
3. Аҫты-өҫкә килеп тсыйраУ иәки боларыУ; тсутарылыУ. Аҡтарылып ятыу. ш һ әү бән .. йәй
ләүенә ҡайтҡан. Ҡайтһа — бөтә тирмә аҡтары
лып бөткән. «Атсбуҙатк
АҠТАр Ы НЫ У ҡ. Ҡаҙынып, сотссоноп ниҙер
эҙләү; тсутарыныу . Ул [Тимербулат] йүгерекләп,
аҡтарынып, өйҙөң аҫтын-өҫкә килтерҙе. Һ. Д әү
ләтшина.
а Ҡ Т а р ЫУ ҡ. 1. Аҫтын-өҫкә килтереп тсутарыУ. Өйҙә атайҙың китаптар менән тулган ш үр
леген аҡтарып бөттөм бутап, ҡалдырманым әй
терлеген. Ш. Бабич. [Байгужа менән Буранбай]
сумкаларын тагы ла аҡтарып .. нәмәләрен бар
лап рәткә килтерҙеләр. Д. Юлтый. / Төптән ала
туҙҙырып тсыйратыУ. [Индрил:] Блиндажды сна
ряд аҡтарып ыргытты. Д. Юлтый.
2. Төбө-тамыры менән йолтсоУ. Тотош тамыры
нан аҡтарып ташламаһаң, аҡтамыр бөтә ерҙе
баҫа, игенде үҫтермәй. Ъ. Викбай. / Аҫтан Утс
тсутарып боҙоу. Ә хм әҙулла бабай бураманың
башын бөтөнләй аҡтарып алып ташланы. Ә. Ва
хитов. / Береккән нәмәне тартып айырыу; тсуптарыу. И ҙәп таҡтаһын аҡтарыу. / Өҫкә тсатламды боҙоп тсутарыу. Яҙын колхозсы лар ҡырга сыгыр, тракторҙар ялан аҡтарыр. X. Ҡунатсбай.
3. Ҡатлы-тсатлы нәмәне аралап, төрлө ерҙән
тсарау. Китап аҡтарыу. Ҡагыҙ аҡтарыу.
4. диал. Һоҫоу.

4 Донъя аҡтарыу ш ул уҡ донъя ҡУптарыУ
(ҡар. донъя).
АҠТАТЫР и. Татырлы ер. Ялан еркәйҙәре аҡ
татыр, аҡтатырҡайҙарҙа мал ятыр (Хальпс йы
рынан).
АҠТУрҒАЙ и. Ҡ арабаш турғайҙар ғаиләһенә
тсараған, тсанат-тсойроғо зәңгәрһыу , баштса ере
атс төҫтәге ватс урман турғайы.
аҠТҮШ и. диал. Һыу турғайы (ҡар. тур
ғай 1).
аҠТЫҠ 1. с. Иң һуңғы, иң аҙатстсы. Аҡтыҡ
таяныс. Аҡтыҡ һыныҡты бүлеп биреү, ш Айбулаттың әсәһе үлер алдынан .. аҡтыҡ тапҡыр
башынан һыйпап һөйҙө лә васыят әйтте. Һ. Д әү
ләтш ина./Берҙән-бер, һуңғы. Аҡтыҡ он. ■ [Өлкаман — Кәримгә:] Табырһыгыҙ! Ана, аҡтыҡ
башмагыгыҙҙы тартып алырмын, мәгәр түләтер
мен. Ш. Н асыров./А ҙағына етеп килгән, әҙ генә
тсалған; һУңғы. [Аҫылбикә:] Аҡтыҡ гүмеребеҙҙе
бергә уҙгарабыҙ тигәндә, тагы бәлә, тагы ҡашы,
тагы үкһеҙлек, Т. Хәйбуллин.
2. и. Ниҙең дә булһа һуңғы өлөшө, иң һуңы,
иң аҙағы. Икмәктең аҡтыгы. ш Ул үлем ҡорал
дарын .. беҙ алып ҡулга, яһарбыҙ һәр һугыштың
аҡтыгын. Т. Йәнәби./күсм. Нимәнең дә булһа иң
насары, иң йүнһеҙе. Әҙәм аҡтыгы.
4 Аҡтығын ашағыры тсарғағанда әйтелә.
ф Ат аҡтыгы илгә бүре килтерә. Әйтем.
аҠТЫҠҠЫ с. Бөтөү кимәленә еткән; иң һуң
ғы, атстытс. [һалдат:] Аҡтыҡҡы көндәр, давай
гулять итәбеҙ. Д. Юлтый.
а ҡ һ а й т у к һ а й р. Сатанлай-сатанлай; һылтытслап. Ғәрифә [әбей] бөтә сабырлыгын югалтып, аҡһай тукһай Шакир ағай янына килде.
Ш. Шәһәр.
а Ҡ һ а Ҡ с. Аяғы зәғиФ булып, тигеҙ баҫа
алмаған; сатан, һылтытс. [Мифтах:] Әҙәмде әҙәм
хур итер, күрә алмаһа; акһаҡ эт ятып өрөр,
өрә алмаһа. К. Мәргән. Ҡ ара аҡһаҡ йүнәлмәй
торған атсһатстса әйләнгән (аттса тсарата).
ф А ҡһаҡ күп йөрөр, һуҡыр күп күрер. Әйтем.
Көтөү боролганда, аҡһаҡ һарыҡ алга сыга.
Әйтем.
А Ҡ һ а Ҡ а Л и. 1. Күпте күргән, күнте белгән
оло кеше. Туйга саҡырылган ҡунаҡтар килә
башланы. Аҡһаҡалдар түргә [уҙҙы]. Ғ. Ғүмәр.
/Берәй эш әлкәһендә оҙатс хеҙмәт итеп, тәжрибә,
белем туплап, хөрмәт тсаҙанған кеше. Тел белеменең аҡһаҡалы.
2. Ырыу башында торған хөрмәтле оло ир.
А ҡһаҡал илде афәттән ҡотҡарыу тураһында
көнө-төнө уйланып, ырыуҙагы ир-егеттәрҙе
йыя. Ә Вахитов.
а Ҡ һ а Ҡ Л а У к. Атсһай-атсһай атлау, атсһайатсһай баҫыу; сатанлау, һылтыҡлау. Рәхимә көй
мәнән көскә шыуып төштө, акһаҡлай-аҡһаҡлай
.. ҡуҙгалып, китә алмай туҡтаны. Һ. Дәүләт
шина.
АҠһаҠ-ТУҠһаҠ с. йыйн. Гел атсһатс, йыйын
акһатс. Аҡһаҡ-туҡһаҡ аттар.
а Ҡ һ а Н Л а У к. кар. аҡһаҡлау. Йыйылган
халы ҡ янына аҡһанлап Байморат та килеп етте.
И. Көҫәпҡол.
АҠҺАП-ТУҠҺАУ к. Аҡһа й-аҡһа й сатс баҫыу; һылтыҡлау. Әле аяҡ бик ныҡ төҙәлеп
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етмәгән. Аҡһап-тукһап һыу буйына төшәм дә,
тагы ҡайтып ятам. Д. Юлтый.
АҠҺатыу к. Имгәтеп, аҡһаҡ итеү; сатанлатыу. Сәҙе генә буйы ай аҡтатыр, ат аяҡайҙарын аҡһатыр (Хальпс йырынан).
а Ҡ һ а у ҡ. 1. Аятс ауыртып тигеҙ баҫа алмау;
сатанлау. Аҡһап йөрөү. Аҡһай баш лау. / Аҡһаҡ
булып ҡалыу, аҡһаҡҡа әйләнеү. Аягы һынып
аҡһау.
2. күсм. Тейеп 1ле кимәлдә бармау (эш-хәлгә
тсарата). Тәртип аҡһай. Эш аҡһай, m Быга
ҡарап хеҙмәт ритмы аҡһаманы. Ә. Байрамов.
/ Тейешле кимәлдә өлгәшә алмау; арттса тсалыу.
Ул математиканан аҡһай.
АҠҺӨЙӘК и. 1. Югары тсатлам кешеһе.
2. күсм. Эш яратмаған, артъпс наҙлы кеше.
[Гөлбикә:] Ул [Гөлнур] ниткән аҡһөйәк? Өй
йыйыштырмай, аш-һыу әҙерләмәй, гел ҡыйшанлауы н белә. р . Ниғмәти.
АҠҺЫЛ с. "Тоноҡ атс, атстса тартым; ағылйым.
Аҡһы л тауар. А ҡһы л томан. А ҡһы л төҫ. ■
[Шәүәли] аҡһыл көл менән ҡапланып, һүрелә
башлаган ҡуҙҙарга текәлде. Б. В икбай./Ҡ ат
марлы төҫ атамаларының тәүге өлөшө булып
килә. А ҡһы л кук. А ҡһы л ҡара. А ҡһы л һары.
ш П оезд күперҙән сыгыу менән аҡһыл ҙәңгәр
төтөндәрен һауага бөрктө. С. Агиш.
АҠҺЫЛЛАНЫУ к. 1. Атсһыл төҫкә инеү.
Йәй таңы тиҙ атты. А й яҡтыһы аҡһылланып
нурын юйҙы. Һ. Дәүләтшина.
2. Атсһыл булып күренеү. Алыҫта арыш ба
ҫыуы аҡһыллана.
АҠҺЫЛЛАТЫу к. Атсһыл төҫкә индереү;
атсһыл итеү. һалмаҡ-һалм аҡ ҡына аҡлыҡ йәйеп,
аҡһыллатты ерҙе таң алды. В. Вәлит.
АҠҺЫМ и. биол. Т ере матдәнең даими һәм
иң мөһим өлөшө булып, төҙөлөш һәм Функция
нигеҙен тәшкил иткән тсатмарлы органик матдә.
Үҫемлек аҡһымы. Аҙыҡтагы аҡһым./ / Аҡһым
матдәләр.
АҠҺЫМЛЫ с. Атсһымға бай, атсһымы күп.
Аҡһымлы аҙык.
АҠҺЫрҒАК и. Ләлә һыматстар ғаиләһенә
тсараған, йыуан тамырлы, эре тсабырсатс япратслы, йәшкелт һары йәки тсара тсыҙыл төҫтәге
һепертке сәскәле, дымлы ерҙә үҫә торған ағыулы
үлән. А ҡ аҡһыргак. Ҡара аҡһыргак.
аҠ ҺЫ У с. ҡар. аҡһыл.
аҡ ш айты у ҡ. Ҙур итеп, ағын әйләндереп
асыу (күҙҙе); атсайтыу, атсрайтыу. К үҙҙе аҡшай
тып ҡарау 1) күҙҙе ҙУр асып, текләп тсараү;
2) асыу менән йәки ғәжәпләнеп тсарау.
аҠШаЙЫУ к. Түңәрәкләнеп, ҙур булып асы 
лыу; атсайыу.— Ҡана майлыҡ бир! — тине у л
[Гәрәй] бисәһенә аҡшайып. В. Викбай. аҡш айып
ҡарау 1) күҙҙе ҙур асып, текләп тсарау; 2) асыу
менән йәки ғәжәпләнен тсарау. К үҙе аҡшайҙы
кешенең бик ҡурҡҡанын йәки аптырағанын
белдергәндә әйтелә. Мине күргәс, күҙе аҡшайҙы.
Күҙе аҡшайған бер нәмәгә иҫе китеп, ныҡ
әүрәп, бүтән нәмәне күрмәҫ-белмәҫ булғанда
әйтелә. [Ҡ унаҡбикә:] Ҡолансәстең тамам күҙе
аҡшайган инде. Бер генә нәмәгә лә ҡарамай,
сыга ла югала, сыга ла югала. Д. Юлтый.
аҠ Ш аМ и. 1. Ҡояш байығандан ҡараңғы

төшкәнгә тиклемге ваҡыт; эңер. Аҡшам ваҡыты.
■ Ҡояш күҙҙән югалды, булды аҡшам. М. ҒаФури.
2. Киске намаҙ. А ҙан әйтә мәзин акшамга.
Ғ. Әмири.
а Ҡ Ш а Н Л а У ҡ. Ғвгеләй-былай башты борғо
лап, ян-яҡҡа күҙ ташлау. [М улла — бисәһенә:]
Урамдан егет-улаҡ уҙыр хәл юҡ, күҙең-ҡашыц
аҡшанлап, ауҙҙың күтәреп, һүҙ ҡуша башлай
һың. Г. Хәйбуллин.
а ҡ ш а р 1 и. диал. Аҡбур.
АҠШАр 2 с. диал. Аҡһыл һары сәсле, аҡ сәс
ле. Аҡш ар малай.
АҠШАр ЛАУ ҡ. диал. ҡар. ағартыу 1.
аКЪЯН и. диал. ҡар. каҡыя 1.
аҠ Ы Й 1 с. диал. Аҡыш.
АҠЫ Ҡ [ғәР.] и. 1. Ҡ ыҙыл йәки ҡыҙғылт һары
төҫтәге аҫыл таш. Аҡыҡ ҡаш. Аҡыҡ төймә, ш
Унар гына һумлыҡ ай ун аҡыҡ, һалдыр, егет,
эйәр ҡашыңа (Халыҡ йырынан). Мөһөрлө аҡыҡ
йөрәк һүрәтенә килтереп, көмөштән бәләкәй генә
ай, йондоҙ ҡ Уйып эшләнгән аҡыҡ ташы (ырым
буйынса, йөрәк ауырыуынан дауа итеп ҡулла
нылған).
2. диал. Йөҙөк ҡашы.
АҠЫ Л [гар.] и. 1. Кешенең ф екер йөрөтөү, уй
лау һәләте. Аҡылга бай. Аҡылы теүәл. Аҡылы
ҡыҫҡа (йәки һай) аҡылы етешмәй, аҡылһыҙ.
Булмаһа әгәр һиндә аҡыл ҡыҫҡа, ышанма асылы
нәжес залим дуҫка!М . ҒаФури. Мостафа ла м у л 
ла .. бай булһа ла, аҡылы бик һай икән, кәрт
уйнатып ҡыҙын отторган (Халыҡ йырынан),
аҡ ы л эйәһе 1) аҡылы күп, аҡылға бай кеше.
[М ихаил — А йбулатка:] һ и н е мин бер аҡыл
эйәһе менән таныштырайым. Ул һинең бөтә
һорауҙарыңа яуап бирер, күп нәмәгә төшөндө
рөр. Һ. Дәүләтшина; 2) көлк. хәйләкәр. Б ала
аҡылы ф екер йөрөтөүҙә балаларға хас еңеллек.
Бала аҡылы инеү. ш Байтаҡтан бирле һаҡалмыйыҡлылар рәтендә йөрөһәм дә, минең үҙемдән
дә бала аҡылы китмәгән. р . Низамов. Ятыр аҡыл
оҙаҡ, ныҡ уйлап, шунан һуң ғына бер Фекергә
килә алыу һәләте, аҡ ы лға зәғиФ аҡылы теүәл
түгел, аҡ ы л өләшкәндә өйҙә булмаған йәки
аҡыл өләшкәндә мейес артында ҡалған мыҫҡ.
аҡылһыҙ, аҡылы камил түгел тигән мәғәнәлә
әйтелә./Яҡшыны, насарҙы айырыУ, дөрөҫ эш
итә белеү һәләте. А ҫы л гына ирҙәр тырышып
йөрөр эшләйем тип аҡыл ҡушҡанын (Халыҡ
йырынан), аҡ ы л һалыу яҡшы уй-Фекерле итеү,
аҡыллы итеү. Егерме йәш — йөҙ алтын: билемә
ҡылыс таҡтың; егерме биш — биш алтын: башы
ма аҡыл һалдың (Ҡ обайырҙан).
2. Верәй нәмәгә, эш-хәлгә ҡарата бУлған уй,
Фекер. А ҡы л һорау. Яҡшы аҡыл килде. ■
[ Ҡормой:] Бына Шатморат та килгән, кәңәш
ләш еп ҡарайыҡ. Бәлки, берәй аҡыл табылыр.
В. Викбай.
ф аҡ ы л(ға) алыу ҡар. аҡылға ултырыү 1.
аҡ ы л бУлыУ ҡабат улай итмәҫкә һабаҡ булыу.
Тимер у га [Бу латка] ҡатыраҡ бәрелде, бугай.
Ярар, аҡыл булыр. Б. Викбай. аҡ ы лға бер төрлә
(йәки еңел) ахмағыраҡ, уйлау һәләте түбән.
[Рәхимә:] Ә ллә һин, оло ул, аҡылга бер төрлө
булып бараһың инде. К. Кинйәбулатова, аҡ ы лға
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кнлөү 1) иҫкә килеү, иҫТе йыйыу, һибәт агайҙы
күреүгә илашып,., аңымдан ҡалдым. Сәй янында
гына аҡылыма килдем. Д. Юлтый; 2) дөрөҫ юлға
баҫыу, тәртиплегә әйләнеү. Бер бәләгә осра
майынса, аҡылга килмәҫ инде ул. аҡ ы лға
ултырыу 1) тсабат улай итмәҫлек һабаҡ алыу;
2) аҡылһыҙлыҡты ташлау, атсыллыға әйләнеү.
[ Сынбулатов:] һа, егет, аҙыраҡ аҡылга ултырган икән .. Күптән ш улай кәрәк ине. М. Тажи.
ак ы л ға Ьалыу б а т менән уйлау, Фекер йәрөгөү.
Бабсак әйтте: «И нде, ханым, ҡайһы билге раҫлыгын тикшерә күр аҡылыңа һалы п»,— тине.
«Бабсаҡ менән Күсәк», аҡ ы лға Ьыиыу күбр.
юкл. күҙ алдына килтерерлек, аңларлыҡ булыу.
Бы л — шундай тупаҫ, аҡылга һыймаган бер при
каз. Д. Юлтый, аҡ ы лдан шашыу (йәки яҙыу)
1) дөрөҫ ф екер итә алмаҫлыҡ хәлдә ҡалыу, уйлау
һәләтен юғалтыу; 2) ғәҙәттәге тәртип кимәленән сығыу. Аҡылдан шашып бейеү. Аҡылдан
яҙып яратыу, аҡ ы лды йыйыу уйлау, уйлап эш
итеү.— Әгәр ҙә аҡылыңды йыймай эшләй торган
булһаң, беҙ быны һиңә буш ебәрмәбеҙ! Ғ. Дәү
ләтшин. аҡы лды йөрөтөү Фекер һәләтлеген
эшләтеү. Дейеү үҙенең ун ике башындагы
барлы-юҡлы аҡылын йөрөтөп уйлаганса, көп
үтеп, кис булган, ти (Әкиәттән), аҡ ы лды юйыу
уйлау һәләтен юғалтыу, аҡылһыҙланыу, аҡ ы л
етеү берәй эш-хәлде уйлап еткереү; баш етеү.
Тал-сыбыҡтай һомгол буй-һынынды, күҙҙәрең
дең зәңгәр ялҡынын нисек күрмәҫкә һуң, күҙем
булып? Әйтсе, һылыу, етмәй аҡылым! Р. Ғари
пов. аҡ ы л инеү (йәки кереү) уйлап эш итергә
өйрәнеү, аҡыллыға әйләнеү. Д онья күрмәй аҡыл
инмәй ата балаларына (Халытс йырынан), аҡ ы л
итеү уйлап хәл итеү. Инде ни аҡыл итергә?
Х әҙер бабай Ҡарасайҙы тоҡҡа һалып, әлеге урманга алып китә (Әкиәттән), аҡ ы л йөрөтөү
уйлау, Фекер итеү. аҡ ы л өйрәтеү кәңәш, өгөтнәсихәт биреү. Егет ете ҡыҙ араһынан гел генә
аҡыл өйрәтеп, эште уң иткән баягы ҡыҙҙы һай
лап алды, ти (Әкиәттән), аҡ ы л төшөү берәй
уй, Фекер килеү, аҡ ы л ултырыу аҡылланыу,
аҡыллараҡ булыу. Бәлки, беҙгә аҡыл ултыралыр
гүмер Үткән һайын. М. Кәрим, аҡ ы л Ьатыу
аҡыллы һүҙ һөйләп маташыу. Студент С әләй
байтаҡ ҡына аҡыл һатҡан иҫерек баш менән.
Б. Вәлит, аҡ ы лы алтын [икән] көлк. мөмкиндән артыҡ бер нәмә һораған, теләгән кешегә
әйтелә. Ай-Һай, аҡылың алтын икән, һинән
элек үҙем алыр инем әле у л аҡсаны, аҡ ы лы
аяҙлы-болотло (йәки инәле-сығалы) холтсо бер
төрлө түгел, әле атсыллы һыматс, әле ахматс.
Еңел аҡыл төптән уйлап еткерелмәгән, тсыҙыулыҡ һөҙөмтәһе булған Фекер/ Ҡ ара аҡыл
белемдән түгел, тормош тәжрибәһейән килгән
Фекер. Ярты аҡыл уйлау һәләте камил булма
ған кеше; иҫәр.
ф А ҡы л — йәштә түгел, башта. Әйтем. Ир
аҡылы — бер алтын, ил аҡылы — мең алтын.
Мәҡәл. Матурлыҡ туйҙа кәрәк, аҡыл көн дә
кәрәк. Әйтем. Иртәнге аҡыл кискә ярамай.
Әйтем.
а ҡ ы л к ә ң ә ш и. йыйн. Төрлө Фекер, төр
лө уй. Аҡыл-кәңәш бирешеү. Аҡыл-кәңәш ҡо
роу.

аҠЫЛЛаНЫУ ҡ. 1. Аҡыллыға әйләнеү.
Аҡы лланы п китеү.
2. күсм. Ҡаты һабаҡ алып насар ҡылыҡтан
тыйылыу.
АҠЫЛЛАШЫУ ҡ. Фекер алышыу, кәңәшлә
шеү, аҡыл-кәңәш бирешеү. Был дүрт батыр берберенә яҡынлашты, йыртҡысҡа китмәк булып
аҡыллашты. «Бабсаҡ менән Күсәк». Аҙаматтар
килгән туй күрергә, аҡыллашып, кәңәш итергә.
М. Буранғол.
АҠЫЛЛЫ с. 1. Уйлап эш итә белеүсән; Фекере
камил, аңлы. А ҡы ллы кеше. ш А ҡы ллы ла егет
ай ш ул булыр, Һөйләмәҫ у л кеше гәйбәтен
(Халыҡ йырынан)./Тиҙ аңлаусан, аңлы (хайуан
ға һәм ҡоштарға ҡарата). А ҡы ллы эт./Аҡылды
сағылдырған. А ҡы ллы ҡараш, [һөнәрсенең]
аҡыллы, уйсан күҙҙәрендә тәрән моң .. сагылган. 3. Биишева.
2. Дөрөҫ Фекер йөрөтөүҙең һөҙөмтәһе булған,
дөрөҫ уйланған. А ҡы ллы кәңәш. А ҡы ллы тәҡ
дим. Аҡы ллы һү ҙ.IIА ҡ ы ллы Һөйләү.
3. Тәртибе, ҡылығы матур; тыйнаҡлы, тәр
типле. А ҡы ллы бала. А ҡы ллы ҡыҙ.
ф Аҡыллы баш көлк. мөмкин булмаған нәмә
һораған йәки теләгән кешегә әйтелә. [Хәҙрәт
тең һүҙен] ишеткәс, һалдаттар геү килеп .. көлө
шә башлай: «Ай-Һай, хәҙрәт, аҡыллы баш
икәнһең!» В. Исхатсов.
•
Иҫәр дуҫтан аҡыллы дошман яҡшыраҡ.
Мәҡәл.
АҠЫЛЛЫЛЫҠ и. Уй-Фекер камиллығы, аңлылытс. Баланың аҡыллылыгына иҫең китер.
АҠЫЛҺЫҘ с. 1. Уйлап эш итә белмәгән;
алйот. Аҡылһы ҙ кеше.
2. Дөрөҫ Фекер йөрөтмәүҙең һөҙөмтәһе булған,
дөрөҫ уйланмаған. Аҡылһы ҙ һүҙ. Аҡылһы ҙ эш.
3. "Тәртибе, тсылығы насар; тыйнатсһыҙ, тәртип
һеҙ. Аҡылһы ҙ бала.
ф Аҡылһыҙга аҡыл бирһәң, ҡысҡырып көлөр.
Мәтсәл.
АҠЫЛҺЫҘЛАНЫУ ҡ. 1. Акыл йөрөтөү,
Фекерләү һәләтен юғалтыу; алйотланыу.
2.
Ныҡлап уйламай, еңел генә уйлап эш ҡы
лыу.
АҠЫМ и. диал. Ҡ уян үрте (ҡар. үрт).
АҠЫН и. Ҡ аҙаҡ, ҡырғыҙ һәм ҡарағалпаҡтарҙағы халыҡ сәсәне; үләң әйтеүсе. Мәскәүҙе маҡ
тай ш агирҙар, йырсылар йырлай уны, аҡындар,
ашук, сәсәндәр хөрмәтләп ҙурлай уны. р . Ниғ
мәти.
АҠЫРТЫН р. диал. Аҡрын.
АҠЫргГЫУ ҡ. Яман итеп ҡысҡыртыу; баҡыр
тыу.
Әфисәр
кәзәне
мунсага
килте
рергә ҡушҡан. Ярай, килтергәндәр. Шунан у л
кәзәне аҡыртып туҡмай башлаган (Әкиәттән).
АҠЫРЫНЫУ ҡ. Асыу менән кешегә ҡысҡы
рыу; екеренеү. [Ҡотлобай] револьверын әле тәҙ
рәгә, әле часовойҙарга һелкеп һүгенә, аҡырына.
Һ. Дәүләтшина.
АҠЫрЫП-БАҠЫрЫУ ҡ. Бик яман ҡысҡы
рыу. Ҡәмәр әбей аҡырып-баҡырып Ғәләүҙе
ҡыуа башланы. Т. Йәнәби.
АҠЫрЫУ ҡ. Яман тауыш менән ҡысҡырыу.
[Прапорщик:] Ул ниндәй тауыш!? Кемдәр ул
аҡыра. Д. Юлтый./Асыуланып яман ҡысҡырыу;
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екереү./Я ман ҡысҡырып илау. Аҡырып илау.
т Ул [Сания] тагы ла аҡырырга тотондо.
И ланы-иланы ла,., бүлмәнән сыгып китте.
М. Тажи.
•
Аҡырган башлыҡ түгел, аҡылы бар баш
лыҡ. Әйтем.
а ҡ ы р ы ш ы у ҡ. урт. ҡар. аҡырыу.
аҠ Ы Ш с. Ҙур булып, агы күренеп торган
(күҙгә тсарата); аҡрый. Сөнәгәттәрҙең дә бер
аҡыш күҙле ҡонандары бар ине. Ҡ. Ибәтуллин.
а Ҡ Ы Я и. 1. Ҡуңыр тсаиатлы, сыбар гына
ҡыҙғылт түшле ваҡ тургай. Йәйге ҡунаҡтар
китеүгә, һыуыҡ яҡтарҙан буран тургайы, аҡыя,
ҡыҙылтүш һымаҡ ҡышҡы ҡунаҡтар килеп етә.
Ә. Чаныш.
2. диал. Ҡыҙылтүш.
а Л 1 и. 1. Ниҙең дә булһа йөҙө тсараған тараФ;
киреһе арт. А л менән барыу. А л менән боролоу.
А л менән тороу./ / А л яҡ. ш Билецә таҡҡан
ҡылысың — Урал батыр ҡылысы; алдыңда ур 
ман торганда, юлың йылга булганда, урманын
да, һыуын да айыра ярган ҡылыс ул. «Аҡбу
ҙат». /Н иҙең дә булЬа йөҙө тсараған тараФтағы
Ятсын ер. Ҡапҡа алды. Ҡыуыш алды. Ҡапҡа
алдын һепереү, ш Шәүрә һылыу, һинең алда
рында шәм милтәһе булып та янайым (Халытс
йырынан).
2. Ниҙең дә булһа йөҙө тсараған лтстағы өлөшө.
Арбаның алды. Күлдәктең алды. 11Ал күсәр. А л
төрән.
3. Берәй эш-хәл башланыуҙан элекке ватсыт.
Байрам алды. Туй алды. Ураҡ алды.
4. 3-сө зат эйл. һәм төб., у.-в., сығн. клш.
аФФикстары менән бәйләүес Функңияһында ҡулланыла (ҡар. алдына, алдынан, алдында).
ф а л биреү Ярышта, көрәштә еңелеү, баштсаларҙы үҙендән уҙҙырыу. Ал бирмә күмәк эштә
ярышҡанда, ат менеп, дошман менән алыш ҡан
да. Ғ. Әмири. Ҡола ҡашҡа ал бирмәҫ йүгерек
булып сыҡты. С. Кулибай. Алға. алыу (йәки
ҡуйыү) маҡсат итеп тсУйыУ. [Ө мәт] бер эште
алдына алһа, осона сыҡмай тороп туҡтамай,
көн саба, төн саба, аҙап сигеп йөрөй торгас,
бер нәмәһен килтереп сыгара торган кеше.
Д. Юлтый. А лға килеү ғәмәлгә ашыУ, күрәһенә
булыу. [К арлугас:] Белмәйем инде, быга тиклем
бер генә көткәнем дә алдыма килгәне юҡ шул.
Б. Бикбай, а л ғ а сығыу эш-лрышта уҙыу. А лға
Ьөрөү ғәмәлгә ашырырга тырышыу, ал д ан ҡ ал
ғанса аш ау туйганса ашау. Байҙар, кәйефсафа ҡороп, алдарынан калганса тәмле-татлы
гына ашап йәшәй бирә. Ж. Кейекбаев, ал д ан
уҙыу эшкә, тормошҡа артсыры -төшөү. Ҡ улыңдагы ҡылысың ай һынмаһын, алдарыңдан дошман
уҙмаһын (Халытс йырынан), а л д а тотоу күҙҙә
тотоу, маҡсат итеп ҡуйыу, алды нан арты яҡшы
(йәки хәйерле) киткәне ятсшы, әйҙә китһен,
гигән мәғәнәлә әйтелә. [Нурый:] Алды гы ҙҙан
артыгыҙ аҡшы, һеҙҙән башҡа ла тора белер
беҙ әле. А. Таһиров, алды на сығыу эштә, һәнәр
ҙә, ярышта кемделер еңеү, уҙыу. Ул [Буҙансы
батыр] тирә-яҡта иң көслө көрәшсегә эйләнгәи,
бер батыр ҙа уның алдына сыга алмаган
(Әкиәттән). Ал яулау кешенән уҙҙырырға тыры
шыу. [Күсәрбай] ал яуланы , ләкин кеше төҫлө

бер донъя рәхәте күрмәне. Ғ. Хәйбуллин. Бер
алдына, блш артына төшөү (йәки сығыу) юха
ланып, кешенең күңелен аүларға тырышыу.
[Әхсән:] П рилавка өҫтөн тауар менән тултырып
ташла, берен оҡшатмаһалар, икенсеһен .. маҡта,
һыла-һыйпа, алыусының бер алдына, биш ар
тына төш. X. Ибраһимов. Үҙ алдына 1) үҙепәнүҙе, үҙлегенән-үҙе . Гөлйөҙөм ҡурҡышынан да,
шатлыгынан да һуҡҡан йөрәген баҫып, үҙ ал
дына йылмайҙы. Һ. Дәүләтшина; 2) үҙ аллы,
үҙе . [Йәлмырҙа:] Балаҡайҙарым! И нде ир ет
тегеҙ, үҙ көнөгөҙҙө үҙегеҙ күрерлек, үҙ алдыгыҙга донъя көтөрлөк булдыгыҙ (Әкиәттән).
• А л тәгәрмәс ҡайҙан тәгәрләһә, артҡыһы ла
шунан тәгәрләй. Әйтем. Ата-әсәңә ни ҡылһаң,
алдыңа ш ул килер. Мәкәл.
АЛ 2 и. Бесән, иген эше баштсарғанда бер кеше
иңләп барған аралытс. Т арыраҡ а л,— тинең,—
алынды, .. йөҙөп йәнсей күрмә салгыңдың.
р . Ғарипов.
АЛ 3 с. Атсһыл тсыҙыл, асытс ҡыҙыл. А л бай
рак. А л яулыҡ. А л тан. А л нур. А л сәскә. А л
таң. А л шәфәҡ. ■ А л еләнем тектергәнһең,
ябыныр өсөнмө, атаҡайым (Оеңләүҙән).
ф Ал да гөл шәп, бик һәйбәт. Беҙҙең эштәр
шунда уҡ ал да гөл булып китте. Д. Исламов.
АЛА 1 с. Аҡ менән ҡара йәки башҡа төҫ
аралашҡан. А ла ат. А ла ҡаҙ. А ла һыйыр. А ла
эт. Ерән ала. К үк ала. Ҡара ала. Ҡола ала.
Ҡ ыҙыл ала.
ф Ала ҡар ҡар. ҡар. А ла таң ҡар. таң 1. А ла ла,
ҡола ла ҡар. ҡола 1.
• Аттан ала ла тыуа, ҡола ла тыуа. Әйтем.
а л а 2 бәйл. Оығанаҡ килештәге исемдәр ме
нән килеп, «тәңгәл», «тотош» тигән мәғәнәне
бирә. Баштан ала ябыныу. Билдән ала батыу.
а л а в а й и. 1. (баш хәреф менән) Эт исеме./
күсм. Эт. Тик йоҡоһо ҡасҡан алабайҙар абалай
ҙар алыҫ-алыҫта. Р. Ғарипов.
2. с. мәг. күсм. һөйл. Ябай, бер ҡатлы. Алабай
кеше.
а л а в а л ы ҡ и. Һөмбаштар төркөмөнә ингән
йылтыр аҡ тәңкәле, ҡара һыртлы, затлы, төньяҡ
сөсө һыу балығы.
а л а в а р м а н с. Эш-ҡылыҡта иғтибарһыҙ,
һаҡһыҙ, ҡабалан.— Минең ҡартым алабарман
бит ул, күҙен алган күгәүен кеүек,— тине К ә
римә еңгәй. С. Кулибай.
АЛАБАр М АНЛАНЫ у ҡ. Иғтибарһыҙ, һаҡ 
һыҙ ҡыланыу, алабарман булыу.
а л а в а р м а н л ы ҡ и. Алабарман кешегә хас
сиФат. Алабарманлыҡ күрһәтеү.
А ЛА Бу ҒА и. Оәнеске ҡанатлылар төркөмөнә
ингән йәшкелт ала тәнле, ҡыҙыл ҡанатлы, һырть^
сәнскеле йыртҡыс балыҡ. Диңгеҙ алабугаһы.
Йылга алабугаһы.
АЛАБу ТА и. 1. Сыбар һабаҡлы, ваҡ ҡына
йылтыр орлоҡло, тарбаҡ һабаҡлы сүп үләне.
Бейек алабуталар, әремдәр араһынан саҡ ҡына
күренеп ултырган бәләкәй бер өй генә йоҡламай.
3. Биишева./Ш ул үҫемлектең орлоғо. Алабута
ашау.
2. диал. Мысай.
ф Алабута аш имеш, алтын көмөш таш имеш.
Әйтем.
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АЛаБЫрТЫУ к. диал. АлбырғатыУ.
а л а б ь ш ы у к. диал. Албырғау,

а л а ғ а й ы м с. Кәрәкһеҙ, Файҙаһыҙ, буш. Көн
дә яныр инем, яҙыр инем — алагайым уйын
окшамай. Б. Викбаи.
А Л а га Й Ы М Ғ а р. Һис кәрәкЬеҙгә, бушҡа;
алъюҫытстса, Алагайымга йөрөү. ■ Ана, бүрәнә
башында ауылдыц эшһеҙ .. елгыуарҙары ала
гайымга Ҡыҙрасты һүгә. Т1. Йәиэби.
а л а ғ а н а т 1 и. 1. К үкһел түбәле, көрән ҡыҙыл түшле, ала тсанатлы турғай (инәЬе бУҙ).
2. диал. Шыршы тУрғаиы (ҡар. турғай).
а л а ғ а н а т 2 и. һөйл. Еңел тормош эҙләп, төр
лө ерҙә йөрөгән влғыүар кеше.— һ и н бит алаганат, летун, бисәңдең елкәһен кимереп ятаһың.
М. Тажи.
а л а д о рм ан с. диал. ЯрЬыУ. Аладорман ат.
а л а й 1 и. иҫк. Дивизия иәки бригада составы
на инә торған ғәскәри бүлем. Йөрәктау янына
ебәрелгән Хохловтың полкын пыран-заран к и л
тергәс, улар [башҡорттар] үҙҙәренең алайҙары
менән Өфөгә йүнәлде. Ғ. Ибраһимов.
а л а й 2 р. һөйл. у лай.
а л а ҡ а й с. кес. ҡар. ала 1 1.
а л а ҡ а й л а н ы у ҡ. Алан-йолан итеп, тегеләйгбылай һуғылыу ; Ҡуҙғыу . Бындай ваҡытта
халыҡтың алаҡайланып йөрөүенең берәй мә
рәкәһе була уның. Керенский ҙа бит, Питерҙа
большевиктар .. ҡыҫырыҡлай башлагас, ҡойрогон бот араһына ҡыҫтырып ҡасҡан, А. ТаҺиров.
АЛАҠаН и. Ус эсе, ус ая һы. Ҡ аҙак ҡуйының
оса майы ус алаҡанындай итеп ҡырҡылган да
ҡулламаның өҫтөнә өймәләмә итеп һалынган.
Ғ. Дәүләтшин.
а л а ҡ а н л а ҡ с. 1. Алан-йолан итеп, сУтсан~
лап торған.
2. ТеләҺә кемгә күҙ йүгертеп барған (күберәк
тсатын-кыҙға Ҡарата).
Алаҡанлау ҡ. Тирә-ятстса алан-йолан тсараУ. [Үгеҙ] шундай яман итеп үкереп ебәрҙе,
хатта күләгәлә тыныс ҡына көйшәп ятҡан һый
ырҙар ҙа урындарынан тороп, алаҡанлай баш
ланы. Н. Ғәлимов,
алаҡае: алаҡас тУрғай ҡар. түрғай 1.
а л а ҡ л а у ҡ. Ала итеү, ала-сУла итеү.
АЛА-ҠОЛа с. Төрлө төҫ аралашҡан, сыбар.
А ла-ҡола кейенгән кешеләр. ■ [Ҡолой:] У л
ерҙәр бер ҙә генә урган ергә оҡшамаган, ҡаҙ
ашаган ш икелле, ала-ҡола булы п ята. С. МиФтахов.
Алаҡеын и. Баштса төҫ өҫтөндәге аҡ тап.
а л а Ҡ - Һ У Л а Ҡ с. диал. Ала-сУла. А лаҡ-һулаҡ яҡтыла уның [әбейҙең] сирышып бөткән
сырайы гәжәп ҡырыҫ .. һымаҡ күренде миңә.
И. МУсин.
А Л а Ҡ -Ш а ҡ а Л а Й и. Малайҙар, егеттәр Уиши торған Уиын (уинаүсылар икегә бүленә;
>ер төркөмө, билдән бөгөлөп, тотоношоп, бербер артлы баҫа; икенсе төркөмдәгеләр уларҙың
•ҫтөнә һикереп ултыра; аҫтағылар йығылмаЬа,
икергәндәре улар урынына баҫа); шап-шаҡыр,
а л а л а н ы у ҡ. 1. Ала төҫкә инеү, алаға
иләнеү.
2. Ала булыу. Нарыш-тау итәгендә .. алаланып
ар ята. Ә. Вәли.
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ҡ. Ала итеү, алаға әйләндереү.
Йылҡыны ҡорсаңгылай алалаган. Атсмүлла.
АЛаЛЫ-ҠОЛаЛЫ с. ҡар. ала-ҡола.
а л а м а 1 с. 1. Иҫкереп тУҙған, тишек-тошоҡ,
йыртыҡ. Алама бүрек. Алама күлдәк. Алама
сепрәк. IIА лам а кейенеп йөрөү. ■ Ғәлимә ең
гә, үҙе менән бергә гүмер иткән алама юрганын
асып, аҡрын гына торҙо ла, мейес эсенән быйма
һын алып кейҙе. Б. Ишемғол. Әсәй ҡартая,
алама булһа ла өй бар. Ҡайтырга, колхозга
кереп, хужалыҡты рәткә һалырга, әсәйҙе ҡарарга кәрәк. Б. Б икбай./Т Уҙған иҫке кейемле. Б ай
лыҡ у л бер көнлөк. .. Алама булһаҡ та, һәпрәйеп
йөрөһәк тә, беҙҙең кәрәгебеҙ тейер. Т. ХәибУлли н ./и. мәг. ТУҙған, йыртылып бөткән кейем һалым. К үлдәк аламаһы.
2. Н асар, Яман. Алама ғәҙәт./Н асар холоҡло.
Алама кеш е./Н асар , күңелҺеҙ. Алама хәбәр.
Алама ва ҡ т а ./Төҙәлмәй торған, ҠурҠыныс.
Алама сир. т Буран ҡотора, күҙ асырлыҡ әмәл
юк. Яҙгы буран бигерәк тә алама була бит
ул. р . Оолтанғәрәвв.
4 а л а м а тай Ябағы.
•
һы уы ҡ менән эт аламага үс. Мәтсәл.
а л а м а 2 и. диал. ҡар. баҡта 1.
а л а м а 3 и. диал. СыУын.
а л а м а 4 и. диал. Иген сүбе; тсый.
а л а М а Ғ О Л О Ш и. кәмһ. Н асар кейенеп йөрө
гән ярлы кеше. [Заһит:] Ғәйзулла өйҙәме икән?
Ө йҙә булып та өйөнә индермәһә, ҡайҙа барырга! Уның бәлки һөйләшкеһе лә килмәҫ әле.
Аламаголоштоң кемгә кәрәге бар. Я. Х ам
матов.
а л а м а л а Н Ы У ҡ. 1. Аламаға әйләнеү;
тУҙыУ. Кейем иҫкерҙе, аламаланды.
2. Н асарайы У, яманға әйләнеү. Баланың холҡо
боҙолдо, аламаланды.
А Л а м а Н 1 и. иҫк. Һутышта алынған йәки
талап алынған мал-мөлкәт. Аламан алыу.
а л а м а н 2 и. иҫк. Кешеләр төркөмө, тсара
хальпс.
а Л а м а Н С Ы и. иҫк. Кеше талаУсы. Аламансы
Тәфтиләү яман ҡыҫа икән. Ғ. Ибраһимов.
ал а м ь о л а м и. йыйн. Иҫкергән, тУҙған
кейем-һалым; тотонолған сепрәк-сапратс.//Лламһолам кейем. ■ [Закир:] Беҙҙең яҡтар ҡалага
килһә, ҡарбуз-ҡауын ашар өсөн элек йәшел
баҙарга йәки алам-һолам һатып алырга тип,
толчок баҙарына бара торган. 3. Биишева,
алан и. диал. Атслан.
АЛаНҒЫ и. Нәҙек оҙон һабатслы, быуынбыУын бУлып, үратып сытстсан оҙонса ватс япратслы, ватс сУтс сәскәле болон үҫемлеге.
а л а н й о л а н р. Бер тегеләй, бер былай;
ялт-йолт. Алан-йолан ҡараныу. ■ Мин аланйолан ян-ягыма ҡарайым, ә артка ҡарарга ба
тырсылыҡ итмәйем. 3. ХисмәтУллин.
а Л а Н -Ҡ О Л а Н р . Унда-бында ялп-йолп, ялт
та иолт. А лан-ҡолан итеү. А лан-ҡолан күренеү,
ш Ут өҫтөнән алан-ҡолан үтеп китә ярганат.
С. Кулибай.
алаңлатыу ҡ. Алан-йолан иттереү (күҙҙе).
[Мәскәй әбей] ҡот осҡос күҙҙәрен алаңлатып,
тирә-ягына ни тиклем ҡараһа ла, ҡыҙыҡайҙы
күрмәгән (Әкиәттән).

47

АЛА

АЛА

алаңлау ҡ. Ян-яҡҡа алан-йолан, ялт-йолт
күҙ ташлау. Карттың ҡыҫыгыраҡ күҙҙәре ..
пиҙәндер ҡурҡҡандай алаңлап тора. Н. Мусин.
Тирә-яҡҡа алаңлап ҡарап барам. С. Агиш.
алаңғыр с. диал. Алаңғырт.
АЛАҢҒЫРТ1 с. 1. Урыны-урыны менән тимгел-тимгел булып үҫкән (ағас, үлән кеүек нәмәгә
ҡарата). Быйыл еләк алаңгырт. ш [Сыуаҡай
тауының] алаңгырт сауҡалы түбәһенә баҫып
карап торам. Н. Мусин.
2. Аяҙлы-болотло (көнгә тсарата).
АЛАҢҒЫ р т ЛАу к. Аяҙлы-болотло булыу.
Көн алаңгыртлап тора.
АЛАП 1 и. 1. Иген йәки баш ка нәмә һалыу
өсөн талдан үреп йәки ҡабыҡтан тегеп эшлән
гән оҙонса ҙур һауыт. Солан эсендә, бер мөйөш
тә, бер ҙур ҡабыҡ алап менән көл тора. М. ҒаФури.
2. күсм. Ҙур, килбәтһеҙ нәмәгә әйтелә. Ауыҙы
алап тиклем.
ф Ҡыш ҡорһагы — киң алап. Әйтем.
АЛАП 2: алап һалыу оран һалыу. Әзрәкә эште
аңлаган, алап һалып, Ҡот тауга бар дейеүҙе
йыйнаган. «Урал батыр».
АЛАПАЙ с. 1. Килешһеҙ ҙур, йыйнаҡһыҙ.
Алапай мейес.
2. күсм. Эш мәнеһен белмәгән, йүнһеҙ;
эшлекһеҙ. А лапай кеше.
+ Алапай меиән шалапай бергә йөрөгән ике
эшлекһеҙҙән көлөп әйтелә.
ф А яҙ-аяҙ көндәрҙә — мейес башында алапай,
буран-буран көндәрҙә — һунар сыҡҡан алапай.
Әйтем.
АЛАРТЫ У 7С. Күҙҙең ағын әйләндереп, ҙур
итеп асыу. Ғәзимә: «Алла, баламды нишләтте
геҙ?» — тип, күҙҙәрен алартып баҡырып ебәрҙе.
Һ. Дәүләтшина. К улак асыу ҡабартты, ҡанлы
күҙен алартты. X. Ғәбитов.
АЛАр ЫУ 1 ҡ. Алаға әйләнеү, ала төҫкә инеү;
алаланыу. Ҡояш нурын бөрктө, ҡар аларҙы,
нурҙар менән уйнап ел иҫте. Ш. Галин.
АЛАРЫ У 2 ҡ. Ағы әйләнеп, ҙур булып асылыу
(күҙгә ҡарата). Ҡыҙмаса Ғәйф улланың күҙҙәре
аларып китте. Б. Хәсән. Ҡ ала тизәр, күргән юҡ
ине, күргәс, м алай, күҙҙәр аларҙы. Ғ. Амантай.
АЛАС 1 с. диал. ҡар. аласа 1.
А Л А С 2: алас арба диал. йөк арбаһы.
АЛАСА 1 с. Һирәк-мирәк ала. А ласа һыйыр.
А ласа тауар. ■ К үк аласа минең күлдәкәйем, күтәрә лә алмай беләкәйем (Халыҡ йыры
нан).
А Л А С А 2 и. 1. Төрлө төҫтән буй-буй итеп
һуҡҡан киндер. Йүгереп сыҡтым урам аша,
өҫтә күлдәк аласа. Б. Ишемғол.
2. Төрлө төҫтәге йөндән буй-буй итеп һуҡҡан
балаҫ; буй балаҫ. Айбикә аҫтындагы аласаһын
мендәр өҫтөнә ҡайырып ҡапланы ла, .. һыйыр
һауырга сыгып китте. Һ. Дәүләтшина.
А ЛАСАБЫ Р и. ш ул уҡ аласабыр өйрән (ҡар.
өйрәк 1). Аласабыр тигән ала өйрәк бала уйната
тымыҡ күлдәрҙә (Халыҡ йырынан).
АЛАСАҠ и. Бурысҡа бирелгән аҡса йәки
бүтән нәмә; киреһе бирәсәк.
• А ла ҡарҙа аласагың булһын. Әйтем.
А ЛАСАҠ -БИРӘСӘК и. йыйн. Ала торған

һәм бирә торған аҡса йәки бүтән нәмә. К о л
хоздың аласаҡ-бирәсәген асыҡлау.
АЛАС-ЙОЛАС с. Төрлө төҫтә; ала-сола. Бөтә
ер сүлгә окшап ҡала, йылга үҙәндәре менән
тугайлыҡтар гына алас-йолас йәшел булып ята.
Ә. Вахитов. Стеналар ялҡын һугып, ҡарайып,
алас-йолас булып бөткән. Ж. Кейекбаев.
АЛА-СОЛА с. Тимгел-тимгел төрлө төҫтә.
Төньяҡтан иҫкән .. һалҡын ел ала-сола булып
ятҡан ҡар өҫтөн һепереп үтә. Ә. Зәйнул
лин.
АЛАСУҠ и. Ҡ уҙаҡлылар төркөмөнә ҡараған
суҡ сәскәле, яҫмаҡ орлоҡло күп йыллыҡ үҫем
лек.
АЛА-СЫ БАР с. Ала менән сыбар ҡатнашҡан.
Ала-сыбар ат. ■ Жираф төҫлө ала-сыбар
сепрәккә уранып йөрөй ошо ташҡурсаҡ ҡыҙ,
йәмен боҙоп урамдың. М. Тажи.
АЛАСЫ Ҡ и. 1. й әйләүҙә көн итеү өсөн ҡабыҡ
йәки ситәндән эшләнгән ҡаралты. Ҡабыҡ ала
сыҡтарҙың, тирмәләрҙең алдында усаҡтар яна.
Ғ. Ғүмәр.
2. (йәки аш аласығы, ут аласығы) Ишек ал
дындағы йәйге аш өйө. Бибеш аласыҡта, киске
тамакҡа өйрә бешерер өсөн тары төйә. 3. Биише
ва. Аҡ аласыҡ мөрйәле усағы, мейесе булған
аласыҡ. Ҡ ара аласыҡ мөрйәһеҙ аласыҡ.
3. Төрлө маҡсат өсөн эшленгән еңел ҡоролма.
Й әмле А гиҙел буйында аласыҡ тора. Мейес
алдында тимерселәр ҡорос ҡыҙҙыра. М. Сөндөклө.
АЛАҪЛАУ ҡ. Кейеҙ йәки алама сепрәк ян
дырып төтәҫләү (им өсөн). А уы ры у атты
ала ҫла у.
АЛАТУБА и. Ваҡ ҡыр күгәрсене. Тугайҙа
муйыл сәскәһе күпереп ултыра,.. тургай сырыл
дай, кәкүк саҡыра, пырх итеп күтәрелеп алату
балар оса. "Г. Килмөхәмәтов.
АЛАТЫ Р и. һөйл. Ҡаты итеп «ц» менән
һөйләшкән мишәрҙәрҙең атамаһы. (Алатыр ҡ а
лаһы яғынан күсеп килгәндәр). Ер бүлгәндә тип
тәрҙәр иң яҡшыһгнн үҙенә ала, алатырҙарга ..
насары эләгә. «Совет Башҡортостаны», 1968,
26 июнь.
АЛАҺЫ и. ҡар. аласаҡ.
АЛАША и. 1. ҡар. ат
2. Йонсоу, ябыҡ ат. [Аҡтар:] Әйҙә бесәндәрен
ылауга тейә. Алашаһын ек. Арыҡ булһа ла,
арбаны тартып бара алыр әле. Ш. Шәһәр. Поезд
станция һайын оҙаҡ-оҙаҡ туҡтап, йонсоган ҡарт
алаша ш икелле, ухы лдай-ухы лдай, көнө-төнө
барҙы. Ғ. Лоҡманов.
3. күсм. мыҫҡ. Ҡатын-ҡыҙға ымһынып маташ
ҡан оло ир. [Сәхипгәрәй:] Ҡара һин уны, ҡарт
алашаны, өсөнсө бисә тип хыяллана. И. Ғиззә
туллин.
• Алаш а типһә, ныҡ тибә. Әйтем.
АЛАШАПРАН и. диал. Юл өҙөлгән саҡ.
[Шәйәхмәт:] Ә һинең атайың менән агайынды,
Ғатаулла, алашапран ваҡытта уҡ Ташҡаҙган
соҡорона илтеп ташланылар. Й. Солтанов.
АЛАШАР и. Енси биҙҙәре алынға ир.— А л а 
шарҙан балаң нисәү тип һорамайҙар. Эйе,
алашар баланан, Садрислам намыҫтан мәхрүм
кеше. Ш. Бикҡол.
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А ЛБаН и. Албанияның төп халтсын тәшкил
иткән милләт һәм шУл милләттең бер кешеһе.
Албан халҡы . А лбан ҡатыны. А лбан теле.
а л в а р и. диал. Аҙбар.
АЛБАрЫ р. диал. 1. Баппса ватсытта. Албары
һемтәнләп йөрөп ята торгайны, бөгөн сыҡмай
ҙа ҡуя..
2. Вапттса, баштсаса. һ и н булмай, албары кем
булһын.
а л в а ҫ т ы и. ХөрәФәт буйыНСа, Ял6ыр һары
сәсле, оҙон имсәкле тсатын-тсыҙ тсиәФәтеНдә
һүрәтләнгән ен-бәрей заты. Беҙ [элек] донъяла ..
булмаган әллә ниндәй албаҫтыларға ышана
торгайныҡ. Т. Б а и т в в .Iяманл. Уҫал тсатынҠыҙға әйтелә. [Ш аһнияз:] Кит янымдан, а л
баҫты! Күҙемә күренмә! Ә. Мирзаһитов.
ф албаҫты баҫыУ йотслағанда баҫлығыУ.
албаҫты оялау (йәки эйәлеү) кешегә, йәнәһе,
ен эйәләШеп а УырыУ.— Насар ш ул Ғәйзулланы ң
хәле. Албаҫты оялаган. Әле шуны ҡыуҙылар.
Я. Хамматов.
аЛБИр МӘҪ с. Баппсаларҙы алдына сығармай
торған; бик етеҙ. Вәгәҙә иткән төн уртаһы етте.
С әләй байҙыц албирмәҫ ҡола йүгереге эйәрле.
С. Күлибай. Данлы юл үтте Таңатар ауылы
үҙенең албирмәҫ тырыш уландары-ҡыҙҙары ме
нән. «Совет Баштсортостаны», 1966, 1 март.
аЛБЫраТЫу 1 ҡ. 1. Тәтсәтен алыУ, тсаңғыртыу. Эш менән кешене албыратыу.
2. эйһ. ф. ҡар. ал б ы р а у 1.— Бесәне ваҡ икән.
Ун күбәне һалганса, тамам албыратты.
аЛ БЫ р аТЫ У 2 ҡ диал. Албырғатыу.
АЛБЫрАУ 1ҡ. Иҫ-тәтсәтһсҙ булыу; тсаңғырыу.
Бына ятҡан ауылга барып етә алмай албырап
бөткән.
АЛБЫҒАУ 2 ҡ. диал. Албырғау.
АЛБЫрҒАНЫУ ҡ. Ни эшләргә белмәй юға
лыу; тсаушау. Соланга сыгыуым булды, ҡапҡа
шыгырланы. М ал аҙбары аша артҡа тайҙым,
һ ы у буйынан да ҡарасҡылар күҙгә салынды.
Албырганып, Нәфиҡ байҙың тиреҫенә абындым.
Р. Низамов. К ейәү йортона баргас, албырганма,
ҡыҙыҡай! (Туй йырынан).
АЛБЫРҒАТЫУ ҡ. 1. Кешенең ни менәндеркүңелен тартыу; әүрәтеү, һ ү ҙгә албыргатыу.
■ Эштә саҡта әле күңнел тыныс, албыргата
һине күп әйбер. Ғ. Сәләм.
2. Кешенең иғтибарын ниҙәндер ситкә тартыу.
[Шимай — Гөлсибәргә:] К ейәү хәҙер килһә,
йыртыш менән албыргатып, оҙагыраҡ тотогоҙ.
Ҡ. Далн./Алдаштырыу (баланы). Мин ҡайтҡан
са баланы албыргатып тор.
АЛБЫҒҒАУ ҡ. 1. Ни менәндер мәшғүл булып,
онотолоу; әүрәү. Көн уҙгарһаң эшкә албыргап,
бәхет бар ул, бар ул, валлаһи. К. Кинйәбула
това.
2. Иғтибарҙы икенсе бер нәмәгә йүнәлтеү.
[һуйы р] үҙ тауышына албыргап, һинең аяҡ аҫтыңда ҡар шыгырлаганын да .. ишетмәй. Ә. Гә
рәев.
3. диал. Албырғаныу.
АЛГЕ Б р А [РуС. <нем. ( гәр. ] и. Дәүмәлдәрҙвң
һан күрһәткесен иҫәпкә алмай, дөйөм ғәмәл
ысулдарын өйрәнә торған математика бүлеге.
аЛГЕБраИК с. Алгебра ысулы менән баштса-

рылған; алгебраға мөнәсәбәтле. Алгебраик кә
сер. А лгебраик тигеҙләмә.
АЛҒА p. 1. Ал лтстса табан. А лга барыу. А лга
сабыу. А лга ынтылыу, ш Кеш еләр ҡуҙгалалар,
түш менән алга шыуалар. Д. Юлтый.
2. ымл. мәг. Э т-көрәш кә өндәгәндә әйтелә.
А лга, иптәштәр, алга, бөйөк идеалга. Һ. Дәүләт
шина.
• Артҡа ҡарап гибрәт ал, алга ҡарап шөһрәт
ал. Мәтсәл.
АЛҒАҘаУ ҡ. диал. Алғыһау.
АЛҒАҘЫУ ҡ. диал. Албырғау.
АЛҒАСҠЫ и. Ғәскәрҙең алдан барған саФы
йәки төркөмө. К үп ваҡыт та үтмәгән, майҙанда
шау-шыу бөтмәгән, алгасҡылар юл башлап, дүрт
батырын эйәртеп, .. Ҡатил батша килгән, ти.
«Урал батыр».
АЛҒАСТЫ и. иҫк. кит. Алдағы хәл йәки күре
неш; перспектива.
АЛҒ АШТЫРЫУ ҡ. диал. Алға әтеү, алға сы
ғарыу.
АЛҒЫ с. 1. Ал лтстағы, алда торған; киреһе
арттсы. Алгы бүлмә. Алгы теш. Алгы саф. ■
Бесән еткәс, тагы Талха, атланып ҡорос атҡа,
бесән сапты тугайлыҡта ярышып алгы сафта.
С. Кулибай. Алгы машинага ике кеше ултырган.
Б. Бикбай.
2. Алда буласатс; киләсәк. Алгы тормош.
Алгы яҙмыш. ■ Алгы көнгә тагы бөтмәҫ көстәр
йыйып, матур уйҙар мин ҡорам. Ғ. Амантай.
АЛҒЫр 1 с. 1. Йәнлекте шәп алыусан, шәп
тотоусан; етеҙ, сапсан. Алгы р бөркөт. Алгыр
бүре. А лгы р эт. ■ Эт бик алгыр, төлкөнө һайт
тигәнсә ҡыуып тота. М. Ғажи.
2. Сос, үткер (кешегә тсарата).
• А лгы р кеше алымынан билдәле. Әйтем.
аЛҒЫР 2 и. Эстән икенсе рәт булып сытстсан
артытс теш.
а л ғ ы рл а н ы у ҡ. Көс тсеүәткә тулышып
лрһыу; айбарланыу. Арыҫландай алгырланып,
йөрәкһеп килә егеттәр. С. Әлибаев.
аЛҒЫС и. Электромагнит тултсындары тсабул
итә, ала торған аппарат. Радио алгыс.
а л ғ ы һ а т ы у ҡ. 1. Берәй уй-теләк, ниәт ме
нән аппсындырыу; йөрәкһетеү. Ерем — алтын
бишек, алгыһатыр инде ҡайтырга (Халытс йыры
нан) .
2. эйһ. ф. ҡар. алғыЬау.
а л ғ ы ь а у ҡ. Берәй уй-теләк, ниәт менән
аштсыныу; йөрәкһеү. Яҙгы йылга кеүек үҫә
барҙы алгыһаган йөрәк ташҡыны. Ҡ. Даян.
Алгыһап торган буҙ толпар Алпамышаныҡы
булһасы. «Алпамыша».
АЛҒЫШ 1 и. иҫк. Дуҫ.
• Тапҡан — табыш, таныган — алгыш. Әитем.
а л ғ ы ш 2 и. иҫк. Ятсшы теләк. Ата-әсә алгышы. Алгыш алыу.
• Алгыш та төшә, ҡаргыш та төшә. Әйтем.
а Л д а 1 p. 1. Йөҙ, күҙ тсараған лтста. А лда
команда тауышы ишетелде. Д. Юлтый.
2. Буласатс торм отта, киләсәктә, һы уы ҡ буран
да алда әле. Д. Дәүләтпшна.
3. Бүтәндәрҙән элек; беренсе. Ул башҡаларҙан
алда килде. / күсм. Эштә алдынғы, беренсе.
Ярышта алда барыу.
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• Алда буласаҡ туй өсөн бөгөн бейей баш
лама. М ә ҡ ә л . А лда килһәң, ит бешә; һуңга ҡал
һаң, бит бешә. Мәҡәл.
а Л Д а 2 бәйл. 1. Сығанаҡ килештәге исемдәр
менән эш-хәлдең үтәлеш ваҡытын, тәртибен бел
дерә; элек. Бөтә кешенән алда, бөтә кешенән
күп һөйләшә торган Н овиков та бөгөн һөйләш 
мәй. Д. Юлтый.
2. СиФат ҡылымдың
Формаһы менән килеп,
эш-хәлдең үтәлеш ваҡытын белдерә. Китер алда.
Ҡайтыр алда. ш Бәйгегә етер алда һәр бер
йүгерек ат таһыллана торгайны. Д. Юлтый.
• Бөгөн кәрәгеңде иртәнге кәрәгеңдән алда
әҙерлә. Мәҡәл.
а л д а ғ ы с. 1. Алғы яҡтағы; алғы. Талипов ..
алдагы бер парта араһына кереп ултырҙы,
М. Тажи.
2. Алда буласаҡ; киләЬе. Алдагы баҙар. А л 
дагы йыл. Алдагы көн. Алдагы эш. ш И л иркен
итеп, күкрәк киреп тын алды, алдагы матур,
тыныс тормошҡа аяҡ баҫты. Һ. Дәүләтшина.
• Бөгөнгөһө — ҡулыңда, алдагыһы — улы ң
да. Мәҡәл.
АЛДАҠЛАШЫУ ҡ. диал. Алдау.
АЛДАҠСЫ и. Алдай торған кеше. / / Алдаҡсы
кеше. ш Вәхши күҙ, шаҡшы күңел, алдаҡсы тел
донъя тулы. Ш. Бабич.
• Алдаҡсы дуҫың булганса, ысын дошманың
булһы н. Мәҡәл. Алдаҡсының теле мең ҡолас.
Әйтем. Маҡтансыҡ иренен ялар, алдаҡсы ар
тына ҡарар. Мәҡәл.
АЛДАЛАУ ҡ. диал. Алдау. Инсан улы н алдалау анһат, еңел, сөнки ул бер ҡатлы һәм йомшаҡ
күңел. Ш. Бабич.
АЛДАН р. 1. Башлап, беренсе булып. Бисәһе
алдан, Тимербулат уның артынан барган. Әллә
ниндәй бер һарайга килеп еткәндәр (Әкиәттән).
2. Ваҡытынан элек, көн элгәре. Н иңә кеше
үҙенең һәләкәтен алдан белеп, ҡасып ҡотола
алмай икән. 3. Биишева.
ф Алдан алыу 1) берәй эш-хәл тураһында
баш ҡаларҙан алда әйтеп кәртәләп тороу;
2) кеше әйтер һүҙҙе унан элек әйтеү. Алдан
йөрөгән эште башлап алып барған. Улар үҙҙә
рен ауылдың иң олоһо, иң өлкән ярҙамсыһы,
халы ҡ араһында алдан йөрөгән, бөтә халыҡ
кәрәген ҡайгыртҡан кеше урынына ҡуя. Ғ. Д әү
ләтшин. Алдан Күреү ни булырын ваҡытынан
элек белеп тороу. [Байгужа] ҡарап торганда,
йыуаш, һәлмәк кеше кеүек күренһә лә,.. тапҡыр,
етеҙ, алдан күрә торган кеше. Д. Юлтый.
• Алдан саҡырган кәкүктең башы ауырта.
Мәҡәл. Бәләкәй тәгәрмәс алдан тәгәрләй. Мәҡәл.
АЛДАН-АЛА р. Ваҡыты етмәҫ борон; көн
элгәре. Табибә әбей: «Уҡый беләм тигән була 
һ ы ң ...» — тип алдан-ала тантана итте. 3. Бии
шева.
АЛДАНЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. алдау. [Хәсби:]
Ошо йәшемә етеп, бер кемдән алданганым юҡ
ине. Б. Бикбай.
2. ҡайт. ҡар. алдау.
• Ҡош емгә алданыр, кеше һүҙгә алданыр.
Мәҡәл.
АЛДАП ЙОЛДАУ ҡ. Ғөрлөсә алдау; алдаш 
тырыу. Байгуралар алдап-йолдап, юхалап, ҡур

ҡытып, ярлы-ябаганың ҡанын һурҙы. И. Ғиззә
туллин.
АЛДАП ҺОЛДАУ ҡ. диал. Алдап-йолдау.
АЛДАР и. Алдай торған кеше; алдаҡсы .—
Берҙән-бер баламдың зәгиф булып ҡалыуына
ш ул ырымсы алдарҙар сәбәпсе булды бит.
С. Агиш.
А ЛДА ТКЫ С и. Йәнлек, ҡош-ҡорт эләктереү
өсөн ҡапҡанға ҡуйылған ем. Бүрегә Ҡапҡанды
алдатҡыс менән һалалар. / Балыҡ һымаҡ итеп
ҡалайҙан эшләп, ҡармаҡ осона ҡуЯ торған
йылтырауыҡ; йылтырма.
АЛДАТЫУ ҡ. һир. ҡар. алдау.
АЛДАу ҡ. 1. Дөрөҫ булмағанды ысын итеп
һөйләү; ллғанлау. А лдап ошаҡлау. ■ — Апай,
алдай ул, Фатима түгел, ысын исеме уның Б а
тый. М. Тажи [һы уһы лы у — һәүбәнгә:] Ш үлгән
батша ҡыҙымын, һине алдап тормамын. «Аҡбу
ҙат». Алдан белмәй алдайЬың кешенең Ьүҙенә
ышанмағанды белдергәндә әйтелә. / Йәшерен
ниәткә ирешеү өсөн кешене Ялған һүҙ менән
албырғатыу. [Бай:] Ары у иттем әле был һунар
сыны, алдап бер затлы нәмәһен алдым (Әкиәт
тән).
2. Биргән һүҙҙе, вәғәҙәне боҙоу. Ваҡытлы
хөкүмәттең халыҡты, эшсе-крәҫтиәнде, һалдат
тарҙы алдауы көндән-көн асыҡлана бара.
Һ. Дәүләтшина.
3. Иғтибарҙы аулап, алдаштырыу, әүрәтеү.
Үҙеңде үҙең алдау. Тамаҡты алдау. ■ [Сабира
апай] тагы аш-һыу әҙерләне. Өҫтәлгә ҡуйҙы ла,
бик тә йоҡо баҫып баргас, саҡ ҡына күҙемде
алдап алайым, тип урынга барып ятты. Ә. Ва
хитов. / Йәшерен уй менән ҡыҙҙы әүрәтеү. Алыр
булһаң, яусы ебәр, алмаҫ булһаң, алдама (Х а
лыҡ йырынан).
АЛДАШТЫр Ы у ҡ. Күңелен аулап, албырға
тыу; әүрәтеү, йыуатыу. Шакир атын тугарып,
малайҙарҙы алдаштырып ебәрҙе. Һ. Дәүләт
шина.
АЛДАШЫУ ҡ. Алдыҡ Ьүҙ һөйләү; ллғанлау.
Батыр булгас, батыр бул. Алдаш ып йөрөмә
тагы! Алдаш ы у һәм ҡурҡаҡлыҡ иң алама һана
ла. Ғ. Сәләм.
АЛДЫ -Ар ТТЫ: алды-артты ҡарау (йәки уй
лау) берәй эш йәки мәсьәләне һәр лҡлап
үлсәү, самалау. [Байрамбикә] әле йәш, алдынартын, уңын-һулын ҡарап, уйлап йәшәргә
өйрәнмәгән. Ш. Шәһәр.
АЛДЫ Ҡ и. Дөрөҫ булмаған хәбәр, ялған
һүҙ.
♦ Алдыҡ тоҡсайы гел генә алдап йөрөй тор
ған кешегә ҡарата әйтелә.
• Алдыҡтың аягы ҡыҫҡа. Мәҡәл.
АЛДЫМ р. диал. Яҡшыраҡ.
АЛДЫМ Б И р ҘЕМ н. һөйл. Бер яҡтан бирер
гә, икенсе яҡтан алырға тигән ике аралағы киле
шеү. Алдым-бирҙем ҡагыҙы. Алдым-бирҙем
яһау.
АЛДЫ Н с. 1. Эш-тормошта бүтәндәрҙән
алда; өҫтөн. Алды н ке ш е.//А лд ы н барыу. А л 
дын йөрөү. ■ Алдын булмаһаң эшеңдә, барып
сыҡмаҫ иҫәбең (Халыҡ йырынан).
2.
Уй-Фекере менән бүтәндәрҙән алда; өҫтөн.
Алды н фекерле, ш Хөкүмәт мөәссәһендә эшләп
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йөрөгән күп кенә алдын башҡорт егеттәре бар.
Ш. Хоҙайбирҙин.
а л д ы н а бәйл. ф ункцияһында 1. Эш-хәлдең
предметтың йәки кешеиең йөҙ яғыиа йүнәлгән
булыуыи белдергәндә тсУллаиыла. Ҡамыр батыр
алдына ҡот осҡос дейеү килеп тә баҫҡан
(Әкиәттәи).
2. Талап, баһа хотсУғына эиә бУлғаи кешеиең,
йәмғиәтселектең тсараМағы. [Этҡол — Йәноҙаҡка:] Ошо аҡ һаҡалдарыбыҙҙы һәлберәтеп, беҙ
ҙе хөкөм алдына ҡуймаҡсы булаһың икән.
Ғ. Дәүләтшин.
а л д ы н а н бәйл. ф ункцияһында 1. Эш-хә
рәкәттең ииҙең дә бУлҺа алғы яғыиаи башлаиыУыН белдергәндә тсУллаиыла. Өй алдынан
китеү.
2. Эш-хәлдең, ватсиғаның икенсе бер эш-хәлдән
элек бУлғанын белдергәндә тсУлланыла. Йыйы
лыш алдынан килеү. Ураҡ алдынан һөйләшеү
үткәреү, ш һандугастар таң алдынан гына
һайрай башлай. М. Тажи.
аЛ Д Ы Н ҒЫ с. 1. Алда торған; алдағы. Иң
алдынгы урында бесән саба торган косилкалар,
бесән йыйгыстар, ҡул тырмалары тора. Ғ. Д әү
ләтшин.
2. Хеҙмәт ҺөҙөМтәҺе менән баштсаларҙан өҫ
төн; алдағы. Алдынгы бригада. Алдынгы урын.
■ Уны [Фатиманы] алдынгы уҡы усыларҙан
һанап, сигелгән күлдәк менән бүләкләнеләр.
Б. Бикбай./н. мәғ. гәҙәттә күпл. Хеҙмәттә,
УтсыУҙа баштсаларҙан алда барыУсы. А уы л хужалыгы алдынгылары. Алды нгылар кәңәшмәһе.
3. Үҫеш кимәле юғарыратс. Алдынгы йәмгиәт.
Алдынгы совет фәне. Алдынгы техника./У йфекере бүтәндәрҙән ө ҫ т ө н . Алдынгы идеялар,
ш Төплө аҡылы, әҙәплелеге, эшмәкәрлеге уны
[Диләне] ш улай алдынгы кешеләр араһына
ҡуйган. Һ. Дәүләтшина.
аЛДЫНДа бәйл. функцияһында 1. Эш-хәлдең
кемдер бар ватсытта, Уның тсаршыһында баштсарылыүын белдергәндә тсУлланыла. Кеше а л
дында һөйләшеү. ■ Яман әҙәм ш ул булыр:
алдыңда һине агартыр, артыңда һине ҡаралтыр
(Ҡ обайырҙан). Шәүрә һылыу, һинең алдарың
да шәм милтәһе булып та янайым (Хальпс йыры
нан).
2. Кемгә иәки нәмәгә бУлһа ла бәйләнепше
эт-хәл де белдереү өсөн тсУлланыла. Эшселәр
алдында торган бурыстар. Ауырлыҡтар алдын
да югалып ҡалмау. ■ К ейәү алдында батша
бик ҡаты шарттар ҡуя икән (Әкиәттән).
3. Ниндәй ҙә бУлһа мөнәсәбәте булғаи кегненвң
йәки төркөмдөң тсарашыи белдереү өсөн тсулланыла. [Офицер — һалдаттарва:] Х әҙер бөтә
гарнизон алдында ышанысыгыҙҙы югалттыгыҙ.
Д. Юлтый.
4. Верәй эш-хәл башланғансы бУлған ватсыт
аралығын белдереү өсөн тсүлланыла. Мөһим
ваҡига алдында тороу.
а Л Д Ы р и., алдыр аяҡ Түҫтатстан ҙүрыратс
йәйенке һауыт. О һолло еңгәнең һыйлы итеп
әсеткән, баплап һыуытҡан яҡшы ҡымыҙын берике алдыр эсеү менән үк башыңа сыг[а]. Ғ. Д әү
ләтшин. Тултырганса һалып киң алдырҙы, аяҡсы
ҡарт ҡымыҙ тоттора. Б. Вәлит.

аЛ Д Ы р а Р. диал. Тәүҙә. Ҡыҙ биргәндә бауыр
һаҡ бешерәһең, алдыра үҙең ашайһың.
а л д ь ш т ы у ҡ. йөкм. ҡар. алдырыү. Х әсән
ауылының Я нгол бай балаларын уҡытыу өсөн
ҡаланан мөгәллимә алдыртҡан була. М. Минһажетдинов.
а л д ы р ы м и. ҡар. ал 2.
а л д ы р ы у ҡ. 1. йөкм. ҡар. алыу 1—14, 16—
19, 21—26.
2. Эш-тормошта ниндәйҙер матссаттса ирешеү,
теләкте ғәмәлгә ашырыУ. [Аҙнай:] А ҙаҡ мин тоҡ
кейеп йүгерештем. Эш сыҡманы, һис алдырып
булмай. Ҡ. Далн.
3. Үҙ исемеңә яҙҙырып алыУ. Газета алды
рыу.
4. Ялан эшендә күпмелер ерҙе иңләп барыУ.
Киң алдырыу. Тар алдырыу, ш «Б илеңә көс
төшөр, улым! Бик яҫы алдырма/> — ти торгайны
атаһы [Әхтәрйәнгә]. р . Низамов.
фЕгет кеше яуҙа көсө менән алдырһа, яланда
эше менән алдыра. Әйтем.
аЛДЫ-ЯЛДЫ: алды-ялды белмәү һис тутстамаУ, өҙмәү. Салауатсылар ике көн буйы алдыялды белмәй күпер һала. Ә. Вахитов.
аЛ Е Б А С Т Р [РУС. <гР.] и. Төҙөлөш эштәрендә
Файҙалана торған гипс ташы, онталған гипс.
а л ж и р и. Алжирҙың төп халтсы һәм шул
халытстың бер кешеһе. Алжир халҡы. Алжир
ҡатыны.
АЛИМЕНТ [РУС. алименты ( лат. ] и. Айырым
торған, хеҙмәткә яраҡһыҙ баланы йәки тсарт атаәсәне тәьмин итеү өсөн тУғанлытс мөнәсәбәтендә
бУлған кешенең эш хатсынан закон бУиынса
тотолған атсса. Алимент аҡсаһы. Алимент алыу.
Алимент түләү. ■ Алиментта түгел гүмер күрке,
ә баланды кеше итеүҙә. Т. Арслан.
АЛИРЛӘН и. диал. Ирлән.
аЛИҺӘ [гәр. ] и. иҫк. К аты н затынан булған
алла; илаһә. Э ҙләгән гишҡи алиһәмде күңелдә
гизләнем. X. Ғәбитов.
а Л Й О р ОШ с. 1. Хата йүнәлешле; яҙа. А лй о 
рош хәрәкәт. Алйорош булыу. / /Ҡ араңгы ла
алйорош йөрөп бөтөлдө.
2. күсм. Дөрөҫтән тайпылышлы; хата. А лйо
рош һ ү ҙ.11Алйорош һөйләү.
3. күсм. Атсыл теүәллегенән мәхрүм; алйыған.
[Ваҡига ханым:] С удья улым, быны һеҙ алйорош
бабай икән тип уйлай күрмәгеҙ. Уның аҡылы
теүәл. О. Кулибаи.
АЛЙОТ с . 1 . Атсылы камил түгел; ахматс,
иҫәр. Б ы л ниндәй алйот бәндәләр! Башында
аҙыраҡ аҡылы булган кеше кәлгә картуф алмаш 
тырамы! (Әкиәттән). [Ҡәмәр әбей — Ғәләүгә:]
Күҙемә күренмә, алйот! Т. Йәнәби.
2. Уйлап, атсыл менән эшләй белмәгән. [С әли
мә:] Мин алйот ни, ш ул көндәштең һүҙен тыңлаган булдым шул. Һ. Дәүләтшина.
ф Алйотмо ни кемдендер берәй эште хУпламағанын белдергәндә әйтелә. [Өйрәнсек:] Юҡ
өсөн баш ватып, гүмер ҡыҫҡартырга мин алйот
мо ни?! 3. Виишева. Башты алйотҡа һалыУ
аңламаған, белмәгән булып тсыланыУ. [Юнир —
Мирхәткә:] Инде, туганҡай, етте, башыңды
алйотҡа һалып маташма. Яҡшы сакта әйт тә
бир: һин төштөңмө баҡсага? Ш. Бикҡол.
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а л й о т л а н ы у ҡ. 1. Аҡылдан яҙыу, алйотҡа
әйләнеү.
2. Берәй эште уйламай эшләү, алйоттарса
ҡыланыу; иҫәрләнеү. Алйотланып, һыйырын һа
тып, һөтһөҙ ултыра.
АЛЙЫ -БОЛЙО р. диал. Иләҫ-миләҫ. Ҡыҙ,
оҙак ауырып яңы гына яҙыла башлаган кеше
кеүек, алйы-болйо килеп торҙо. А. ТаҺиров.
А ЛЙ Ы РҘА Н и. кар. нрләл.
АЛЙЫТЫУ ҡ. Мәшәҡәтле, ауыр хәлгә ҡ ал
дырып интектереү; ыҙалау. Ул бер яҡтан һугышы булһынмы, у л туҡтар-туҡтамаҫтан йәш елдә
ре, аҡтары булһынмы — барыһы ла бер юлы
килеп, теңкәне ҡоротоп, алйытып, ыҙалатып бөт
төләр. Ғ. Дәүләтшин.
АЛЙЫҮ ҡ. 1. Бик ҡартайып аҡыл теүәллеген
юғалтыу. Минең, кеше ҡартайһа — алйый, ти
гәндәрен ишеткәнем бар барын, ләкин был тик
лем булалы р тип уйлаганым юҡ ине. С. Агиш.
2. Хәтер тарҡалыу; аптырау, ҡаңғырыу. Бер
заманды донъяһын типкән халыҡ. Инде алйып
тик йөрөйҙәр, һыҙгырып, ай-һалып. Ш. Бабич.
3. Мәшәҡәтле йәки ауыр бер хәлдән интегеү;
ыҙаланыу. Мәскәүҙең К урский вокзалы. Мин
билет ала алмай аптырап, алйып бөттөм. И. Насыри.
АЛКАЛОИД [РуС. <гәр. + гр. ] и. Ооставында
азот тотҡан Һәм Физиологик тәьҫирлеге менән
айырылып торған башлыса үҫемлек сығышлы,
һелтеле органик матдә.
АЛКОГОЛИЗМ [РУС. ] и. Араҡыһыҙ түҙмәй
торған, иҫЬеҙ әсеүҙән ғибәрәт булған ауырыу.
Араҡыны күп эсеү алкоголизм менән тамамлана.
В. Ғүмәров.
А ЛКОҒОЛИК [РУС. ] и. Эскелеккә һабышҡан
кеше; эскесе.
АЛКОҒОЛЛЕ с. Опиртлы, иҫерткес. А лкогол
ле эсемлектәр.
А ЛКОҒОЛЬ [рус. (нем. (гәр.] и. 1. Араҡы
спирты./һөйл. Араҡы Ьәм башҡа иҫерткес эсем
лектәр. [Капитан:] А лкоголь менән шөгөлләнәһегеҙме? Д. Юлтый.
2.
алноголдәр хим. Молекулаһы составына
кислород һәм водород ингән органик ҡатнаш
малар.
АЛҠА [гәр.] и. Ҡ олаҡҡа таға торған биҙәүес.
А лҡа һабайы. А лҡа тугыны. Көмөш алҡа. ш
Алтын алҡа ҡолаҡта, ҡуш беләҙек беләктә (Х а
лыҡ йырынан).
ф Алҡа(лы) гөл ш ул уҡ тамсы гөлө (ҡар.
гөл).
АЛҠАЛАНЫ У ҡ . Алҡа кеүек булып һалыныу.
Ямгырҙар [сагандың] муйынын биҙәкләп, тамсы
нан һырга тагыр. Алҡаланы п туңган боҙҙар а л
маҫтай өҙөлөп тамыр. С. Ҡудащ.
АЛҠ АЛЫ Ҡ и. диал. ҡар. йәрпесәк ‘.
АЛ-ҠАПЫ ЛДАН р. Көтмәгәндә; ҡапыл-ҡара.
А л-ҡапы лдан әйтеү.
АЛҠЫМ и. 1. Үңәстең өҫкө өлөшө. Фатима
ҡапыл [М әгүзәнең] алҡымынан һыгып алып
ергә йыҡты. Б. Б икбай./Там аҡ төбө. Ҡар яуҙы
ла яуҙы , тамсы тамды, төйөр торҙо минең а л
ҡымда. Ғ. Дәүләтов. Алҡымға тығылыу 1) төйөр
һымаҡ булып, ауырттырып тамаҡҡа ултырыу;
2) сиктән тыш көслө дәрәжәгә етеү (төрлө тойғо

ға ҡарата). Асыуы алҡымына тыгылды. Алҡым
дан алыу 1) кешенең үңәсенә йәбешеү; 2) күсм.
ныҡ ирекһеҙләү; көсләү. Бөгөн үк түлә, тип
алҡымдан ала.
2. Аяҡ һәм аяҡ кейеменең йөҙөнән юғарғы
бөгөлгән өлөшө. Итектең алҡымы тар.
ф Алҡымдан килгәнсә бик ныҡ туйғанса. Ал
ҡымын сәйнәү ажарланып, юҡ итеү, бөтөрөү
ниәте менән йәбешеү. [Мәрйәм — һарунга:] Со
вет власы өсөн буржуйҙарҙың алҡымдарын
сәйнәргә барам, тине бабайың. Ә. Мирзаһитов.
Йән алҡымға Килеү ҡар. йән.
А ЛҠ Ы Н с . Тулы һыулы, алға етеҙ ынтылыш
лы. А гиҙелкәй алҡын, һыуы һалҡын, тулҡында
ры тулы, яры киң. р . Ниғмәти./ /И х , рәхәт!
Шыуа санам, һәм юрта ат алҡын гына. Ш. Бабич.
АЛҠЫНҒАНСА р. Бик ныҡ туйғанса, алдан
ҡалғанса (аш ау-эсеү). К ухн яла йәмшек танаулы
һалдатты алҡынганса һыйлагандар. Д. Юлтый.
А ЛҠ Ы Н ДЫ р Ы у к. 1. Өҫтөнә сыҡҡанса тул
тырыу, ныҡ тулғанса һалыу. Балды алҡындыра
ҡойган семәйле көрәгәләр ултыртылды. Т. Хәй
буллин. /күсм. Ташып түгелер хәлгә еткереү.
[һомай] бөтә илде йыйнаган, алҡындырып һыйлаган. «Урал батыр».
2. Ярһытыу, елкендереү. Йөрәкте алҡы н
дырыу.
А ЛҠ Ы НЫ У ҡ. 1. Бер ыңғай менән етеҙ итеп
алға ынтылау. Тик әсә генә өмөтөн өҙмәй, һаман
Еҙемдең алҡынып ятҡан еренә ҡарай. Ә. Вахи
тов. /күсм. Оиктән ашыү. [Айбулаттың] алҡы 
нып ятҡан [байлыгы] булмаһа ла, көн күрерҙәй
яйы бар. Һ. Дәүләтшина.
2. Ярһыу, елкенеү; ашҡыныу. Йөрәк алҡына.
[Тандыса:] Э ҙләй-эҙләй талды аяҡтарым, таугаш, үңер, һырттар артылып; күҙҙәремде өҙмәй
ҡараһам да, ҡайҙа китте былар алҡынып. «Ҡ у
ңыр буға».
3. Ашҡынып, ҡомһоҙланып, мул-мул йотоу.
Алҡынып эсеү.
АЛҠ Ы ТЫ У ҡ. ҡар. алҡындырыу 2. Әйтерһең,
йыр — ташҡын йылга, алҡыта күңелдәрҙе.
Б. Бикбай.
АЛҠЫШ и. 1. Кемдеңдер эш-ҡылығына ҡ ара
та белдерелгән ризалыҡ, рәхмәт./Кемделер
ҡаршы алғанда ҡул сабып күрһәтелгән оло хөр
мәт; хуплау, күтәрмәләү һүҙе. А лҡыш менән
ҡаршы алыу.
2. Кемде йәки ниҙелер хуплау, күтәрмәләүҙе
аңлатҡан көслө ҡул сабыш. А рия тамамлана.
З а л көслө алҡыштарга күмелә.
•
Ата-әсәнең алҡышы утҡа-һыу га батырмаҫ.
Мәҡәл.
АЛҠЫШ ЛАНЫ У ҡ. Шатлыҡ, ҡыуаныс менән
рәхмәт уҡыу. [Мәгфүрә:] Сәлимә еңгәм, бахыр,
үлә үлгәнсә: «Рәхмәт, килен, һинән күргән и з
гелекте алла ҡайтарһын»,— тип алҡышланып
ятты. Һ. Дәүләтшина.
АЛҠЫШ ЛАУ к. 1. Кемдеңдер эш-ҡылығына
ризалыҡ, рәхмәт белдереү; хуплау. ... Бөгөн,
әсәй, артылаһың, алтмыштан. Уралга ҡоштар
төшәләр тыуган көнөң алҡышлап. Р. Бикбаев.
2. Тәбрик итеп, хуплап ҡул сабыу. Хаф из
ҡарт һүҙен бөтөрөп төшө башланы, халы ҡ уны
алҡышлап, ҡул сапты. М. Тажи.
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а Л Л а [гәр. ] и. 1. Дини ҡараш буйынса, бөтә
донълны яратҡан, уның менән идара иткән юға
ры зат; хоҙай, тәңре . А ллага табыныу. А ллага
ышаныу. А ллага ялбарыу, ш Күктә алла, ерҙә
иблис, мин — малай. Береһе «дин» тип, береһе
«мин» тип тарткалай. Белмәйем, әллә алла, әллә
иблис алдалай!Ш.. Бабич. аллаЬ ы тәғәлә алланы
ололау һүҙе . ал л аһы әкбәр 1) доға ҡылғандан
һуң әйтелә торған һүҙ; 2) «бөттө», «тамам», «кж»
мәғәнәһендә ҡулланыла. А уы лды ң ярлыларында
юҡ нәмәне булды рыу тигән нәмә юҡ, бары менән
«аллаһы әкбәр». Ғ. Хәйри. Инша алла ҡар. иншалла.
2. ымл. мәг. Ҡапыл к у р Ҡыуҙы, һиҫкәнеүҙе,
ауыртыныуҙы, кешенең х аФаһына мыҫҡыл
итеүҙе һ. б. тойғоларҙы белдергәндә әйтелә.
А бау алла! А й алла! А лла, харап итте баламды,
ш [Котлояр:] А лла, харап булган икәнһең! Һ.
Дәүләтшина./Ауыртынғанда, һыҙланғанда әйте
лә. «А лла-алла, ойоп та киткән, ҡәһәрең!» —
тип [М әгүзә] билен тотто. Ғ. Килмөхәмәтов.
ф Алла белһен мәғлүм түгеллекте белдерә.
Алла бирЬә (йәки бойорһа, теләЬә) берәй әнисә
ниәтләнгәндә йәки өмөт белдергәндә әйтелә.
[Катын:] А лла теләһә, иҫән булырбыҙ. Д. Юл
тый. Алла бәндәһе бик йыуаш кешегә тсарата
әйтелә. Аллаға тапшырыу бер эште баш лағанда,
аҙағы уңышлы булһын, тәүәккәлләйек, тиғән
мәғәнәлә әйтелә. [М улла:] Мин олораҡ кеше,
аллага тапшырып, алдагы арбага ултырырмын
инде. М. Тажи. Аллаға (йәки алланың биргәне
нә) шөкөр тормоштан риза булғанды белдереү
өсөн әйтелә.— Беҙгә, аллага шөкөр, ошо байлыгыбыҙ ҙа еткән, артыгы кәрәкмәй. Б. Бикбай.
Алланан йәйәү ҡасҡаи тәүФитсҺыҙ, тәртипһеҙ
кешегә әйтелә. Алланың [ҡаты] ҡәһәре Ьуҡҡыр
[йәки төшкөр] тсарғағанда әй телә. Алланың
ҡашҡа тәкәһе [йәки тәкәһеме әллә] кемделер
айырып тсараУҙы йәки кемдеңдер үҙ-үҙен өҫтөн
тсуйыуын отсшатмағанда әйтелә,— М улла ма
лайы тигәс тә, у л кем — алланың ҡашҡа тәкәһе
түгелдер бит. В. Исхатсов. Алланың рәхмәте киң
дини кешеләр лтсшы эшкә тсыуанғанда йәки өмөт
тоттсанда әйтелә. [Р әхим ә:] Ярар, борсолмайыҡ.
А лланы ң рәхмәте киң. Һ. Дәүләтшина. Алланың
рәхмәте менән берәй яҡшы эшкә тәүәккәлләгән
дә әйтелә. Алланың рәхмәте төшһөн [йәки рәхмә
тендә булһын] яҡшылыҡ теләп әйтелә.— А л л а 
ның рәхмәтендә булгыры, һәйбәт әҙәм ине.
Эшмәкәр ине. Әҙәмгә зыяны булманы. Һ. Дәүлә
тшина. Алла рәхмәтенә китеү үлеү. Алла һаҡлаһыи хәүеФ-хәтәр белдергәндә әйтелә.— Бы нау ы
кеүек ҡаҡ юлда арбанан ҡолап башыңды яры р
һың, алла һаҡлаһын! Ғ. Дәүләтшин, а л л а хаҡы
өсөн йәки алла хаҡына ялынып, ялбарып Ьораганда әйтелә. АллаЬы әкбәргә [эшләү] бүштса
[эшләү]. [Кәрим:] П риказчик әйтә, берәүгә лә
түләнмәй, ти. Ә Сафый ағай әйтә, беҙ бында а л 
лаһы әкбәргә эшләргә килмәгән, ... ти. X. И бра
һимов. ал л аһы әкбәр итеү берәй кешенең
нәмәһен бүштса алыү. а л л а юлында йөрөгән
кеше динсе. Алла. яҙғаны шүлдыр инде сар а
һыҙлыҡты белдергәндә әйтелә. А лла ярҙам
(йәки ҡеүәт) бирһен 1) бер эшкә уңыш теләп
әйтелә; 2) тсыйын хәлдә, ауыр эштә булған
кешене тсыҙғанып әйтелә. Ни аллаға, ни

муллаға эшке ашмаған, насар, йүне юҡ
кешегә ҡарата әйтелә. [Ямал:] Уйлаганым да
юҡ, уйлаясаҡ та түгелмен. Ирме ни у л — ни
аллага, ним уллага. М. Ғажи. Собхан алла берәй
нәмәне хуплағанда йәки һоҡланғанда әйтелә. у ф
алла бик арығанда, ҡурҡҡанда, ҡайғы-ғазап
кисергәндә әйтелә. [Тәнзилә әбей:] Уф а лла
ҡайым, йәнем тамагыма килеп тыгылды бит.
М. Тажи. Эй [йәки уй] алла әсенгәндә, ҡайғыр
ғанда, хаФаланғанда йәки башҡа бер көслө хис
белдергәндә әйтелә. Эй алла, бөтмәҫ бәлә булды
ла баһа. Һ. Дәүләтшина. Эи алланың хикмәте
бер нәмәгә аптырағанда әйтелә. Я алла х аФаланғанда, ҡайғырғанда әйтелә. Я алла, ниҙәр генә
күрәһеләрем бар икән.
#
А ллага ышанган ас ҡалган, м уллага ышанган буш ҡалган. Мәҡәл.
а л л а л а 1ш ы ры у ҡ. Алла кимәленә к ү 
тәреү, аллаға табынғандай табыныу, һ и н д х а л 
ҡы ла, үҙе аяҡ баҫа алмагас, һималайҙы а лла
лаштырып караган. К. Әхмәтйәнов.
АЛЛАНДЫрЫу ҡ. Ал төҫкә индереү. Ниңә
миңә йөҙгә кершән һөртөп алландырырга?
Й. Солтанов.
АЛЛАНЫҮ ҡ. Ал төҫкә инеү. Сәскәләргә таң
ысыгын бөркөп С улпан ҡалҡа, офоҡ аллана.
Р. Ғарипов. А лма бешһә — аллана, ҡауын беш
һә — баллана (Халыҡ йырынан).
АЛЛАҮ ҡ. Ал төҫкә буяу. И ке битең алһы уалһыу, алһыу битте аллама (Халыҡ йырынан).
АЛЛАҺҮЛӘ и. Доға исеме. И рәндекәй тауҙың
ай башына аллаһүлә яҙҙым ташына (Халыҡ
йырынан).
АЛЛАҺЫҘ С. Аллаға ышанмаған; динһеҙ,
дәһри.
АЛЛАҺЫу өнд. 1. Мөриттәр зекер менән
шашып, «алла» исемен бик йөрәктән сығарғанда
әйтелә.
2. Б ала бәүеткәндә әйтелә.
аЛЛЕГОрИК с. Аллегорияға мөнәсәбәтле.
А ллегорик алым. А ллегорик образ.
АЛЛЕҒОҒИЯ [РУС. < гр. ] и. Ниндәйҙер Фекер
йәки төшөнсәне ситләтелгән образ аша биреү
ысулы.
АЛЛЁҒрО [Рг/С. (ит. ] муз. 1. р. Бик етеҙ, тиҙ
(музыкаль әҫәрҙең башҡарылыш темпына ҡа
рата).
2. и. Бик етеҙ башҡарыла торған музыкаль
әҫәр йәки уның өлөшө.
АЛЛЕрҒЙЯ [РУС. <гр. ] и. мед. Организмдың
ауырыу тыуҙырған матдә тәьҫиренә ныҡ һиҙ
герлеге.
АЛЛЁЯ [РУС. <Фр. ] и. Ике яғына ағас ултыр
тылған юл йәки баҡсалағы, парктағы юл. Тирәк
аллеяһы.
АЛЛИТЕрАЦИЯ [РУС. (лат.] и. әҙ. Шиғыр йә
ки телмәрҙең яңғырашын көсәйтеп, үҙенә бер
төрлө көй биреп, тәьҫирен арттырыу өсөн бер
үк тартынҡы өнө булған һүҙҙәрҙе бер тирәгә
туплау алымы (мәҫ. «Күгәреп тә килгән күгәл
өйрәк күгелйем дә күлдә йөҙмәгән», тигәндәге
«к» өнө).
АЛЛЫ-АЭТЛЫ р. Береһе артынан береһе.
[Тимербулат менән ҡыҙҙар] аллы-артлы теҙеле
шеп тирмәгә ҡайттылар. Һ. Дәүләтшина.
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АЛЛЫ -ҒӨЛЛӨ с, Төрлө төҫтәге. А ллы -гөллө
сәскә бирһәм, ҡаҙарһыңмы түшеңә (Хальпс йы
рынан).
аЛЛЫҠ и, диал. Күмелдерек.
аЛЛЮр [РУс. <фр. ] и. Аттың төрлө нөрөш
алымы (атл аУ, юртыУ, юрғалаү, еабыү). һ ы б а й 
лылар беренсе аллю р менән яңы позиция биләргә
ашыгалар. Ә. Ихсан.
АЛМА 1 и. 1. АлһыУ иәки атс сәскәле, итләҫ
мУрт емепше ағас. К ы рагай алма. Урман алма
һы. Алма агасы. Алма баҡсаһы. Алм а сәскәһе.
■ [Баҡсала] ер еләге, сейә, алма һәм .. төрлөтөрлө сәскәләр .. тулып ултыра. Ғ. Дәүләтпшн.
2. Шул ағастың емеше. Эре алма. Ваҡ алма.
Әсе алма. Ҡаты алма. Алма кеүек матур, таҙа
(бала-сағаға, йәштәргә тсарата). Сәңгелдәктә
ята көлөмһөрәп алма кеүек матур йәш бала.
Ғ. Әмири.
3. (баш хәреф менән) Ҡ атын-тсыҙ исеме.
ф Алма биҙәк түңәрәк-түңәрәк биҙәк. [Зөһрә
нең] алма биҙәк төшкән .. зәңгәр күлдәге .. талгын елгә әкрен генә елберләп тора. «Баштсортостан тсыҙы», 1969, № 9. Алма сыбар ҡар. сыбар.
Бит алмаЬы ҡар. бит. К үҙ алмаһы ҡар. күҙ 1.
% Алма агасынан алыҫ төшмәҫ. Мәтсәл. А лм а
ның аҫылын корт ашар. Мәкәл.
а Л М а 2 и. Ауыр нәмәне ҺалмаУырлап күтәрә
торған оҙон нәҙек бүрәнә. Н игеҙ бүрәнәләрен
алма менән күтәрҙек.
АЛМАҒАС и. Алманың ағасы. Алмагастың
ике алмаһындай, оҡшанылар беҙҙең гүмерҙәр.
М. Хәй.
АЛМАҠ-ҺАЛМАҠ р. диал. Алмаш-тилмәш.
АЛМАЛАНЫҮ ҡ. Алмаға тУмалыУ; алмалы
булыу. Алмагастар инде алмалана, баҡылдаша
һыуҙа өйрәктәр. X. Ғиләжев.
Алмалау ҡ. Алмаға отсшатып биҙәк Яһ а У.
АЛМАЛЫ с. Алып, тсабат тсуималы; алынма
лы. Алмалы ҡапҡас.
АЛМАН [гәр. ] и иҫк. Немец.
АЛМАС и. 1. С аФ Углеродтың үҙгәреүенән
барльпстса килеп, баштса минерал һ әм аҫыл таш 
тарҙан тсатылығы, иылтырлығы менән күпкә
өҫтөн торған үтә күренмәле аҫыл таш. Алмас
ятҡылыгы. Алмас ҡашлы йөҙөк. Алм ас ташы.
2. (йәки алмас тимер) Иң юғары сиФатлы үткер
тсорос.//А лм а с ҡылыс. Алм ас хәнйәр. Алмас
башлы уҡ. ■ К үк тимер ҡайрау менән алмас
булмаҫ. Атсмулла. Алмас тимер менән яҙалар
икән көмөш йөҙөктәрҙең ҡаштарын (Хальпс
йырынан).
3. Бьшла тсыртстсыс.
• Алмасты алмас менән ҡырҡалар. Мәтсәл.
АЛМАу и. иҫк. ТСанУн, закон.
А Л М а у Т и. Алма кеүегерәк емеш биргән,
үрмәле урман үләне.
А ЛМ А Ш 1 и. 1. Тейешле ватсытта кемдеңдер
урынына баҫып, эшен даүам иткән кеше йәки
кешеләр төркөмө. Ул [Аҡбулат] үҙ алмашы эш
башламаҫ борон ук барып, эште барлай.
Ғ. Дәүләтшин.
2. күсм. Оло быуындың эшен даүам итерлек
йәш быуын. Алмаш әҙерләү, ш Комсомолдар
үҫеп тора партияга алмашҡа (Хальпс йыры
нан).

3. с. мәг. Кәрәк сатста кемдең йәки нимәнеңдер
урынына теүйыү, Файҙаланыү өсөн тотолған. А л 
маш кейем. Алмаш тәгәрмәс, ш Кисә, бесәнгә
төшөү сәбәпле, йәйләүҙән дүрт кешене — иҫәп
сене, ике көтөүсене, алмаш һауынсыларҙың
береһен бесәнгә ҡуштылар. Ә. Вахитов.
4 Алмаш бУлыУ атсыл дөрөҫлөгөн юғалтыү;
алмашыныу. Ҡ ул алмашы ҡар. ҡУл '. Кинйәбикә
ике ҡатынга ҡ ул алмашына әйтте. Ж. Кейекбаев.
АЛМ АШ 2 и. грам. Ғелмәр эсендә исем, сиФат
йәки Ьан үрынына теүлланыла торған һ үҙ. Зат
алмаштары. Күрһәтеү алмаштары, һ о р а у ал
маштары.
АЛМАША с. Атсыл дөрөҫлөгөнән мәхрүм,
атсылы кәм; алйот, иҫәр. Ҡарттың өлкән ҡыҙы:
«Кәрәк ине! Йәш гүмеремде әрәм итеп йыланга
барырга әллә мин алмашамы? » — тип йүгереп
инә лә китә (Әкиәттән).
А л м аш ал ан ы у ҡ. Алмаша булыу, атсыл
алмашыныу.
Алмашлатыу ҡ. Әле береһен, әле икеневһвн алмаштырыу; сиратлатыу. Ҡ улды алмаш
латып болгау.
а л м а ш л а у ҡ. 1. Вереһен береһе алмаш 
тырыу, алмаш-тилмәш итеү; сиратлау. [Айбулат
менән И стебай] алмашлап ял иттеләр. Һ. Дәүләт
шина.
2. Әле бервһен, әлә икенсеһен алмаштырыу;
сиратлау. И ке битенән алмаш лап үбеү. m [Зы я
ның] салбар балаҡтарынан соборлап һыу агып
тора, аяҡтарын алмашлап баҫҡан һайын сабата
лары лас-лос килә ине. М. Тажи.
а л м а ш л а ш ы у ҡ. Б ереһен береһе алмаш
тырыу. Алмашлашып ҡарауыллау. Алмаш 
лашып эшләү.
аЛМаШСЫ и. к емдеңдер урынына килеп,
эшен, хеҙмәтен дауам иткән кеше йәки кешеләр
төркөмө.
А лм аш т а л м ә ш Р. БереЬен береһе алмаш
тырып; бер-бер артлы, алмашлап. Алмаш-тил
мәш тауыш бирешә һагышланган төнгө саҡсуҡтар. X. Ғәбитов. Ирек .. ике еңе менән алмаштилмәш күҙҙәрен һөрттө. 3. Виишева.
АЛМАиГГЬШЬШЬГҮ ҡ. төш. ҡар. алмаш
тырыу.
АЛМАШТЫр Ы у ҡ. 1. Ү ҙ-ара үрындарын
үҙгәртеп, береЬе үрынына икенсеЬен күсереү.
[Ҡыҙ:] Уның ике мискә һыуы бар. Береһе көс
бирә, икенсеһе — бөтөрә. Беҙ ш ул мискәләрҙе
алмаштырып ҡуяйыҡ (Әкиәттән)./1Гиң тсУйыУ,
тиңәү. [Айбулат] донъялагы бөтә ҡиммәтле а л
тын, көмөштәргә алмаштырмаҫ был бүләкте.
Һ. Дәүләтшина.
2. Бер нәмә үрынына икенсе нәмә теүйыү. А лмаштырып китеү. Алмаштырып ҡуйыу. Исемде
алмаштырыу. Йүргәкте алмаштырыу. Квартир
алмаштырыу. Урын алмаштырыу. Эш алмаш
тырыу. ■ Атайым бөгөн иртә торҙо, алмаш
тырып кейҙе күлдәген. С. Агиш. Сәйәх ҡарт
бисәһе менән, бер күнәк муйыл тиреп, ҡалага
алып барып, ун каҙаҡлы ҡ бер ҡаласҡа алмаштырган (Әкиәттән)./Берәүҙең хеҙмәт урынына
икенсе кешене тсуйыу. Ҡарауылды алмаштырыу,
ш [Ныязгол:] һуң һеҙ нишләп улай итеп мәңге
йәшәгән хөкүмәтте алмаштырып ятаһыгыҙ әле?
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Һ. Дәүләтш ина./Т аҙа, саФ нтеү; ЯңыртыУ, таҙартыу. һауаны алмаштырыу, һ ы уҙы алмаш

итеү (атлағанда). Алпанлаган айыуы, мәсе күҙле
бүреһе .. беҙгә һунар булмаҫ ул. «Ҡ араһаҡал».
АЛПАН ТОЛПАН Р. Ауыр баҫып, ян-яҡҡа
аушанлап (атлау); һалп-һолп. Ш әрифулла а л
пан-толпан атлап, Нигмәтулланың артынан
эйәрҙе. Я. Хамматов. Алпан-толпан атлаган
айыуы күп Урал тау (Ҡобайырҙан).
АЛПАр и. Батыр, көслө Яугир.
• А лпарына күрә толпары. Әйтем.
АЛПАУЫ Т и. тар. Эре ер биләүсе; помещик.
[Базы буйына] иң матур урынды һайлап, .. Готлунд тигән бер алпауыт килеп ултыра. В. И сха
ҡов.
АЛПЫ -ТОЛПО Р. ҡар. алпан-толпан. Зилский
менән секретарь сананан ауа-түнә тороп, алпытолпо баҫып советҡа килеп инделәр. Ғ. Дәүләт
шин.
АЛПЫ-ҺАЛПЫ с. Ҡ уҙғалыр-ҡуҙғалмаҫ иөрөүсән; иренсәк. Алпы-Һалпы кеше. / / Алпы-Һалпы
йөрөү.
АЛСА и. 1. Гөлйемеш һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған, емеше сейәнекенә оҡшаған көньлҡ
ағасы.
2. Шул ағастың емеше.
АЛСАЙЫУ ҡ . Башты юғары күтәреп, адастарҙы кирә баҫып тороу (эре йәнлектәр тураһында).
[Күсәрхан:] ... Бер болан күрҙем: атырга булып
янымды алгайным, алсая баҫты ла торҙо (Әкиәт
тән).
АЛСАҠ с. Асыҡ сырайлы, илгәҙәк, көләс.
Ғәләү эскерле түгел. Ул алсаҡ, ҡояш кеүек
йылмайып тора. Б. Бикбай.
АЛСАҠЛАНЫ У ҡ. Алсаҡҡа әйләнеү, алсаҡ
булыу.— Маһайыбыраҡ һөйләшә торган бер ҡы
рыҫ ҡатын ине был [Маһиҙәр]. Х әҙер ныҡ үҙ
гәргән, алсаҡланган төҫлө. Ҡ. Ибәтуллин.
АЛСЫ и. Ашыҡ уйнағанда ашыҡтың салҡан
ятышы.
АЛТАЙ и. р С Ф С р -ҙың Алтай крайы ТауАлтай әлкәһенең төп халҡы һәм шул халыҡтың
бер кешеһе. Алтай халҡы. Алтай ҡатыны. Алтай
теле.
ф Алтай телдәре төрки, монгол, тунгус-манчжур телдәренең дөйөм атамаһы.
АЛТАТАр и. иҫк. Револьвер. [Баяр] халыҡты
ҡурҡытыу өсөн баш осонан алтатары менән
атып ебәргән. «Батыршаның хаты».
а л т а у йыйн. һ. Алты кеше йәки нәмә.—
Киттек әйҙә, бишәү ҙән алтау яҡшы (Әкиәттән).
• Атанан алтау тыуһаң да, бәләң яңгыҙ башы
ңа. Мәҡәл.
АЛТАУЛАП р. Алты кеше бергә. Алтаулап
эшләү.
АЛТАУЛАШЫП р. Алты кеше бергәләшеп.
Алтаулашып эшләү.
А ЛТАУЫ Ҙ е. диал. яманл. 1. Ҙур ауыҙлы
(кешегә ҡарата).
2. Ауыҙында һүҙ тормаған, һүҙ йөрөткән (ке
шегә ҡарата).
АЛТМЫШ төп һ. Алты тиҫтә. Алты уның алт
мыш. /К ем йәки нәмәнең 60-ҡа тиң иҫәбе. Алт
мыш йәш. Алтмыш саҡырым. ■ Буҙансы батыр
алтмыш аршынлы ҡы уал башына менеп киткән
(Әкиәттән).
• Алтмышҡа еткән — кире киткән. Әйтем.

тырыу.
3. Берәй нәмәнән баш тартып, икенсеһенә
күсеү; хьшнат итеү. Ҡарашты алмаштырыу.
И лде алмаштырыу,
4. Б ереһенән һуң икенсеһен Ҡуйыу йәки Һалы У,
күтәреү Һ. б.. Аяҡты алмаштырыу. Ҡ улды а л
маштырыу.
5. Бөткән, үткән нәмә урынында барлыҡҡа
килеү. Мамыҡ елдәр алмаштыра төнгө һалҡы н
ды. М. АбдУллин.
6. Аҡсаны бер тсиммәттән икенсе ҡиммәткә
күсереү. Валюта алмаштырыу.
ф Шайтан алмаштырыу ш ул уҡ ен алмаш 
тырыу (ҡар. ен ').
АЛМАШЫНЫУ ҡ. 1. Ү ҙ-ара урыи үҙгәреү.
Уларҙың ботинкалары алмашынган.
2. Вер иәмә урынына икенсе нәмә килеү. Урам
дың исеме алмашынган икән. ш Фатиманың күҙ
алдына әле Татлыбай, әле Ҡадир килеп, .. алма
шынып тик тора. В. Викбай./Верәүҙең хеҙмәт:
урынын бүтән алыу. һуңгы ике-өс йыл эсендә
4 совхоз директоры алмашынды. «Оовет Б аш 
ҡортостаны», 1965, 27 ғинуар.
3. Бөткән, үткән нәмә урынын икенсе нәмә
алыу; үҙгәреү. Урал артына сыҡҡас, күренеш
ҡапыл алмашынып китә. К. Мәргән. Бөтә халы ҡ
тың рәхәте хәсрәткә алмашынды. М. ҒаФури.
4. Атсыл дөрөҫлөгөн юғалтыу, ал м а т а булыу.
[Йыһания — Тимербулатҡа:] һинең үле хәбәрең
килгәс, [әсәйең] ш улай алмашынып ҡалгайны,
тәки рәтләнә алманы. Ә. Атнабаев.
ф К үҙ алм аты ны у ҡар. күҙ. Матдәләр алма
шыныуы ҡар. матдә.
АЛМАШЫу ҡ. Бер үк төрлө нәмәне үҙ-ара
би ретеү. Урын алмашыу, ш Улар [Айбулат ме
нән Зөфәр] береһе яҙганды икенсеһе алмашып
уҡып төҙәттеләр. Һ. Дәүләтшина. Кейекбай ҡарт
.. малының һуйганын һуйып, алмашҡанын а л 
машып, һауып эсерлек бер кәзәһеҙ ҡала (Әкиәт тән)./Б ер нәмәнән баш тартып, иненсе нәмәне
тсабул итеү. [Әфәнде:] Бына балаларҙы үҫтерә
һең, улар .., ислам динен христиан диненә алма
ша. Д. Юлтый.
ф Алмашыу ҡиммәте ҡар. ҡиммәт.
АЛМАЯр А и. диал. К артуФ гөлө.
а л м и ҙ е ү и. Ҡ атын-ҡыҙҙар күлдәгенең утсатәңкәләр менән биҙәлгән алынмалы киң иҙеүе.
Алтын гына тәңкә ай бирәйем, алмиҙеүкәйеңә
баҫырһың (Халытс йырынан).
аЛОЙ [РУе. алоэ ( гр. ] и.
Ләлә сәскәләр
ғаиләһенә тсараған итләҫ ҡыяҡ япраҡлы көньятс
үҫемлеге.
аЛОЭ [РУС. <гр. ] и. ҡар. алой.
а Л П и. иҫк. Бик ҙур кәүҙәле, көслө баты р./ /
Заманында у л [Мейтан] алп йөрәкле, халы ҡ
эсендә гиззәтле [була]. «Бангкорт шәжәрәләре»,
1960.
ф А лп ананан тыуыр, аргымаҡ бейәнән тыуыр.
Әйтем.
а Л П аМ Ы Ш а и. 1. (баш хәреф менән) Әкиәт
батырының исеме.
2. күсм. Ҙур кәүҙәле көслө кеше.
а л п а н л а у ҡ. Ян-яҡҡа аушанлау, һалп-һолп

А
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А ЛТМ Ы Ш ар бүл. һ. Һәр бер е алтмышҡа Тиң.
Алтмышар һум акса. Алтмышарҙан бүлеү.
алтмы ш лап сама һ. АлТмып1 Тирәһе, алт
мышҡа Яҡын.
аЛТМЫ Ш Ы НСЫ рәт һ. Урын тәртибе 60 ме
нән билдәләнгән. Алтмышынсы бүлмә.
аЛ ТӨ р ӘН и. Һабандың ҙур төрәне алдына
ҡуйыла торган бәләкәй төрән (кәҫтең ҡыртышын
һыҙырып бара).
аЛТЫ төп Һ. 6 Һаны. Алты йөҙ. Өс алтың ун
һигеҙ./К ем йәки нәмәнеңдер 6-ға тиң иҫәбе . А лты аҙым. Алты ай. ш Алты туган аттарына менә
һалып, кем уҙарҙан сабышып китә (Әкиәттән).
• Алты йәшәр илдән килһә, алтмыш йәшәр
ҡаршы сыгыр. Мәҡәл.
аЛТЫЛаП сама һ. Алты тирәһе, алтыға яҡын.
Алтылап баш һарыҡ.
АЛТЫН и. 1. Химик элемент, һары төҫтәге
йомшаҡ затлы металл (ҡиммәт берәмеге булып
хеҙмәт итә). Саф алтын, һары алтын. Алтын
йыуыу. Алтын ятҡылыгы. Алтын ялатыу./ /А л 
тын аҡса. Алтын балдаҡ, ш Алтын менән көмөш
сыҡҡан ерҙән тыуган гына үҫкән ил яҡшы (Х а
лыҡ йырынан). Һум алтын 1) саФ алтын; 2) күсм.
бик ҡәҙерле.
2. иҫк. Өс тингә торотл о боронғо аҡса берәме
ге. Бер алтын. Биш алтын.
3. Алтындан ҡойолған өс һумлыҡ, һуңғараҡ —
биш, ун һумлыҡ аҡса. Алтын менән түләү, ш
[Н ы язгол:] Ер банкындагы йөҙ егерме алты мең
алтын минең ҡулда буласаҡ, алла бирһә. Һ. Д әү
ләтшина.
4. күсм. Вайлыҡ, дәүләт. И схаҡ иптәшенең
был ҡыҙыулыгына ла бирешмәне: — Х арап икән!
Ул аҡсалы булһа ла, яртаҡыл. Ә һин үҙең алтын
бит .. Һ. Дәүләтшина.
5. Бик яҡшы сиФаттары менән айырылып
торған нәмә. Еркәйебеҙ алтын, һыуыбыҙ һалҡын,
Урал буйы кеүек ер ҡайҙа (Халыҡ йырынан).
6. эйл. ф. алтыным Яратып өндәшеү һүҙе. Бөт
тө, алтыным, бөттө, — тине Ҡадир, гәфү үтенгән
дәй. Б. Викбай.
ф Аҡылы алтын [икән] ҡар. аҡыл. алты н туй
ҡар. туй 2. алты н һары алтын төҫөндәге һары.
Беҙҙең ферма алтын һары себештәр менән тул
һын. Ә. Ихсан. Ҡулынан алтыи тама уңған
кешегә ҡарата әйтелә.
ф Алтынды эҙлә таштан, аҡылды эҙлә баштан.
Әйтем. Алтынды тут алмаҫ, һыуҙы ут алмаҫ.
Әйтем. Ир аҡылы — бер алтын, ил аҡылы — мең
алтын. Мәҡәл. Сабыр төбө һары алтын. Мәҡәл.
һ ү ҙе ң көмөш булһа, тик тороуың алтын. Мә
ҡәл.
аЛТЫНБаШ и. Ҡ атмарлы сәскәләр ғаиләһе
нә ҡараған һары сәскәле эре ҡый үләне.
алты н көм өш и. йыйн. Затлы металдар
һәм уларҙан эшләнгән ҡиммәтле нәмәләр. Лл~
тын-көмөш яуып торганда ла, бүтән ерҙәр тыу
ган ил булмай (Халыҡ йырынан).
• Алтын-көмөш сыҡҡан ерендә ҡәҙерле. Әи
тем.
аЛТЫ НЛаНЫ У ҡ. 1. төш. ҡар. алтынлау.
Башҡорт илкәйҙәрен утҡа тотҡас, алтынланды
уның [Тәфтиләүҙең] яурыны (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Алтын төҫөнә инеү; һарғайыУ. Агас

япраҡтары алтынланып, көҙ йырҙарын йырлай
урманда. Ғ. Мәсғүт.
Алтынлатыу ҡ. йөкм. ҡар. алтынлаУ. Бүзәкәев кантон эйәренең алтынлатҡан икән ал ҡа
шын (Халыҡ йырынан).
а л т ы н л а у ҡ. 1. Алтын ялатыу, алтынға
маныу./Алтын менән йәки алтын ҡатыштырып
биҙәү. Алты мыҫҡал алтын алдым беләҙек а л
тынлар га (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Алтын төҫкә индереү. Сентябрь у р 
мандарҙы, ҡырҙарҙы алтынлаган.
АЛТЫ НСЫ 1 и. Алтын менән эш иткән кеше;
алтын оҫтаһы.
АЛТЫ НСЫ 2рәт һ. Урын тәртибе 6 менән бил
дәләнгән. Алтынсы класс. Алтынсы урын.
а Л Т Ы Ш а р бүл. һ. Һәр береһе алтыға тиң.
Алтышар бот иген.
а л т ы ш а рл а у ҡ. Алтышар-алтышар итеү,
алтышар-алтышар булыу. Алтышарлап бүлеү.
АЛТӘКМӘК и. диал. Арбаның кендектән һу
рыла торған алғы өлөшө.
АЛФАВЙТ [РУс. <гр. ] и. Яҙма телдәге хәреФтэрҙең билдәле бер тәртип менән ҡуйылған т е ҙ
мәһе; азбука. Ғәрәп алфавиты. Латин алфавиты.
Алфавит тәртибе.
ф Алфавит буйынса (йәки тәртибендә) һ ү ҙ
ҙәрҙе тәүге хәреФтәренә ҡарап, алФавит тәртибе
менән.
АЛХЙМ ИК [РУС. ] и. Алхимил менән шөғөл
ләнгән кеше.
АЛХЙМ ИЯ [Рг/С. <лат. { гәр. ] и. Ябай металды
алтынға әйләндереү, бөтә ауырыуҙан дауа була
торған «ФилосоФик таш» эҙләү менән шөғөлләнғән урта быуат мистик Фәне.
А ЛҺЫ Ҙ Я Л Һ Ы Ҙ р. Һис туҡтауһыҙ. Алһыҙялһы ҙ илау. ш һугы ш йылдары. А уы л кешеләре
ил һаҡсыларына аҙыҡ әҙерләй, алһыҙ-ялһыҙ
эшләй. «Совет Башҡортостаны», 1967, 27 ғи
нуар.
АЛҺЫ У с. 1. Аҡһыл ал. А лһы у сәскә. А лһы у
таң. ■ А ҡселән буйҙарын йоҡа алһыу нурга
манып,., таң атып килә ине. Б. Бикбай.
2. (баш хәрәф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
АЛҺЫ У Л АН ДЫ р ЫУ ҡ. Алһыу төҫкә инде
реү, алһыу итеү.
АЛҺЫ УЛАНЫ У ҡ. Алһыу төҫкә инеү, алһыу
ға әйләнеү; алланыу. А лы ҫ офоҡ өҫтө алһы ула
на, аҡрын гына һыҙылып таң ата. X. Ҡ унаҡ
бай.
АЛҺЫ УЛАТЫ У ҡ. ҡар. алһыуландырыу .
АЛҺЫ УЛАУ ҡ. АлһыУ төҫкә индереү, алһыу
итеү; алһыУландырыУ. Смольныйҙың аҡ стена
ларына ла .. таң ҡыҙыллыгы төшә, уны алһы
улай. Һ. Дәүләтшина.
АЛЪЮ ҪЫ ҠҠА p. 1. Һис бер эш-шөғөлһөҙ;
буштан-буш, бушҡа. Бы лай өндәшмәй-нитмәй
алъюҫыҡҡа йөрөү бик уңайһыҙ бит инде. Т Й ә
нәби. Алъюҫы ҡҡа килмәгәндер, йомошо бар
ҙыр. /Һис бер көс, мал түкмәй; буштан-бушҡа.
[Аҡназар спекулянттың] ш ул ике арала гына
алъюҫыҡҡа ике һум файҙа алганын күреп апты
раны. Ғ. Дәүләтшин.
2. Һис сәбәпһеҙгә; бер ҙә юҡҡа, ерле юҡҡа.
Н иңәлер [Шакирҙың] күңеле елкенде, алъюҫыкҡа йөрәге ярһыны. Ә. Чаныш.
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аЛЪЯБЫу и. диал. Алъяпкыс. Әсәкәйем бир

шатланды, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән МалнЬылыу».
гән алъябы у ун ике лә төрлө ҡайыулы (Бәйет
3. Күп ватсыт араһы менән айырылған. Алы ҫ
тән).
аЛЪЯПҠЫС и. Өҫ кейеме бысраМаҺын өсөн,
киләсәк./ / Алыҫ, бик алыҫ ҡалды инде ул ваҡыт
алға бәйләй торған Япма. А к алъяпкыс. А лъяптар. Б. Бикбай.
кыс бауы. Сигеүле алъяпкыс. Селтәрле алъ яп 
4. Бер нисә быуынға айырмалы. А лы ҫ туган.
кыс. ш [Йәш катын] алъяпкы с кеҫәһенән түңә
■ [Мәгфүрә:] Сәлимә еңгәм, бахыр, алыҫ булһа
рәк көҙгө алып, биттәрен һыйпаштырҙы. М. "Гала, Н ы язгол кайнагага еңгә тей [ештә] баһа.
жи.
Һ. Дәүләтшина.
аЛ Ъ Я у ҡ. кар. алйыУ.
ф Алыҫ ерҙе яҡыи итеп [килеү] ара алыҫлығы
аЛЫМ 1и. Ниҙер эшләгәндә бер иңләп үтерлек
на тсарамай, бик теләп килгәндә әйтелә. Алыҫ
ара; ал, алдырым. [Ҡорбандың атаһы:] Әйҙә,
йөрөйһө юҡ табыуы еңел, әллә тсайҙан эҙләйһе
тиҙерәк китәйек, юҡ нәмәне көтөп, бер алым
ютс, тигән мәғәнәлә әйтелә, ал ы ҫ китмәгән кәмһ.
урырлы к ваҡытты әрәмгә үткәрҙек. С. Ҡ Удаш ./
ныҡ айырылмаған, оҡшаған, ал ы ҫ китмәҫ (йәки
ҡасмаҫ) кеше хәленән көлөргә, мыҫҡылларға
Ниҙер иңләп, биләп алырлыҡ ара; киңлек. А ҙы м 
дың алымы, ш К үҙ алымы ерҙән күренеп ята
лрамай, тигәнде белдергәндә әйтелә. «Көлмә,
Урал тауҙарының күк ташы (Халыҡ йырынан).
ҡустым, у л рәнйеү һинән дә алыҫ китмәҫ»,— ти
а л ы м 2 и. Ниҙелер бапгкарыү, үтәү юлы;
не Мөстәҡим ҡарт. С. Кулибай.
ысУл. Бейеү алымы. Методик алым. Әҙәби
фАлма агасынан алыҫ төшмәй Мәҡәл. Алыҫ
алым. Эш алымы.
ҡунаҡ килеп еткән, ауылдагы йоҡога киткән.
фАлгы р кеше алымынан билдәле. Мәтсәл.
Әйтем. А лы ҫ менән яҡынды юртҡан белер.
аЛЫМ 3 и. Йомошо төшкән кешенәи тей
Мәҡәл.
ешһеҙгә алынған йәшерен хатс; ришүәт. Алым
а л ы ҫ а й т ы у ҡ. Алыҫ итеү, йырағайтыУ.
алыу. Алым биреү.
Алыҫайта төҫлө ҡауышыу көнөн бөгөн эш ләмәй
аЛЫМ Л А У ҡ. 1. Алым-алымға бүлеү (берәй
сә калган эш. X. Ғиләжев.
нәмә эшләгәндә). Алымлап урыу.
АЛЫҪАЙЫҮ ҡ. 1. Алыҫ ара алыу; йырағайыу,
2. Киң итеп иңләү. Алымлап атлау.
алы ҫлаш ы у Арбалар алыҫайҙы. Ары киткән
АЛЫМЛЫ с. Киң иңләп ала торған. Алымлы
һайын йыр тауышы әкренәйә. Һ. Дәүләтшина.
салгы.
2. Ҙ ур ваҡыт араһы менән айырылыу. Йәш лек
АЛЫМСЫ и. Алым ала торған кеше; ришүәт
заманы алыҫайган һайын онотола, төш кеүек
се.
кенә ҡала бара.
АЛЫН и. диал. ҡар. а л 2.
АЛЫҪЛАНЫҮ ҡ. ҡар. алыҫайыу.
а Л Ы Н а р Б а и. диал. Алтәкмәк.
АЛЫҪЛаТЫҮ ҡ. ҡар. алыҫайтыу.
АЛЫНЛАҮ ҡ. диал. ҡар. алымлау 1.
а л ы ҫл а ш т ы ры у ҡ. Алыҫҡа, ситкә табан
аЛЫНМа с. ҡар. алынмалы.
күсереү; алыҫайтыу. Араны алыҫлаштырыу.
аЛЫНМаЛЫ с. Алына торған; алып кире
АЛЫҪЛАШЫҮ ҡ. 1. Алыҫҡа, ситкә табан ки
тсүймалы; алмалы, алынма. Умартаның төбө ..
теү; алыҫайыү .. Алыҫлаш ҡан һайын, Өфө тауы
алынмалы була. 3. Вайбүрин.
бейекләнгән төҫлө күренә, Н. Нәжми.
АЛЫНЫУ к. төш. ҡар. алыу 3—11, 14—20,
2. күсм. Ике аралағы мөнәсәбәттә берҙәмлек
23—25.
хисен юғалтыү; Ьыуыныү. Күңелдең теләге был
АЛЫП бәйл. Сығанатс килештәге Ьүҙҙәр менән
ҡыҙҙан алыҫлашыу ине. Т. Йәнәби.
ватсыт йәки үрыидың башлаиғыс сигеи белдерә.
АЛЫҪЛЫҠ и. 1. Ике нәмәне айырған ара.
Яҙҙан алып көҙгә тиклем, ш [К үл батшаһы:]
Алы ҫлы ҡ берәмеге, ш Ш әлъяулыгым биҙәкле,
Заятүләк, һин бөгөндән алып үҙеңә баш. «Заяҡыҙыгам биҙәгенә, араларҙың алыҫлыгы үтте
түләк менән ҺыУЬылыУ».
бит үҙәгемә (Халыҡ йырынан).
АЛЫПҺАТАр и. Арзанға алып, тсиммәткә
2. К үҙ күреме ергә Ьүҙылған аралыҡ, һы бай
Ьатып йөрөгән кеше; саУҙагәр. [Бурж уазия]
лы лар юл алдылар ялан алыҫлыгына. М. Оөнэшсе барактары янында араҡы лавкалары аса,
дөклө.
Ш әгәле ш икелле һәр төрлө алыпһатарҙарҙы,
АЛЫУ ҡ. 1. Ҡул (йәки сәнске Ь. б. нәмә) менән
ростовщиктарҙы ебәрә. К. Мәргәи.
тотоп үҙеңә ҡабул итеү. Ҡ улга алыу. Сәнске ме
АЛЫҪ с. 1. Оҙон ара менән айырылған; йыраҡ;
нән алыу. ■ [Старшина] ҡулындагы ҡамсыһын
киреһе лтсын. А лы ҫ ара. А лы ҫ ер. А лы ҫ ил. ■
алып, Сейәбикәнең башынан аша бер-ике тартып
А лы ҫ төпкөлдә ..шатыр-шотор агастар һынганы
ебәр[ҙе]. Т. Хәйбуллин. [Ҡарагаш] ҡурайҙы а л 
ишетелә. 3. Виишева. Өйҙән алыҫ түгел ерҙә бик
ды ла, бер бейеү көйөн тарта башланы (Әкиәт
күп йылҡы өйөрө йөрөп ята (Әкиәттән). Оиттә,
тән). /Ҡ у л менән тотоү; эләктереү. Аттың башы
тсырҙа бүлған. Бысаҡ телле кешенең алыҫыраҡ
нан алыу. Билдән алыу. Богаҙҙан алыу. Яганан
булганы хәйерле. В. Викбаи. / /Е лм ерҙәкәй тауы
алыу. ■ Мәрйәм .. минең ике ҡулымды алып
алыҫ ҡалды, бер йырламай күңелем баҫылмай
ныҡ ҡыҫты. Д. Юлтый. Алпамыша Ҡолтүбәнең
(Хальпс йырынан)./н. мәг. Ҙ ур ара. Салауат
елкәһенән алып, .. халы ҡҡа тоттороп сыгарҙы,
тиңһеҙ арыҫлан, арыҫландай алышҡан, угы
ти. «Алпамыша».
алган алыҫтан. Ш. Вабич.
2. күсм. Ниндәйҙер эшкә тотоноУ, ҡулға тотоп
2. Оҙон аралы, оҙатс, д а Уамлы. А лы ҫ сәйәхәт, эшләү. Ҡ улга эш алыу. ■ Яңы гына инем ҡолон
ш Каруансылар килә ай теҙелеп, Бохараның
саҡ, көйәнтәләр алыу ым яңы саҡ. (Оеңләүҙән).
алыҫ юлынан (Халытс йырынан) . / /Ҡ уҙы йкүр3. Үҙеңә тәғәйенләнгәнде, ебәрелгәнде ҡабул
пәс, инде бараһы юлым алыҫ калмаган икән, тип
итеү. Бүләк алыу. Х аҡ алыу. һалы м алыу. Теле-
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грамма алыу. Хат алыу. Х әбәр алыу. Отпуск
алыу. ■ Айбулат .. яҙы у яҙа белмәгән Гөлйөҙөмдән Яланбикә аша тел яуабы алды. Һ. Дәүләтши
на. Көҙ еткәс, эш хаҡы алырга тип [көтөүсе]
байга килә (Әкиәттән). Алмагаста биш алма, мин
алмаһам, һин дә алма (Халытс иырынаи)./Ҡ улға
төшөрөү. Ҡарамаҡай дуга, ай күк юрга, ҡайҙан
гына алдың был атты (Халытс йырынан).
4. Үтәү, банпсарыү өсөн тапшырылғанды тсабУл итеү. Бойороҡ алыу. Күрһәтмә алыу. Кәңәш
алыу.
5. Билдәле бер мәғәнәлә уй-күңелгә ҡабул
итеү. Ғәйепкә алыу. Насарга алыу. Уйынга
алыу. Ысынга алыу. ш А ҡы ллы кеше уның
һүҙен һүҙгә алам ы ./Т еиешһеҙ эш-тсылығыңдың
ҡоһорон тсабүл итеү. Елкәгә алыу. Яңаҡҡа алыу.
6. Үҙ яУаплылығыңа, үҙ өҫтөңә тсабүл итеү.
Бурыс алыу. Й өкләмә алыу. Эш алыу. Я уаплы 
лыҡ алыу. Ғәйепте үҙ өҫтөңә а л ы у ./Ваштса тө
шө үенә, алға килеүенә юл теүйыү. Башҡа бәлә
алыу. Үҙенә ҡайгы алыу. Мәшәҡәт алыу. ш
[Сәгиҙә — бабайга:] Кеше күңелен табам тип,
үҙегеҙгә ауырлыҡ ала күрмәгеҙ. М. Тажи.
7. Көс-хәл түгеп, ниндәйҙер килемгә ирешеү.
Доход алыу. Уңыш алыу. Ф айҙа алы у. ■ А ҡна
зар быйыл [сәскән еренән] йөҙ егерме бот арыш
алды. Ғ. Дәүләтшин.
8. Ҡайһы бер исемдәр менән килеп, шүл исем
аңлатҡан эш-хәрәкәтте белдерә. Дан алыу.
Ҡаргыш алыу. Ҡушамат алыу. Рәхмәт алыу.
Шелтә алыу. Яманат алыу. Имтихан алыу. Ирек
алыу. М өмкинлек алыу. Ризалыҡ алыу. Рөхсәт
алыу. Х оҡ уҡ алыу. Я л алыу. ш һ ә р бер ярлы,
мазлум, иҙелгән ил мөхтәриәт алһын, терелһен.
Ш. Вабич.
9. Яңы сиФат бирерлек нәмәгә эйә бүлыү, ҡа
ҙаныу. Белем алыу. Тәжрибә алыу. Тәрбиә
алыу. И лһам алыу. Көс алыу. Ләззәт алыу.
Тәьҫир алыу. ш М әҙрәсәлә уҡыр өсөн, ирҙәр
булып кейендек. Хат уҡы рлыҡ гилем алгас,
шуга икәү һөйөндөк (Вәйеттән).
10. Кеше ҡулынан һалдырып, эйә булыу. М ал
ды алыу. ш Алды лар беҙҙең яҡшы еребеҙҙе, гуж
өйөрө килеп баҫты илебеҙҙе (Вәйеттән). Төрөк
тәрҙең крепостарын һугыш менән алдыҡ беҙ
(Бәйеттән)./Бер-берәүҙең урынын, вазиф аһын
һалдырып, эйә булыу. Кешенең урынын алыу. ■
Түрҙән урын алыгыҙ, һары балды һалыгыҙ (Х а
лыҡ иырынаи)./Ярышта, көрәштә ниндәйҙер
урынды Яулап, үҙеңә беркетеү. Беренселекте
алыу. Өҫтөнлөк алыу. ■ — Әйҙә, Ф әхри,— тине
Саҡай,— ш ул бәйгеләренә барып, алдынгылыҡ
алып, дан күтәреп ҡайтайыҡ. Б. Б икбай,/күсм.
Кешенең уй-күңелен ҡаратыу, йәлеп итеү. К ү 
ңелде алыу. Игтибарҙы алыу.
11. Йәшерен юл менән кешенекен үҙләштереү;
урлау.
12. Киткәндә лныңдан ҡалдырмау. Бабай ме
нән әбей алтындарын алып баш һуҡҡан яҡҡа
сыгып китә (Әкиәттән). Ҡотлояр ауылга инә Ҡы
ҙы Диләне лә бергә ала. Һ. Дәүләтшина.
13. Ҡ айҙалыр үҙ яныңа урынлаштырыу, урын
биреү. А лга алыу. Ҡосаҡҡа алыу. Ҡуйынга
алыу. Уртага алыу. Эргәгә алыу. ■ [Буранша]
Ирйегетте үҙ кәмәһенә алган. 3. Биишева.

14. Алмашына аҡса биреп ниҙелер үҙеңдеке
итеү. Алты метр тауар алдым. ■ һатыусынан
тараҡ алдым, сәскәйемде майлап тарар га (Х а
лыҡ йырынан).
15. Эшләй йәки уҡый торған урынға ҡабул
итеү. Университетҡа алыу. Фабрикага алыу. ■
М ине ялсы итепме, көтөүсе итепме эшкә алмаҫһыгыҙмы икән, бай агай? — тип һораган Омор
ҙаҡ (Ә киәттән)./Берәй ойошма йәки төркөмгә
ағза итеп ҡабул итеү. Партияга алыу. ш К о л
хозсы лар йыйылышында тагы өс кешене
колхозга алдылар. М. Тажи./Х әрби хеҙмәткә
ҡабул итеү. һалдатҡа алыу. ■ һугы ш ҡа тип
алдылар, бәхетлеләр ҡалдылар (Бәйеттән).
16. Тотҡон хәлгә төшөрөү. Я улап алыу. Пленга алыу. һ а ҡ аҫтына а л ы у ./Ү ҙ ҡарамагың йәки
хәстәреңә ҡабул итеү. Карарга алыу. Тәрбиәгә
алыу. Ашҡа алыу. Ҡ унаҡҡа алыу. Сәйгә а лы у./
Ҡайҙалыр теркәү, ниҙеңдер иҫәбенә индереү.
И семлеккә алыу. И ҫәпкә алыу. Ҡагыҙга алыу. ■
Кулактың йорт йыһаздарын описҡа алыу баш
ланды. Б. Бикбай.
17. Әйләнеү. Бисә алыу. К илен алыу. Кәләш
алыу. Ҡатын алыу. ш А лы р булһаң, яусы ебәр,
алмаҫ булһаң алдама (Халыҡ йырынан).
18. Урынынан ситкә ҡуҙғатыу. Ҡырга алыу. ш
А л, йыйыштыр, туйҙым,— тине Айбулат. Һ. Д әү
ләтшина. Батшаның вәзирҙәре аргымаҡ аттар
менеп, Кейеҙбайҙы алырга киткән (Әкиәттән)./
Төркөм эсенән сығарыу. Аранан алыу. ш Ҡарт
һалдаттарҙы стройҙан алдылар. Д. Юлтый./
Биләгән урынынан, эшенән төтөрөү. Уҡыты
усылыҡтан алыу. ■ [Йыһаншин:] Солтанов иң
ҡыҫҡа ваҡыт эсендә ныҡлы һынылыш яһамай
икән ... эшенән алып, судҡа бирергә кәрәк булыр.
Б. Бикбаи.
19. Нимәгәлер береккән, тотатҡ ан йәки тейеп
торған нәмәне айырыу. Арбаның тәгәрмәсен
алыу. Тәҙрәне алыу. ш Башындагы шәлен а л
һаң, кеше ҡарар һыны юҡ (Ҡ обайы рҙан)./Н иҙәндер йәки ниҙеңдер эсенән бер нәмәһен йәки
бер өлөпгөн сығарыу. Соҡорҙан тупраҡ алыу. ш
Ҡындан алып алмас ҡылысымды Урал ташҡайы
на ҡайрайым (Халыҡ иырынаи). Көләс ҡыҙҙар
йылгаларҙан бөгөлөп-бөгөлөп һыу ала (Халыҡ
иырынаи).
20. Эшкәртеп, айырып сығарыу. Диңгеҙҙән тоҙ
алыу. Нефттән бензин алы у./күсм. Ниҙеңдер бер
сиФатын йәки булған бер нәмәһен юҡ итеү. Иҫте
алыу. Йоҡоно алыу. Көстө алыу. Ҡотто алыу.
Ниҙендер төҫөн алыу. һаулыҡты алыу. ш Т уң 
май бауырһаҡтың тәмен ала ул. Һ. Дәүләтшина.
Батыр егет, Алпамыша, тыныслыгым һин алдың.
«Алпамыша».
21. Аулап ҡош, йәнлек тотоу. Айыу алыу.
Өйрәк алыу. ■ Ҡапҡан һалдым Ҡараташҡа күк
бүрене алам тип (Халыҡ иырынаи).
22. Уратып биләү, баҫыу. Сборный пункт .. бер
кварталдай урынды алган оҙон аҡ кирбес йортта
ине. Һ. Д әүләттина./Тотош таралып биләү, тоTOUI ҡаплау. Күҙен ҡан алган. Тугайҙы ут алган.
Тимерҙе тут алган. ш Урал һыртын монар алган,
Урал буйын тал алган (Халыҡ йырынан)./күсм.
Бөтә тәнде, йәки күңелде биләү. Башты эҫе а л
ган. Тәнде һыуыҡ алган. Аптырау алды. Ҡайгы
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алды. һагы ш алды. Шом алды. Уй алды. ш
Кискә табан быуындарҙы ҡалтырау алды.
Д. Юлтый. Сәңгелдәктә йоҡлай бала, йөрәгемде
сәнсеү ала. Н. Нәжми. Ҡарагөлөмбәттең күңе
лен ҡурҡыу ала. «Бабсатс менән Күсәк». Уйлап
йөрөйөм көн буйы, йоҡо алмай төн буйы (Хальпс
йырынан).
23. Ғәьҫир көсө менән нимәнелер еңеү, бирештсреү. Шунан бирле авангардтан ҡалманым. М и
не ут та һәм пуля ла алманы. М. Кәрим. Артыҡ
нескә булма, эй һин, бала, нескә гөлдө ҡырау тиҙ
ала. Ҡ. Д алн./Ҡ орал-корамалды ң э т т е баписарыу мөмкинлегенә тсарата әйтелә. Бәке һаҡалды
яҡшы ала. Оҙаҡ ятҡан ҡарагасты бысҡы ла а л
май. /Күпмелер алыҫлытстса өлгәшеү, етеү. Са
лауат тиңһеҙ арыҫлан .., арыҫландай алышҡан,
угы алган алыҫтан. Ш. Вабич. Беҙҙең аттар күк
ала, әкрен баҫып күп ала (Халытс йырынан).
24. Ниндәйҙер тараФтса йүнәлеү, һ ы у уртаһы
на етәрәк тракторист .. уңгараҡ алды. В. Викбай.
Кире аҙамат йорт көтһә... ҡурҡытам тип екерер,
яҡшылыҡҡа тиреҫ алып, яганан тотоп һиңкетер
(Ҡ обайы рҙан)./күсм. Билдәле бер ыңғайға кил
тереү, ыңғайға һалыу. Көйҙө дөрөҫ алыу. ш Н о
виков һүҙҙең ибен уңышлы алды. Д. Ю лтый./
Ниндәйҙер р әү етк ә, т с и ә Ф ә т к ә килеү. Б ы л ҡунаҡ
ашы ... йыйылыш төҫөн алды. Һ. Дәүләтши
на.
25. Бер Ьанды ниндәйҙер икенсе һан дәүмәленә
кәметеү. Биштән икене алыу. Ундан биште
алыу. А лы у билдәһе.
26. Хәл -кылымдың
ФормаҺында баппса
тсылымдар менән тсУшма тсылым яһай. А лы п ҡа
рау. А лы п ҡуйыу. А лы п уҡы у. А лы п ятыу. А лы п
барыу. А лы п биреү. Алы п инеү. Алы п ҡалыу.
А лы п ҡасыу. А лы п менеү. А лы п сыгыу.
27. ярҙ. Хәл тсылымдың *п формаҺындағы
һүҙ менән тсУшма тсылым я һай: 1) эш-хәрәкәткә
тУлылытс мәғәнәһе бирә. Уратып алыу. һы ры п
алыу; 2) эш-хәрәкәткә тсапыллытс һәм дауамһыҙлытс мәғәнәһе бирә. Күтәреп алыу. Ҡарап алыу.
Ҡырҡып алыу. Үбеп алыу. һ у ҡ ҡ ы ла п алыу;
3) эш-хәрәкәткә сикләнгәнлек, әҙлек мәғәнәһе
бирә. Ашап алыу. Й оҡлап алыу. Эсеп алыу;
4) эш-хәрәкәткә һөҙөмтәлек мәғәнәһе бирә. А ң 
лап алыу. Белеп алыу. Төшөнөп алыу. һ и ҙеп
алыу; 5) эш-һөнәрҙе йәки берәй сиФатты белдер
гән һүҙ һәм «булып» хәл тсылымы менән бәйлә
нештә ү ҙеңә кәрәк һөҙөмтәгә ирешеү мәғәнәһе
бирә. Бригадир булып алыу. Уҡытыусы булып
алыу.
28. ярҙ. Хәл ҡылымдың m Формаһындағы һүҙ
менән һәм үҙе шУл Утс формала тсУшма тсылым
составында килеп, эш-хәрәкәттең башланыуын
һәм ары дауам итеүен белдерә. Уҡып алып китте.
Эшләп алып китте, m Бабай асыуланып атын
әрләп алып китә (Әкиәттән).
29. ярҙ. Хәл тсылымдың *а(й)/*ә(и) формаһын
дағы һүҙ менән килеп, мөмкинлек, мөмкин түгел
лек Формаһы лһай. Уҡый алманы, һ ө й ләй алма
ны. ш Ул бөгөн баҙарга бара алырмы икән?
ф алы п барыу эшләү, баштсарыу. Көрәш алып
барыу, ш Колхоздар игенселек эшен хәҙер фән
ҡушҡанса алып бара. «Совет Баштсортостаны»,
1969, 20 март.

• А лы уҙы ң биреүе бар. Әйтем. Б ай тапһа —
ҡотло булһын, ярлы тапһа — ҡайҙан алдың.
Әйтем. Бер көнлөк юлга сыҡһаң, аҙналыҡ аҙыҡ
ал. Әйтем. Донъяны һыу алгандан өйрәккә ни
ҡайгы. Мәтсәл. Иртә сыҡҡан юл алыр. Әйтем.
Ҡ уян алмаҫ артынан ҡалмаҫ. Мәтсәл. Ҡәйнәмә
баш һалдым, башыма таш алдым. Мәтсәл. Өйрәк
бирһәң, ҡаҙ алырһың. Мәтсәл. Төймә алһаң да —
бурлыҡ, дөйә алһаң да — бурлыҡ. Мәтсәл.
а ЛЫ У а н : бер алыуан диал. Бер ни тиклем,
бер талай. Бы нау егет бер алыуан ерҙе ҡалай
оҫта сапҡан.
алыу ыс и. иҫк. Ҡ аҙан төбөнән Һыу-Фәләнде
тсалдырмай алыу өсөн туҙҙан эшләнгән оҙонса
сүмес.
аЛЫШ 1 и. Көс һынаш, ярыш, көрәш. Алыш
майҙаны, һ ү ҙ алышы, ш Мәргәндәрҙең хәле бе
ленә атыштарҙа, көрәшсенең көсө күренә алыш
тарҙа. С. Ҡ удаш ./И ке аралағы бәрелеш, һуғыш.
Бөтә табын йорто ҡатайҙарга ташланган. Алыш
ҡаты булган. Ә. Вахитов.
ф Алыш кәрәкме, атьип кәрәкме икәү ара
һуғышырға сатсырғанда әйтелә. Аҡмырҙа, ҡылы
сын һуҙып, күпер аҫтынан сыҡҡан. «Алыш кә
рәкме, атыш кәрәкме? » — тигән дейеү у га
(Әкиәттән).
АЛЫШ 2 и. иҫк. Дуҫ.
• Тапҡан — табыш, таныган — алыш. Мәтсәл.
АЛЫ Ш -БИр ЕШ и. 1. Ниҙелер ике арала алма
шып биреш. Үҙ-ара алыш-бирешкә инеү.
2. Һатыу-алыу эше; сауҙа. Алыш-биреш итеү.
ш А уы лга ҡайтҡан саҡта Гәрәй сауҙа, алышбиреш әлкәһендә тамам шымарып, ҡыл йыугыска әйләнеп өлгөргән ине инде. Б. Бикбай.
3. Ү ҙ-ара бәйләнеш, мөнәсәбәт. Бы л көндәрҙә
минең донъя менән алыш-бирешем, дөрөҫө, һис
бер бәйләнешем ҡалмаган ине. М. ҒаФури.
АЛЫШ ТЫр ЫУ ҡ. ҡар. алмаштырыу.
АЛЫШЫНЫУ ҡ. ҡар. алмашыныу.
аЛЫШЫУ 1 ҡ. 1. урт. ҡар. алыу 1, 7, 10, 17.
Көрәшселәр уртага сыгып, билдәренән алыша.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. Бер-береңә бирешеү; уртаҡлашыу. Ф екер
алышыу. Хәбәр алышыу, һ ү ҙ алышыу. Сер алы
шып сәй эсеү.
алышыу 2 ҡ. Ярышта көс һынашыу. Ярыш 
тың тәүге көнөндә егеттәр ҡылыс менән алыштылар. |Бәрелешеү, һуғышыу. Салауат батыр ир
ине, менгән аты кир ине. Дошман менән алыш
ҡанда ил эсендә бер ине (Халытс йырынан),
алышыу 3 ҡ. ҡар. алмашыу.
А Л ЬБА ТРО С [рус. <ф р. ] и. Оҙон сутсышлы,
нәҙек оҙон тсанатлы ҙур диңгеҙ тсошо.
аЛЬБИНЙЗМ [РУС. (ф р.] и. Үҫемлектәрҙә,
йән эйәләрендә нормаль булмаған төҫһөҙлөк.
А Л ЬБИ Н О С [РУС. ] и. Альбинизм билдәләре
булған үҫемлек йәки йән эйәһе.
А ЛЬБОМ [РУС. (ф р.] и. 1. Ғөрлө һүрәт йәки
шиғыр өсөн эшләнгән тсалын дәФтәр. Фото
альбомы. М аркалар альбомы. ■ Альбомың
алдымда, әммә ни яҙайым, белмәгәс. Ш. Б а 
бич.
2. Бер тема буйынса тупланған һүрәттәр, чер
теждар һ. б. йыйылмаһы. Халы ҡ сәнгәте аль
бомы.
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а Л Ь М а н А Х [рус. <Фр. ( гәр. ] и. Замаидаш
авторҙарҙың әҙәби, тарихи, публицистик әҫәр
ҙәрҙән төҙөлөп, ваҡыт-ваҡыт сыға торған йыйын
тыҡ.
аЛЬПИНЙЗМ [РУС. <Фр. ] и. Вейек т а Уҙарға
менеү спорты.
аЛЬПИНЙСТ [РУС. <фр. ] и. Альпинизм менән
шөғөлләнгән кеше.
А ЛЬТ [рус. (ит.] и. 1. В алаларҙағы Ҡалын
тауыш.
2. Түбән тауыш сығара торған ҡыллы иәки
тынлы музыка ҡоралы.
АЛЬТЕрНАТИВ [РУС. альтернативный] с. Б е
рен-бере кире тсатскан ике йәки бер нисә мөмкин
лектең береһен һайлауға нигеҙләнгән.
АЛЬТЕрНАТЙВА [Рг/е. <Фр.] и. Берен-бере
кире -катстсан ике йәки бер-нисә мөмкинлектең
береһен һайлау кәрәклеге. Яңылыҡ, менән иҫке
лек нисбәте тураһындагы мәсьәлә фәнни планда
бар ҡасан да альтернатива .. рәүешендә, йә яңы
са, йә иҫкесә тип, ҡырт өҙөп ҡуйылманы.
«Ағиҙел», 1966, № 11.
АЛЬФА и. Грек алФавитының беренсе хәреФенең исеме.
АЛЬФА-НУр ҘАр физ. М атдәләрҙең радио
актив тартсалышы ваҡытында барльпстса килгән
ыңғай зарадлы өлөшсәләр (гелий атомы ядрола
ры) ағымы.
АЛЮМИН [РУС. алюминий <лат. ] и. Химик
элемент, атс төҫтәге йомшатс еңел металл. Саф
алю мин./ / Алюмин ҡатышма. Алюмин ҡалаҡ.
Алюмин һауыт.
А Л-ЯЛ: ал-ял белмәү ш ул уҡ алды-ялды бел
мәү {ҡар. алды-ялды).
АМАЛЬГАМА [РУС. (ф р.] и. Металдың тере
гөмөш менән тсушылған иретмәһе. Тешкә пломба
һалыу өсөн махсус цемент һәм амальгамалы ме
талл [баҡыр, көмөш] ҡулланы ла.
АМАН [ғәР.] с. һир. Иҫән-Һау, имен. һ а й , Ерәсә, һаман бул аман. С. Кулибай. К үҙҙәре ҡай
най йәһәннәмдән яман. Күренмәһен күҙгә, аман,
раббым, аман. Ш. Бабич.
Ш А й йөрө, аман йөрө. Әйтем.
А М А Н ат [гәр.] и. 1. Һатсларға тсупшп бирел
гән нәмә. [Йыһан:] Сәрүәр, балаҡайым, һиңә
бер аманат бар ине. Шуны кеше юҡта тапшыра
йым әле. X. Ибраһимов.
2. Әйтеп тсалдырылған һүҙ, үтәлергә тейещ
булған васылт. Боронголар үҙҙәренең ҡобайы
рында һүҙҙе бик ололаган, уны йәштәргә аманат
итеп ҡалдырган. Ә. Вахитов.
3. Берәй шартты үтәтеү, вәғәҙәне боҙоуға юл
тсалдырмау матссаты менәи тсаршы тараФтаи
алынған тотҡон йәКи тсиммәтле нәмә. [Ҡ ара
һаҡал] аманат булып ятҡан күптәрҙе ҡазаматтан
ҡотҡарып, кире Уралга ҡайтҡан. «Ҡ араһаҡал».
[Ерәнсә:] Ышанмаһаң, бына аманатына мал ту
лы ҙур тогомдо алып торорһоң. «Ерәнсә сәсән
көләмәстәре».
АМАНЛАШЫу ҡ. 1. Иҫәнлек-һаулытс һора
шыу; иҫәнләшеү. [Сурагол] сәләм алышып,
аманлашҡандың һуңында, бик ауыр гына
ҡуҙгалы п урындыҡ ситенә ултырҙы. Т. Хәй
буллин.
2. Хушлашыу, һаубуллашыу. Ил-йорт менән

хуш лашып, аманлашып, Тамъян батыр Мәсем
ханга китеп ҡалды. «Бабсатс менән Күсән».
АМАН-ҺАу ЛЫҠ: аман-һаулыҡ һорашыу хәл
белешеү.
АМАр ЙЛЛИС [Рг/С. <гр.] и. Бер үҙәклеләр
ғаиләһенә тсараған матур сәскәле декоратив
үҫемлек. Амариллис сәскәһе.
АМБАр и. Иген, он һәм баштса нәмәләр һаҡлай
торған бина; келәт. Исламовтың амбарҙарынан
өс мең бот иген ревком тарафынан конфисковать
ителә. Ғ. Хәйри.
АМБЙЦИЯ [РУС. <лат.] и. кит. Үтә көслө
ғорурлытс, минлек тойғоһо.
АМБр А Зу р А [рус. (ф р.] и. Ышыҡланып
атыу өсөн яһалған төрлө тсоролмаларҙағы тишек.
Дзот амбразураһы, ш Ликунов амбразураның
тар гына төнлөгөнән бинокле менән ҡарай.
Ж. Кейекбаев.
аМБу ЛаТОрИЯ [рус. (лат. ] и. Килеп күрен
гән йәки өйҙә ауырып яттсан кешеләргә лрҙам
күрһәтә торған медицина учреждениеһы.
аМ Ё Б а [рус. (гр. ] и. Хәрәкәт иткәндә тән
рәүешен үҙгәртә ала торған бер күҙәнәкле ябай
йән эйәһе.
аМ Е р ИКаЛЫ и. Америка Ҡушма Штаттары
ның төп халкын ТӘП1КИЛ иткән милләт һәм Шул
милләттең бер кешеһе.
АМЕТЙСТ [РуС. <гР.] и. Ҡыҙыл күк төҫтәге
аҫыл таш (кварцтың бер төрө).
АМИН [гәр.] киҫ. иҫк. дини Доғанан, намаҙҙан
һуң әйтеп ҡуйыла торған һүҙ. М уллалар:
«Амин!» — тип ҡ ул күтәрҙе. Т. Хәйбуллин./Ш у
лай булһын, әйткәнең килһен, тигән мәғәнәлә
теләк белдергәндә әйтелә. [М улла:] һугышта
вафат булгандар шәһит китеп, теге донъяла һис
бер сөалһыҙ ожмахҡа инеп, мәңге рәхәт йәшәгәй,
илаһи амин! Һ. Дәүләтшина.
ф Амин тотоу иҫк. ашағандан һуң ҡул күтәреп
доға ҡылыу; хуш итеү. Бөтәһе лә сәй эсеп туйҙы.
Амин тоттолар. 3. Биишева. Фәрештәнең амин
тигән сагына (йәки сәғәтенә) тура килһен ниҙер
тормошҡа ашҡанда иәки тормошҡа аты уы н те
ләгәндә әйтелә, [һы лы у:] Ишдәүләт суфыйҙы
сәйгә саҡырып, бөгөнгө төшөмдө юратып алай
ымсы әле. Ул бик дөрөҫ юрай торгайны, фәреш
тәнең амин тигәненә тура килһен. Т. Йәнә
би.
АММИАК и. Азот менән водородтан торған
төҫһөҙ һаҫыҡ газ. Аммиак селитраһы. Аммиак
һыуы.
АММОНИЙ [РУС. <ғР. ] и. 1. хим. Азот һәм
водородтан торған атомдар төркөмө (төрлө тоҙ
ҙар эсенә инә).
2. Оүпрә урынында ҡулланылған онтаҡ.
АМНИСТИЯ [РУС. <гр. ] и. Суд хөкөм иткән
кетел әр ҙең хөкүмәт ҡарары менән азат ителеүе.
Амнистия алыу. Амнистия биреү. Амнистияга
эләгеү.
АМОрТИЗАТОр [рус. ] и. Төрлө м ати н а һәм
аппараттарҙа бәрелеү, һуғылыу, һелкенеүҙе
йомШарта торған махсус ҡулайлама. Пружина
лы амортизатор. Амортизатор ҡуйыу.
АМОрТИЗАЦИЯ [Рг/С. (лат.] и. 1. Йорт, ма
шина һ. б. нәмәне Файҙаланған өсөн әҙләп түлә
теү аша дөйөм хаҡтың ҡапланышы. Амортиза
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ция мөҙҙәте. Амортизация хаҡы. Амортизация
сыгымы.
2. Махсус тсорамал Ярҙамыида бәрелеү, һуғылыу көсөнөң йомшарыүы. Амортизация яһау.
АМОр Ф [РУе. аморФный ( ғР. ] с. 1. Кристал
лашмай торған; кристаллатмаған. Аморф мат
дә.
2. липг. Грамматик Формалары бУлмаған, Ьүҙ
ҙәр Ялғаны ты менән генә төҙөлгән. Аморф тел
дәр.
а м п а й ы у ҡ. диал. Һемәйеү.
аМПЁр [РУС. <фр. ] и. Электр тогының көсөн
үлсәү берәмеге.
аМ П Е р м ЁТр [РУС. ] и. Электр тогының көсөн
үлсәй торған прибор.
аМПЛИТУДа [Рг/С. (лат.] и. физ. Тирбәлгән
есемдең тигеҙлек нөктәһенән иң ньгк тайпылған
хәле; тирбәлеШ киңлеге. Сәғәт теленең амплиту
даһы.
а М П Л У а [РУС. <ф р. ] и. Артистың тәбиғәтенә
тап килгән ролдәр төрө. Комик амплуаһы.
АМПУЛА [Рг/С. (лат. ] и. АУыҙы бөтәттерелеп,
һауа үтмәҪлек итеп эшләнгән бәләкәй генә дарыУ
шешәһе.
АМПУТАЦИЯ [РУС. (лат.] и. Тән өлөшөнөң
(ғәҙәттә аятс-тсүлдың) хирургик юл менән тсыртсып алыныУы. Ампутация яһау.
АМ УНЙЦИЯ [РУС. <фр. ] и. иҫк. Хәрби хеҙмәт
тәге кешенең бөтә бУлған кәрәк-ярағы (кейем
менән тсоралдан баштса) йәки хәрби аттың тсамытыңғырсатс, эйәр-өпсөнө.
аМФЙБИЯ [РУС. (г р .]и . 1. зоол. Умырттсалы
ер-һыУ хайуаны.
2. бот. Ер-һыУ ү Ҫемлеге.
3. Ергә лә, ҺыУға ла Ултыра алған самолёт; ер
ҙә лә, ҺыУҙа ла иөрөи алған танк, автомобиль һ. б.
аМФИТЕАТр [РУС. (г р .]и . 1. Воронғо Ғреңил
һәм р имда: түңәрәкләндереп, баҫтсыс-баҫтсыс
итеп эшләнгән асытс тамаша бинаһы.
2. Тамаша залының партеры артындағы ба
ҫтсыс-баҫтсыс бУлып күтәрелгән урындар.
аМЫрЫҠ с. диал. ҺУмалтыр.
а н а 1күрһ. а. 1. Нимәгәлер тоҪтсап күрһәткән
дә әйтелә. [Индрил:] Ана һул яҡта, бик алыҫ
түгел ауыл күренә! Д. Ю лтый./Нимәгәлер айы
рым баҪым менән тоҪтсағанда әйтелә. Ана Сәхипкирәйҙәр өс йәнгә бер йомала дисәтинә ярым
урган, ти. Һ. Дәүләтшина. Әйттем бит ана, ул
минең яҡлы. С. Агиш.— һ и ң ә ат нимәгә, ана
башмаҡ менән кит (Әкиәттән).
2. Нимәгәлер кешенең иғтибарын йүнәлтеү
өсөн әйтелә. [Сәгиҙә:] Ана эт өргән тауыш ише
телә. М. Тажи. Яҙҙар килә ана, тамсы тама, иҫкә
төшә үткән гүмерем. Ш. Вабич. Ана бит [ана]
нимәгәлер баҪым яһап, кешенең иғтибарын
йүнәлткәндә әйтелә. [Үмәр:] А на бит ни саҡлы
расход түктем. Һ. Дәүләтшина.
3. «ШУл», «теге», «шулай» кеүек алмаштар
менән килеп, Уларҙың мәғәнәһен көсәйтә. Ер, у р 
ман, һыу бирә икән, башҡортҡа ана ш ул еткән.
Оалауат. Ҡ уҙы йкүрпәс тең ана ш улай яманаты
таралып китте, ти. «Ҡ үҙыйкүрпәс менән МаянһылыУ».
ф а н а бара юлың китәм тигән кешегә асыү
игеп, кит, тигән мәғәнәлә әйтелә. [Ғәзим:] Мин

артабан былай йәшәй алмайым. [Ғәзизә:] Ана
бара ю лың! Я. Вәлиев, а н а .., бына., ниндәйҙер
тиҙ ватсиға, үҙгәреш көткәндә әйтелә. [Ҡобора]
ирен ана яҡшырыр, бына яҡшырыр тип өмөт ит
те. В. Викбай. а н а тора теләһәң ни эшлә; үҙ
иркеңдә тигән мәғәнәлә әйтелә. [Ғәбиҙә:] Х ө 
сәйен ҡәйнеш, көсләп күсергән кеше юҡ, теләй
һең икән, күсәһең, теләмәйһең икән, тагы ла —
ана тора. Һ. Дәүләтшина. Б ар ана берәй эште
кемдеңдер теләгенә тсаршы тәүәккәлләргә кәңәш
иткәндә, әйҙә, шунан, тигән мәғәнәлә әйтелә.
Күтәрелеп сыҡ та кит. Бар ана, у л йөрөһөн
артыңдан.
• Ана туй, бына туй, ике ҡуйҙың береһен һуй.
Мәтсәл.
а н а 2 и. ҡар. әсә. һалдат хәсрәтен күргәнсә,
тыумаһамсы ананан (Хальпс йырынан).
• Ана күңеле балала, бала күңеле далала.
Мәтсәл.
а н а 3: а У анаһы аүҙың эре күҙәнәкле итеп
бәйләнгән тыштсы тсаты. А у анаһы йыуан ептән
бәйләнә.
а н а Б И О З [рус. <гр. ] и. биол. Ҡайһы бер
ү Ҫемлек һәм я бай йән эйәләренең үңайһыҙ шарт
тарға (һыүытслытс, һыүһыҙлытс һ. б.) лратслашып,
тереклек итеүҙән күпмелер тУтстап тороУ һәләте.
а н а К О Н Д а [рус. <исп. ] н. Көньяҡ Америка
лағы иң эре быУар йылан.
АНАЛИЗ [РУС. (гр .] и. 1. Бөтөндө өлөштәргә
тартсатып өйрәнеүгә нигеҙләнгән ғилми ысУл;
киреһе синтез. Анализ я һ а у ./Берәй эш-хәлдең
тикшерелеше. А нализ биреү. Эштең торошона
төплө анализ биреү.
2. Матдә составының, матдә үҙенсәлектәренең
билдәләнеше. Ҡан анализы. Химик анализ. А на
ли з яһау.
АНаЛИЗЛаНЫУ ҡ. төш. кар. аналнзлаү.
анализлау ҡ. Анализ (1 мәғ.) үткәреү,
анализ ЯһаУ. Әҫәрҙе анализлау, ш Яҙыусы —
беренсе сиратта акыл эйәһе. У л тормошто ана
ли зла й белергә, хәл-вакигаларҙы .. баһалай
белергә тейеш. Ә. Вахитов.
АНА ЛЙ ТИ К и. Тикшеренеү эшендә анализ
юлы менән барыУсы, ятсшы анализлай белеүсе.
аналитйк с. Анализға нигеҙләигәи. А на ли 
тик метод.
ф Аналитик геометрия математиканың алгеб
ра һәм анализ методтары ярҙамыида геометрик
тикшеренеүҙәр үтКәрә торғаи бүлеге, аналитик
телдәр грамматик мәнәсәбәт йәки мәғәнәне теиеШле а ФФикстар ярҙамыида түгел, һүҙ тәртибе,
ярҙамсы һүҙҙәр һәм интонация менән белдерә
торған телдәр.
Аналогия [РУС. <гР.] и. ҡар. оҡшашлыҡ.
анаЛЫ: аналы ау өс теат а У.
аналык и. анат. Ҡатын-тсыҙҙың бала ярал
ғыһы үҪә торған эске енси ағзаһы.
а н а н а. һөйл. Унан.
а н а н А С [РуС. (исп. ] и. 1. Ҡалын тсыятс яп
ратслы, тыштан тсабырсатсланып торған эре, һут
лы ем етл е йылы ятс ү Ҫемлеге.
2. ШУл үҫемлектең емеше.
анар [фарс. ] и. 1. Ҡып тсыҙыл сәскәле, тсаты
тсабытс эсендә укмашып торған һутлы тсыҙыл
емешле йылы ятс ағасы; гранат.
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2. Шул ағастың емеше. А н а р һ у т ы .
АҢАр Х ЙЗМ [рус. <г р . ] и• һ ә Р төрлө дәүләт
в л а с ы н а , шУл иҫәптән пролетариат диктату
раһына ҡ а р ш ы сығып, эшселәр синыФының ой
ошҡан политик к ө р ә ш е н инҡар итеп, анархияға
саҡырған антимарксистик ваҡ бУрж Уаз ағым.
АНарХИК с. Анархизмға һәм анархилға
мөнәсәбәтле.
а н а р ХЙСТ [ Р У СЛ и • Анархизм лҡлы кеще.
Маркс анархистарҙың эшселәр синыфының ре
волюцион мөмкинлектәренә ышанмауҙарын ғәй
епләне. « С о в е т Башҡортостаны», 1968, 10 ап
рель.
АНА РХИ СТИ К с. 1. Анархистарға мөнәсә
бәтле. Анархистик агым. Анархистик ойошма.
2. Анархистарға хас. Анархистик караш.
АНА РХИ Я [РУС. (гр.] и. 1. Йәмғиәттең власһыҙльпс, законһыҙлытс хөкөм һөргән хәле.
2. күсм. һөйл. Башбаштаҡлыҡ, тәртипһеҙлек.
анАТОМ и. Анатомия бУйынса белгес.
АНАТОМИК с. Анатомияға мөнәсәбәтле.
Анатомик атлас. Анатомик экспонат.
АНАТОМИЯ [РУе. (гр. ] и. Организмдың
төҙөлөшөн өйрәнә торған Фән. Кеше анато
мияһы. Үҫемлектәр анатомияһы. Х айуандар
анатомияһы.
АНАУ күрһ. а. 1. Күҙ алдында торған нәмәгә
тоҫкап, ниҙер һөйләгәндә әйтелә. [Әбйәлил:]
Олатайым анау тал араһында ята, ти (Әкиәттен).
ju. мәг. Әйтеп үтелгән йәки былай билдәле бУлған кешене атағанда ҡулланыла. А на у килмәне
лә куйҙы бит.
2. Билдәле бУлған эш-хәл, кеше йәки нәмә
түраһыида һүҙ барғанда, шУға иғтибарҙы йүнәл
дереү өсөн әйтелә. А нау колхоз председателе
Саҡай Солтанов моңһоҙ кеше булы п сыҡты.
В. Викбай.
3. Ватсыт төшөнсәһен белдергән һүҙҙәр менән
килеп, үткән бер ватсыттса тоҫҡай. А нау көн.
А нау йылды, m [Миңлебай:] А нау саҡта ла
сепаратор алайыҡ тигәс,., арҡыры төштөң.
Т. Йәнәби.
А Н А У Л ай p. 1. АнаУ ятстса. Бы ҙау яңы гына
анаулай китте.
2. Эш-хәлдең билдәле бер рәү етен ә тоҫтсағанда әйтелә; ана шулай. [Сәгиҙә:] Яланбикәбеҙ анаулай булып үлеп ҡалды. Һ. Д әүләт
шина .
АНАУЛаЙТЫП р. Билдәле бер эш-хәлгә тоҫтсағаида әйтелә. [Сәгиҙә:] Ңланбикәһе анаулайтып йәтим ҡалып ултыра. Һ. Дәүләтшина.
АНАУЫ а. ҡар. анау.
А Н А У Ы Н Д а p. 1. АнаУ ерҙә. Салгы анауын
да, тал төбөндә тора.
2. АнаУ ергә. Туныңды анауында эл.
АНАФОРА [РуС. (гр .] и. әҙ. Бер үк өн, һүҙ,
һөйләмде эргәләш торған бер нисә һүҙҙә, һөй
ләмдә иәки юл башында тсабатлауҙан ғибәрәт
булған стилистик алым (мәҫ Х икәйә бар .. улар
йырҙа йөрөй, хикәйә бар ауыр көйҙәрҙә.
Ғ. Сәләм).
АНАХрОНЙЗМ [рус. (гр .] и. 1. Бер дәүер
ваҡиғаһының хаталыҡ менән икенсе дәүергә
күсерелеше.
2. Иҫкергән күренеш, Фекер һ. б.
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а н а Х Р О Н И К с. Анахронизм булған, иҫкер
гән.
АНГАР [РУС. <Фр.] и. Самолёттар, вертолёттар һ. б. тора, ремонтлана торған махсус ҡо
ролма.
аНГИДРЙД [РуС. ( гр. ] и. хим. Һыу менән
ҡушылғанда кислота хасил итә торған әсемә.
Көкөрт ангидриды.
ан ги др и т [РУС. <гр. ] и. Һыу менән ҡушыл
ғанда гипс барлыҡҡа килтерә торған аҡһыл
иәки зәңгәрһыу минерал. Ҡайһы бер убалар
тотош тиерлек гипс йәки ангидриттан тора.
М. Хисмәтов.
а н г й н а [РуС. ( лат. ] и. "Тамаҡ шешеүе. А нги 
на менән ауырыу. Ангинанан дауаланыу.
а н д а а. Һөйл. Унда.
андА нта муз. 1 .р. Әкрен, талғын (музыкаль
әҫәрҙең башҡарылыш темпына ҡарата).
2. и. "Галғын башҡарылған музыкаль әҫәр йәки
уның өлөшө.
а н д а ь а н д а р. Һөйл. Унда-һанда. Андаһанда ваҡ ҡына ямгырҙарга төрөнөп, борҡой
ҡар. Ш. Бабич.
а н д ы ҙ и. Дымлы ерҙә үҫә торған эре, киң
япраҡлы, һары сәскәле бейек үлен. Андыҙ
тамыры.
% Андыҙ^ бар ерҙә ат үлмәҫ. Мәҡәл.
аНЕКДОТ [РУС. <гР. ] и. ҡар. көләмәс.
а н Е к д о т и к с. ҡар. көлкө. Анекдотик хәл.
аНЕМЙЯ [рус. ( гр. ] и. мед. Ҡыҙыл ҡан
бөртөксәләренең ныҡ кәмеүенән барлыҡҡа кил
гән ауырыу; ҡан аҙлығы.
аНЕМОМЕТР [РУС. <гр. ] и. Елдең тиҙлеген
үлсәй торған прибор.
а Н Е Р О И Д [РуС. <гр. ] и. Барометрҙың бер
төрө.
АНИЛЙН [рус. (гәр.] и. Буяуҙар, шартлатҡыс матдәләр яһау өсөн ҡулланыла торған
төҫһөҙ, ағыулы, май һымаҡ органик шыйы
ҡлыҡ.
аНИҺӘ киҫ. һөйл. Бер эштең икенсе бер эштән
яҡшыраҡ булыуына баҫым яһағанда әйтелә.
Б уш менән ваҡыт уҙгарып йөрөгәнсә, аниһә кар
туф ҡаҙыш.
аНКЁТа [рус. (ф р.] и. Кәрәкле мәғлүмәт
алыу әсән төҙөлгән һораулыҡ ҡағыҙы. Анкета
тултырыу. Анкета мәглүмәттәре.
аННЁКСИЯ [рус. ( лат. ] и. Берәй илдең йәки
уның өлөшөнөң баҫып алыныуы йәиһә икенсе бер
илтә көсләп ҡушылыуы; баҫҡынсылыҡ. А н 
нексия политикаһы. Аннексия яһау.
аННЕКСИЯЛаНЫУ к. төш. ҡар. аннек
сиялау.
аННЕКСИЯЛаУ к. Аннексия я һ аУ.
АННОТАЦИЯ [рус. (лат.] и. Китап, мәҡәлә
йәки башҡа нәмәнең ҡыҫҡаса йөкмәткеһен асып
биргән яҙма. Аннотация биреү. Аннотация яҙыу.
АНОД [рус. (гр. ] и. Ыңғай зарядлы электрод;
киреһе катод.
АНОМАЛИЯ [РУс. ( гр. ] и. Дөйөм ҡағиҙәнән
ситкә сыҡҡан тайпылыш. Ф изик үҫештәге ано
малия.
ф Магнит аномалияһы ҡар. магнит.
а Н О М а Л Ь [рус. аномальный] с. Дөйөм ҡ а
ғиҙәгә тУра килмәгән. Аномаль хәл.
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а н о н й м 1 [РуС. <гр. ] и. АвТоры күрһәтел-

рыусы микроорганизмдарҙы үлтерергә һәләтле
булған биологик сығышлы матдә.
мәгви әҫәр, хат.
АНТИДЕМОКрАТИК с. Демократияға, ха
аН О Н Й М 2 [РУС. анонимный] с. Авторы күр
лытс мәнФәғәтенә ҡаршы йүнәлешле. Антидемо
һәтелмәгән; исемһеҙ. Аноним хат.
кратик империалистик политика.
а Н О Н Й М К а [рус. ] и. һөйл. Исемһеҙ, кем
АНТИИМПЕрИАЛИСТИК С. Империализм
яҙғаны билдәһеҙ хат. Анонимка алыу. Аноним
ға тсаршы йүнәлешле. Антиимпериалистик х ә 
каны тикшереү.
аНОНИМСЫ и. Үҙ исемен ҡуймай хат иәки рәкәт.
АНТИК с . Боронғо Грек йәки Римдың сәнбаппса нәмә яҙған кеше.
аНОНС [РуС. ( фр. ] и. Бүласатс гастроль, спек ғәтенә, культураһына һ. б. мөнәсәбәтле. Антик
трагедия. Антик мифология.
такль, концерт һ. б. нәмә тураһында яһалған
АНТИКВАр 1 [рус. (лат. ] и. 1. Боронғо
белдереү.
а н ө с ө н кыск. ф. һөйл. Аның өсөн.— һ и н сәнғәт әҫәрҙәрен, иҫке тсиммәтле нәмә һәм китап
тарҙы белгән, йыйған кеше.
китергә булдыңмы ни? — Анөсөн.
2. Шул нәмәләрҙе һатыусы.
АНСА р. диал. Ул хәтле, ул тиклем. Анса
АНТИКВАр 2 [РУС. антикварный] с. 1. Борон
үҫкән аш лык түгел.
ғо һәм тсиммәтле. Антиквар китап. Антиквар нә
АНСАЙЫН с. диал. 1. Бик Уҫал, сая.
мәләр.
2. К өсөргәнетле, хәтәр. Эштәр ансайын булып
2. Шул нәмәләрҙе һата торған. Антиквар ма
китте.
газин.
3. күсм. Ньпс дәрәжәлә. Ансайын күп б у л 
АНТИКОЛОНИАЛЬ [РУС. антиколониаль
маҫ.
•
Күршең ансайын булһа, тыныслыҡ күрмә- ный] с. Колониализмға тсаршы йүнәлешле.
Антиколониаль көрәш.
ҫһен. Әйтем.
АНТИКОММу НЙЗМ и. Коммунистик тео
АНСАМ БЛЬ [РУС. (фр. ] и. 1. МУзыкаль, дра
рияға һәм практикаға тсаршы булған идеология
матик һ. б. әҫәрҙәрҙең бапгкарыльпнындағы тө
һәм политика.
ҙөклөк, килепшек, гармониялыльпс.
АНТИКОММУНИСТИК С. Антикоммунизмға
2. Вер ижади коллектив бУлып сығьпп яһаған
мөнәсәбәтле.
артистар грүппаһы. Йыр һәм бейеү ансамбле.
АНТИЛОПА [РуС. (лат.] и. ҡар. йәйрән.
Ҡурайсылар ансамбле.
АНТИМАрКСИСТИК с. Марксизмға тсаршы
3. Төҙөк, килешле бер бәйләнешкә килгән бер
йүнәлешле. Антимарксистик теория.
ҙәмлек. Архитектура ансамбле.
АНТИМАТЕр ИАЛИСТИК С. Материализм
АНТ" и. Ҡәтғи, тантаналы һүҙ менән нығытыл
ға тсаршы йүнәлешле. Антиматериалистик тео
ған вәғәҙә. Ант биреү. Антты боҙоу. Антты то
рия.
тоу. ■ Йәш сагым, алтын сагым, ялҡы н сагым
АНТИМИЛИТАрЙЗМ [РУс. ] и. Империали
булһын фиҙа халҡым алдында минең биргән
стик һуғыштарға һәм милитаризм политикаһына
таҙа антым өсөн. Ш. Вабич. Башҡорттар Беренсе
тсаршы йүнәлтелгән халытс-ара хәрәкәт.
М ай көндө Ватан алдында гәскәри ант бирҙе.
Ә. Ихсан. /Ш Ул вәғәҙәне иәки хәбәрҙе нығытыү
а н т и м и л и т а ри с т и к с. Антимилитаөсөн әйтелә торған тантаналы һүҙ. [Хәйретдин:]
ризмға мөнәсәбәтле.
В аллаһи-билләһи, ант, алтындың ҡайҙан табылАНТИПАТИЯ [РУС. <гр. ] и. Яратмау, күрә
алмау тойғоһо; киреһе симпатия.
ганын белмәйем. Я. Хамматов. Ант башҡа етеү
боҙолған анттың тсоһорон күреү. Дошман башын
АНТИПОД [РУС. (г р .] и . 1. Ер шарының ҡап
юймайса, инде килмәм ҡашыңа. Үс алмаһам
ма-ҡаршы ике яғында йәшәгән кешеләр.
дошмандан, антым етһен башыма (Халытс йыры
2. Ҡ араш -Фекере, тәбиғәте һ. б. менән кем
нан).
гәлер ҡапма-ҡаршы торған кеше.
□
Ант итеү ант һүҙе әйтеү. Яга тотоп ант
АНТИСЕМЙТ [РУС. <Фр. ] и. Антисемитизм
итеү. ш Фашистың аягы баҫмаҫ, ант итәмен
яҡлы кеше.
мин, ерем. С. КУлибай.
АНТИСЕМИТЙЗМ [РуС. <фр. ] и. Б урж уазия
АНТАГОНЙЗМ [РуС. (гр. ] и. Килешә алмаҫның синФи мәнФәғәтендә йәһүдтәргә ҡарата
льпе, ҡаршылыҡ. Синфи антагонизм.
юрамал дошманлыҡ уятыуҙан ғибәрәт булған
реакцион милли ҡаршылыҡтың бер төрө.
АНТАГОНЙСТ [РУе. ] и. К и л етә алмаҫ дошАНТИСЕМИТИК с . Антисемитҡа, антисеми
ман; тсара доншан.
АНТАГОНИСТИК с. К и л етә алмаҫльпе тизмға мөнәсәбәтле. Антисемитик ҡараш.
АНТИТЕЗА [РУС. <гР.] и. 1. Ҡ апма-ҡаршы
тсаршылытслы. Бурж уаз йәмгиәттең йнтагонитөшөнсә; ҡаршылыҡ.
стик синыфтары.
2. әҙ. Ҡ апма-ҡаршы төшөнсәләрҙе һәм образ
АНТАрКТИК с. Антарктикаға мөнәсәбөтле.
дарҙы сағыштырыуға ҡоролған әҙәби-стилистик
Антарктик экспедиция.
алым.
АНТАр КТИКА [РУе. <гр. ] (баш хәреф ме
нән) и. Ер тары ны ң көньятс полюсы тирәһен
АНТИФАШЙСТ [РуС. (ф р.] и. Фашизмға
ҡаршы көрәштә ҡатнашҡан кеше.
дәге әлкә.
АНТЁННА [РУс. <лат. ] и. Электромагнит тулАНТИФАШИСТИК с. Фашизмға ҡаршы
тсындарын тотоу һәм: таратыу өсөн хеҙмәт иткән
йүнәлешле. Антифашистик көрәш.
тсулайлама. Радио антеннаһы. Телевизор антен
АНТИЦИКЛОН и. метеор. АтмосФераның
циклондар араһындағы һауа баҫымы тотороҡло
наһы.
АНТИБИОТИК [РУС. <гр. ] и. Ауырыу тыуҙы юғары торған әлкәһе.
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АНТ
а н т о л о г и я [РУс. <гр. ] и, әҙ. Төрлө автор
әҫәрҙәренән (ғәҙәттә шиғырҙарҙан) Ьайлап тө
ҙөлгән йыйынтьгк. Башкорт поэзияһының анто
логияһы.
а н т о н и м [РУс. <гр. ] и. И кенСе бер Ьүҙғә
ҡапма-каршы мәғәнәле һүҙ.
аНТОНОВКа [РУе. ] и, 1. Киң таралған
ҡьшгкы алма ағасы.
2. Шул ағастың алмаһы. Антоновка алмаһы.
аНТрАКТ [РУе. <Фр. ] и. 1. Оәхнә тамаш ала
рының шаршау йәки бүлектәре араһындағы
тәнәФес. Антракт ваҡыты.
2. Опектаклдвң шаршауҙары араһында башҡарыла торған ҙур булмаған музыкаль әҫәр.
а н т ра ц й т [Рг/С. <гр. ] и. Иң яҡшы тсаты
ташкүмер (йылтыр тсара төҫтә). Тектоник
ҡыҫымдар аҫтында балсыҡташ —- сланецҡа,
ҡомташ — кварцитҡа,
эзбизташ — мәрмәргә,
ташкүмер — антрацитҡа әүерелә. Д. Бүраҡаев.
аНТр ОПОЛОГ [РУе. <Фр.] и. Антропология
буйынса эшләгән белгес.
АНТрОПОЛОГИК с. Антропологияға мөнә
сәбәтле. Антропологик эш. Антропологик мәглүмәттәр.
АНТрОПОЛОП1Я [РУе. <гр. ] и. Кешенең
килеп сығышын һәм үҫешен, кеше расаларының
барлытстса килешен, кешенең тән төҙөлөшө
үҙгәрештәрен өйрәнә торған Фән.
АНТЫ-МАНТЫ: анты-манты, ер йотһон бал.
берәй һүҙҙе нығытып, ант иткәндә әйтелә.
АНФАО [РУС. <Фр. ] р. Алдан, йөҙ менән.
Карточкага анфас төшөрөү.
АНҺАТ с. Артытс көс, ҙур көсөргәнеш талап
итмәгән; еңел; киреһе тсыйын. Анһат мәсьәлә.
Анһат эш. Анһат булы у. Анһат итеү. Ц Анһат
еңеү. Анһат күреү. Анһат эшләү. ■ Анһат кәсеп
эҙләп йөрөгән Шәгәли [был ҡатынды] күреп
ҡала ла, ҡырҡ төргә кереп, башын әйләндерә.
В. Викбай. [Белә:] Юҡ инде, агай, минән улай
анһат ҡотола алмаҫһың (Әкиәттән).
ф АнЬатка һалышыу еңел юлға баҫыУ, еңелде
тсарау.
# Т ау га менеү е ҡыйын, төшөүе анһат. Әйтем.
АНҺАТЛАНДЫРЫУ ҡ. Анһатка, еңелгә әйләндереү, анһат итеү.
АНҺАТЛ АНЫу ҡ. Анһатҡа, еңелгә әйленеү.
АНҺЫҒЫҮ (анһык#*) ҡ. i . Бик ныҡ һыуһаү;
сарсаУ. Анһыгып килеп һыуыҡ һыу эстем.
2. күсм. Вик ныҡ теләү, ашҡынып теләү; ал
ғыһау. Тиҙерәк яу га ташланып, дошманды илдән
һөрөп, тыуган ерҙәргә тантана менән ҡайтырга
анһыгалар [егеттәр]. С. Әлибаев.
АНҺЫҘ а. һөйл. Унһыҙ.
АНҺЫКТЫРЬГУ ҡ. 1. Вик ныҡ һыүһатыу;
сарсатыу. Тоҙло аш анһыҡтырҙы.
2. кусм. Көслө теләк уятыү; алғыһатыу. И л 
дәр, ирҙәр күкрәгенә һалып ҡыуанысын, моңон,
хәсрәтен, анһыҡтырып һаман киләсәккә, ваҡыт
һынай көстәр нисбәтен. X. Н азаров.
АНҺЫЛЫУ ҡ. диал. АнһығыУ.
АНҺЫУ к. диал. Анһығыү.
АНШЛАТ [Рг/С. (нем .] и. Театрға, киноға би
лет һатылып бөткәнен белдергән иғлан.
АНЫҠ [гәр. ] с. Асылы билдәле; асыҡ. Аныҡ
хәбәр. Аныҡ һүҙ. Аныҡ итеп яуап биреү.
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АҢҒ
//А ны ҡ әйтеү, ш Бик аныҡ бел: ул. [Ишми
ишан] монафик, иң беренсе шайтының. Ш. Б а 
бич. Алтын запасы күпме икән [ен күрһәткән]
аныҡ мәглүмәттәр юҡ. «Оовет Башҡортостаны
ның ун йылы», 1929.
а н ы ҡ л а н ы у к. төш. ҡар. аныҡлау. Аныҡланган мәсьәлә.
а н ы ҡ л а н ы у с ы и. грам. Һөйләм йәки һүҙ
бәйләнешендәге аныҡлаусы тараФынан асы ҡла
на, билдәләнә торған һүҙ.
а н ы ҡ л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. аныҡлау.
АНЫ ҠЛАУ ҡ. Ниҙең дә булһа асылын тик
шереп былдәләү; асыҡлау. Ҡашына арыҫландың
килде батыр, үлгәнен аныҡлап белде батыр.
«Бабсаҡ менән Күсәк».
АНЫ ҠЛАУСЫ и. грам. Һөйләм һәм һүҙбәйләнешендәге берәй һүҙҙе асыҡлап килгән эйәр
сен киҫәк. һүҙбәйләнеш ендә аныҡлаусы аныҡ
ланыусының алдында тора.
А Н Ы Ҡ Л Ы Ҡ и. Асыҡлыҡ, билдәлелек. Фекер
аныҡлыгы.
АҢ 1 и. 1. Үҙ-үҙеңде, тирә-йүнде тойоу, ҡабул
итеү һәлте; иҫ. Аңды югалтыу. ш К үҙ алдарым
тона, ләкин донъя гүзәл һәм йәл ине аңымда.
С. К улибай./Ф екер итеү һәләте. А ң — югары
ойошҡан материяның тышҡы донъяны идеаль
образдарҙа сагылдырыу һәләте.
2. Кешенең ысынбарлыҡты төшөнөү, белеү,
Фекер итеү һәләте. А ң менән эш итеү. ■ Уҡыл
ған китаптарҙы һөйләтеү ҙә телмәрҙе үҫтереү
һәм балаларҙың аңын киңәйтеү өсөн билдәле
әһәмиәткә эйә. «Башҡортостан уҡытыусыһы»,
1965, № 1. Аңға килеү тирә-йүнде тойорлоҡ,
ҡабул итерлек хәлгә ҡайтыу. Ҡаты йоҡонан
уянган кеүек ҡапыл уяндым, аңыма килдем.
Д. Юлтый. Аң инеү тормош, хәлдең яйына, сер
ҙәренә төшөнөү. Х әҙер уның [Тимеркәйҙең]
башына аң ингән инде. Уның ише егеттәр әй
ләнә, донъя рәхәтен күрә. Д. Юлтый. Ҡ ара аң
үҙенән-үҙе барлыҡҡа килгән, белем менән ағар
тылмаған аҡыл.
3. Кешеләр тараФынан йәмғиәт тормошон аң
лап төшөнөү. Политик аң. А ң уяныу.
ф Аң итеү уйлау.
• Бармагыңа аң килһә, һәнәреңә дан килер.
Мәҡәл.
А Ң 2 н. иҫк. 1. Ҡ ырағай йәйлек; кейек. Бы л
аңдан бар халыҡтың ҡото осҡан, өйҙә-төҙҙә
хайуанат ҡурҡып ҡасҡан. «Бабсаҡ менән К ү 
сәк».
2. Ау, һунар. Аңга барыу. Аңга йөрөү.
АҢ 3 с. Һаҡ, уяу, һиҙгер. А ң кеше. Аң булыү.
/ / А ң йәшәү. ■ Бабсаҡ батыр аң торһон, Ҡарагөләмбәт күҙ һала. «Бабсаҡ менән Күсәк»,
а ң а н с а , аңанса булмай р. һөйл. Уғаса.
а ң БЕЛЕМ и. йыйн. УҡыУ-яҙыУ, Фән-мәғриф әт буйынса дөйөМ мәғлүмәт. Аң-белем алыу.
Аң-белем таратыу, ш Аң-белем, фән беҙҙең ҡо
ралыбыҙ, коминтерн беҙҙең юлыбыҙ. Ә. Мөслимова.
• Аң-белем — мәңгелек гилем. Әйтем.
а Ң Ғ а Н С а , аңғанса булмай р. һөйл. Уғаса.
Аңганса булмай сержант П олищ ук үҙенең ике
һалдаты менән немец офицерын .. беҙҙең янга алып килеп еткерҙе. С. Кулибай.
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АҢҒАРМАҪТАН р. 1. һис тә көтмәгәндә, уй
ламағанда; абайламаҫтан. Ш ул ваҡытта ула р ҙың алдына ацгармаҫтан бүреләр килеп сыҡкан. М. Ғафури. [Ямгыр], ацгармаҫтан килеп
сыҡҡан кеүек, ҡапыл гына уҙып та китте. Ер
ҙең саңын да баҫманы. 3. Биишева.
2. Үҙең дә һиҙмәҫтән, яңылытн; абайламаҫтан.
Арт ҡапҡанан сыгып барышлай, [Гәрәй] аңгар
маҫтан башын арҡыры агасҡа бәреп алды.
Б. Бикбай.
аңғартыу ҡ. Берәүҙең аңына еткереү; тө
шөндөрөү. Артыҡ баҙнатһыҙ булдым ш ул, йә
шерҙем серҙәремде. Тик гармун телендә у га
аңгарттым һүҙҙәремде. А. Игебаев. Егет бик
ҡайгырып илай-илай өйөнә ҡайтып китә. Ҡайт
ҡас, ҡатынына хәлде аңгартып бирә (Әкиәттән).
/Берәй эш хәл тураһында иҫкәртеү, һиҙҙереү.
Ул сыйылдайҙар ҡолаҡта бихисап ен шымсыһы:
алггя көндән ҡурҡыныс, ҙур фажигә аңгарталар. Ш. Бабич.
а ң ғ а ғ ы у ҡ. Эш хәлдең, ваҡиғаның асылын
аңлау; төшөнөү. Яралы минен, һүҙҙәремде аң 
ғарҙы булһа кәрәк, башын бора төштө. Д. Юл
тый. /Абайлап алыу, һиҙеү. [Айрас] йоҡо ара
лаш ни булганын да аңгарманы. Ш. Насыров.
• Аңгармаган түңгәк сана ауҙарыр. Мәҡәл.
АҢДЫМАҪТАН р. диал. Аңғармаҫтан. Аңды 
маҫтан төнгө тын һауаны ярып китә мылтыҡ
тауышы. Б. Ишемғол.
АҢДЫ р Ы у ҡ. диал. Аңғартыу. Таң С улпа
ным, аңдыр, бөгөнгө таң ниндәй серҙәр менән
нур ата? Д. Юлтый.
АҢДЫУ к. 1. Кемде йәки нимәнелер йәшерен
генә күҙәтеү; һағалау. Аңдып ултырыу. га Кис
ҡорон [клубтан] ҡайтып баргаида, [М өхлисәне]
кулактар урманда аг^дып тороп үлтергән. М. Т а
жи. һәүбән алтын өйрәкте аңдып күп йөрөгән.
«Аҡбуҙат».
2. диал. Һаҡлау, ҡарап тороу. Баланы ҡырҡы
тулганса аңдыйҙар (йола буйынса).
ф Алыҫтагы дошмандан аңдып йөрөгән дуҫ
яман. Әйтем.
АҢҠАЙТЫУ ҡ. Оҫта итеп алдау; һемәйтеү.—
Ш унан,— тигән һунарсы был батырга,— Шүрә
лене нисек итеп аңҡайтырга? С. Кинйәкәй.
АҢҠАЙЫУ к. 1. Ауыҙҙы асып, өҫкә ҡарап
ҡатыу; аңшайыу. [Балалар] бөтәһе лә аңҡайып,
ҡояшҡа сагылган күҙҙәрен ҡыҫып тирәк башына
ҡараны. 3. Биишева.
2. күсм. Аңһыҙ тоңһоҙ булыу, шаҡ ҡатыу; ап
тырау. [Ҡатын:] Ә ллә мәрйә инде, бер ни төшөн
мәй ... аңҡайып ҡалды гой. М. Тажи.
АҢҠ АҠ и. диал. ҡар. аңҡау 1.
АҢҠАу 1 и. Ауыҙ әсенең өҫкө өлөшө; таңлай.
Алгы аңҡау. Артҡы аңҡау. Йомшаҡ аңҡау.
Ҡаты аңҡау.
ф Аңҡау гармонИя Һы лингв, аңҡау һуҙын
ҡыларының әйтелештәге я р а т ы у ы. Аңҡау өндә
ре лингв, аңҡау менән тел ҡатнашлығында яһал
ған өндәр.
АҢҠАу 2 с. Әйткәнде аңламайыраҡ тора тор
ған; аңра. Гөлъямал, төнөн, тигән, һин булма
аңҡау, бул уяу. Ш. Бабич.
# Аңра халы ҡҡа аңҡау мулла. Әйтем.
АҢҠ Ы М ИҢКЕ р. диал. Аңҡы-тиңке.

АҢҠ Ы -ТИ ҢКЕ р. Иҫ -аҡылды йыя алмаҫ
хәлдә, аптыраған, ҡаңғырған хәлдә. Аңҡы-тиңке
итеү. // Аңҡы-тиңке булыу, ш Өйөнән ҡыуылган Заһит, эйәһеҙ ат һымаҡ, аңҡы-тиңке булып
Кәжән йылга һы буйында оҙак йөрөнө, Я. Хам
матов. Аңҡы-тиңке бара бер кеше, газонга ла
юлга ҡарамай. К, Кинйәбулатова.
АҢҠЫ ТЫ У к. Көслө итеп бөркөлдөрөү
(еҫте). Иртәнсәкке иҫкән һалҡынса ел сейә,
муйыл сәскәләрен һөйә, уларҙың тәмле еҫен
аңҡытып, морон эсен ҡытыҡлап үтә. И. Кө
ҫәпҡол.
АҢҠ Ы У к. 1. Көслө булып бөркөлөү (еҫкә
ҡарата). Мин еләк еҫе аңҡып торган бесән өҫтөнә
һуҙылып яттым. С. Кулибай. Көнсыгыштан тө
төнлө ел иҫә, дары еҫе аңҡый был елдән.
Ғ. Әмири.
2. күсм. Ныҡ һиҙелеү, асыҡ күренеү. М еҫ
кен башҡорт ауылын килеп күрһәм, аңҡый хәс
рәт, үлем, гүрстан. Ш. Бабич.
АҢҠЫШ с. диал. Аңра.
АҢЛАЙЫШЛЫ с. Аңлашылып торған, аңлау
ға еңел. Аңлайыш лы китап. Аңлайышлы һүҙ.
Аңлайыш лы итеп әйтеү. //А ңлайы ш лы һөйләү,
ш Дирижёрҙың ҡул хәрәкәттәре йырсылар га
аныҡ, аңлайышлы булды. «Ағиҙел», 1966,
б.
АҢЛАЙЫШ ҺЫҘ с. Аңлап булмаҫлыҡ; аң
лауға ауыр. Аңлайыш һыҙ телмәр. Аңлайышһыҙ
итеп әйтеү. //А ңлайы ш һы ҙ һөйләү, ш [Шәүәли]
аңлайышһыҙ нәмәләр мыгырлай. Б. Бикбай.
АҢЛАМАҪТАН р. Ниәт итмәгән, уйламаған
ерҙән; аңғармаҫтан. Аңламаҫтан әйтеп һалы,у.
ш Иң ҡәтги моментта аңламаҫтан үҙебеҙҙекеләр, йә немецтар мушкага алырга мөмкин.
Д. Юлгый.
АҢЛАТМА и. Эш-хәл, мәсьәлә йәки башҡа
нәмәнең асылын төшөндөрөп, мәғәнәһен асып
биргән һүҙ йәки яҙма. Аңлатма биреү. Фәнни
аңлатма.
АҢЛАТМАЛЫ с. Аңлатма бирелгән, аңлатма
һы булған. Аңлатмалы һүҙлек.
АҢЛАТЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. аңлатыу. Аңлатылган мәсьәлә. Аңлатылган һүҙ.
АҢЛАТЫУ ҡ. 1. Ниҙең дә булһа асылын,
мәғәнәһен асып биреү; төшөндөрөү. М әсьәләне
аңлатыу, һ ү ҙҙе аңлатыу, m Айыуголаҡ ҡыҙ
янына килеп, үҙенең хәлен һөйләп аңлатҡан
(Әкиәттән).
2. Уй-тойғоно, фекер-ниәтте белдереү, һ ә н ә р 
се шуның менән һүҙ бөткәнен аңлатып, иҙәнгә
ҡуйган көршәкте ҡулына ала. 3. Биишева. Ҡай
гыны ла, шатлыҡты ла кешеләр йыр менән аң
лата. Б. Бикбай.
3. Ниндәйҙер мәғәнә белдереү, төшөнсә биреү.
Ғәрәп телендә Хәсән — матур, М әймүнә — бә
хетле тигәнде аңлата.
•
Аңһыҙга аңлатҡанса, аңлы эгиен бөтөрөр.
Әйтем.
АҢЛАУ ҡ. 1. Нимәнеңдер эстәлеген, мәғәнә
һен тейешенсә ҡабул итеү; төшөнөү. М әҡәләне
аңлау. М әсьәләне аңлау, һабаҡты аңлау, ш
Суфыйҙарҙан наҙаныраҡ кеше лә юҡ. һөйләгән
һүҙҙәрен аңлап торһаң, шайтан кеүек, һүҙе
һайын алдар имде (Мөнәжәттән).
2. Кемдеңдер уй-тойғоно, Фекерҙе, ниәтте һи-
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ҙвүв; төшөнөүв. Бер-береңде аңлау. Кешене
аңлау, т [Тимер:] Мин һеҙҙе аңлап етмәйем,
Мария Н иколаевна... Б. Бикбай. Минең ш ул тул
ҡынды, йөрәгемде Мәрйәм генә аңлай, шуның
өсөн мин у га гына йырларга тейешмен. Д. Юл
тый.
3. Эш-хәлдвң йәки баппса нәмәнең айышына
төшөү; төшөнөү. Хатаны аңлау. ■ [Юлия:]
Ишбулды, туганҡайым, бик дөрөҫ аңлайһың,
бик дөрөҫ эшләйһең. Һ. Дәүләтшина. Егет эштең
ниҙә икәнен ошо ерҙә генә аңлап алган (Әки
әттән).
4. Икенсе бер телдә һөйләгәнде төшөнөү.
И нглизсә аңлау.
ф Әйткәнде аңлау кешенең кәңәш-шелтәһен
ҡабул итеү.
АҢЛаШЫЛЫу ҡ. Аңға барып етеү. М әсьәлә
аңлагиылгандай булгас, Ф әхри менән Байназар
сыгып китте. Б. Бикбай.
АҢЛАШЫУ ҡ. 1. Бер-береңдең уй-теләгенә
төшөнөү. «Әйткәнде ҡабул итеүеңә рәхмәт,
мөгәллим,— тине оло инәйем.— Ш улай башта уҡ
аңлашып эш иткән яҡшы». М. Кәрим. [Әбей —
егеткә:] һ и н ҡамыш араһынан сыҡ та, ҡыҙҙың
янына барып, мамыҡ тунын бир. К алган ягын
үҙегеҙ аңлашырһыгыҙ (Әкиәттән).
2.
Бер-береңдең әйткәнен, һөйләгәнен аңлау.
Баҙарҙары уның ш аулап тора, тиҫтәләгән телдә
аңлашып. Р. Бикбаев.
АҢЛЫ с. 1. Фекер итеү, уйлау һәләте бул
ған. Кеше — аңлы йән эйәһе.
2. Аңлап, белеп эш итә алыусан. Ул миңә
караганда уҡымышлы ла, аңлы ла кеше ине.
3. Биишева.
3. Алдынғы ҡарашлы. [Дауытов:] Ә һеҙ .. ко лхозсылырҙың аңлы өлөшөнә ныгыраҡ таяныгыҙ.
Б. Бикбай. /Алдынғы ҡарашҡа нигеҙле. Эшкә
аңлы мөнәсәбәт. Аңлы тәртип.
АҢРА с. Тейешенсә уйлау, Фекер итеү һәләте
нән мәхрүм; аҡылға самалы; иҫәр. [Нәсимә:]
Теге аңра залга индереп ебәрмәһә ярар ине
[ҡунаҡтарҙы]. Н. Иҙелбай. Х алы ҡ аңра, .. аңра
булмаһа, һугышҡа бармаҫ ине. Д. Юлтый. Бер
аҙҙан аңра әтәстең йөндәре генә тороп ҡала
(Әкиәттән). /Әрләгәндә әйтелә. Аңра! Унды
бөткән, буйы-һыны еткән, ә аҡыл ултырмаган!
3. Биишева. Аңра бәрәк кәмһеткәндә, әрләгәндә
әйтелә. Кит, аңра бәрәк, мин һине йүнле кеше
тип йөрөйөм тагы!
АҢҒАЛаНЫУ к. Аңраға әйләнеү, аңра бу
лыу. Ҡарт аңраланып бөткән.
АҢСЫ и. иҫк. Һунарсы, аусы.
АҢ-ТАҢ: аң-таң булыу аптырау, шаҡ ҡатыу.
Зилский .. ҡобараһы осоп, ҡолап китте. Х алы ҡ
аң-таң булып ҡалды. Ғ. Дәүләтшин.
АҢ-ТОҢ: аң(ды)-тоң(до) белеү төрлө эш-хәлдең асылын, айышын Һиҙеү. Эштең аңын-тоңон
белеү. ■ [Әхмәҙи] малайҙарҙы сәмләштерҙе.
Аңды-тоңдо белмәгән малайҙар уныҢ һайын
дәртләнеп эшләне. Ж. Кейекбаев.
АҢҺАУ ҡ. диал. Аңдыу.
А ҢҺЫ Ҙ с. 1. Аңлап, белеп эш итә алмаған.
[Хасбулат:] Аңһыҙ башҡорт һалдаттарының
тәүләп күҙен асҡан шул. [Ш. Х оҙайбирҙин] инде.
3. Биишева.

2. Алдынғы ҡарашҡа эйә булмаған. К олхозсы 
ларҙың аңһыҙ ҡатламы фермага дөйөмләштерел
гән һыйырҙарын кире алыу га тиклем барып етте.
Б. Бикбай.
3. Көтөлмәгән, ҡапыл килеп сыҡҡан. Аңһыҙ
үлем.
А Ң Һ Ы ҘҘА Н р. Уйламағанда, көтмәгәндә;
аңғармаҫтан. Бер көндө йылҡы көтөп йөрөгәндә,
аңһыҙҙан ике-өс һыбай [Аҡназарҙың] көтөүен
килеп баҫа. М. Буранғолов./А лдан ниәт итмә
гәндә, көтмәгәндә; яңылыш, һунарга барган саҡ
та, Ишәй аңһыҙҙан шаршыга осҡан. «Башҡорто
стан ҡыҙы», 1968, № 9.
АҢҺЫ ҘЛА НЫ У ҡ. Аңһыҙға әйләнеү; аңрала
ныу. Аңһыҙланып йөрөү.
АҢҺЫУ ҡ. Арып хәлһеҙләнеү. Б ала илап аң
һып бөткән.
АҢШАЙҒАН с. кар. аңыш 1.
АҢШАЙТЫУ ҡ. Шаҡ ҡатырыу, аптыратыу.
АҢШАЙЫУ ҡ. 1. Ауыҙ асып ҡатыу. Аңшайып
тороу. /И ҫ-аҡылды йыя алмай шаҡ ҡатыу.—
Мин .. аңшайып ҡарап тик торам, [иптәштең]
ни һөйләгәнен аңламайым,. Ҡ. Ибәтуллин.
2. Ул-был эште тиҙ генә абайлай алмай, күреркүрмәҫ булыу. [Азамат — И льясҡа:] Мин китәм.
Аңшайма — тагы ла ҡарауыл ҡалаһың. Ш. Бик
ҡол.
АҢШАЙЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. аңшайыу. А ңш ай
ышып тороп ҡалыу.
АҢШАНЛАУ ҡ. Муйынды һуҙып, алан-йолан
тирә-яҡҡа ҡарау.
АҢЫ р и. Аҡ төшкән ҡара ҡанатлы, һарғылт
ерән төҫлө эре өйрәк.
А ҢЫ р ЫУ ҡ. диал. ҡар. аңдыу 1.
АҢЫШ 1 с. Тиҙ генә аңлай, төшөнә алмаусан.
Аңыш кеше.
АҢЫШ 2 и. диал. Айыш. Аңышына төшөнөү.
АҢЫШЛЫ е. диал. Аңлайышлы.
АҢЫШ ҺЫҘ е. диал. 1. Аңлайышһыҙ.
2. Аңра. [Зиннәт:] һуҡы р, һуҡыр мин!
Аңышһыҙ, һуҡыр! Ф . Иҫәнғолов.
АҢЫШЫУ ҡ. диал. Аңғарыу. Ҡараһаҡал Антондан бөтә эште аңышкас, кәләм-ҡагыҙын
алып, .. ҡаяла ултырып хат яҙган. «Ҡ араһа
ҡал».
АОРТА [РуС. <ғР.] и. Йөрәктең һул яртыһынан
сығып, үпкәнән башҡа тәндең бөтә ағзаларын
ҡыҙыл ҡан менән туҡландыра торған иң
йыуан тамыр.
АП- киҫ. А өнө менән башланған сиф атҡа
һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрәжәһен
яһай. Ап-аҡ. Ап-арыу. Ап-асыҡ.
АПА 1 и. диал. ҡар. апай 2.
АПА 2 и. диал. ҡар. бабай 2.
АПАЙ и. 1. Йәшкә үҙеңдән оло булған бер
туған ҡатын-ҡыҙ. Оло апай. Кесе апай. Уртансы
апай.
2. Үҙеңдән оло, ата-әсәңдән кесе булған ҡ а
тын-ҡыҙ туған.
3. Үҙеңдән оло, ата-әсәңдән кесе булған һәр
ҡатын-ҡыҙ. Киң урындыҡ ситендә илле йәштәр
самаһындагы бер апай йөн иләп ултыра ине.
Һ. Дәүләтшина.
4. Уҡытыусы ҡатын-ҡыҙға ололап өндәшеү
һүҙе.
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5. Йәш ҡатын (оло ҡатындың балаларына ҡ а
рата), /Үгәй әсәй.
АПАЙЫУ к, диал. Аңшайыу, һемәйеү. Апайып
тороп ҡалыу.
АПАЛНАЙ [рус. опальный] с, диал. Эйәһеҙ,
ҡәҙерһеҙ — һ а у ҙа әсет, һау ҙа әсет! Апалнай
беләк бар тип беләһеңме әллә бында. И. Ғиз
зәтуллин.
АПАЛЫ -ҺЕҢЛЕЛЕ р. Апай менән һеңле бер
гәләп. Апалы-Һеңлеле килгәндәр,
АПАЛЫ -ЭНЕЛЕ р. Апай менән эне бергәләп.
Апалы энеле уҡып йөрөйҙәр.
AIIAH и. диал. Япан.
АПАНЛАУ ҡ. диал. Һап-Һоп итеп, шапылда
тыу (ауыҙҙы). Апанлап ашау.
АПАр А [рус. опара] и. 1. Әсеп сыҡҡан ҡ а
мыр. Повар .. ҡабарган һаргылт апарага әллә
ниндәй порошоктар һалып, йомортҡалар һытып,
.. һары май ҡойоп ебәрҙе. Һ. Дәүләтшина.
2. Һыуға он һалып болғатылған май аҙығы.
һыйырҙарга өс килограмм ондан эшләнгән апа
ра эсерелә. «Совет Башҡортостаны», 1968,
16 Февраль. /күсм. Бик шыйыҡ, тәмһеҙ аш.
Билгауыңды тартыбыраҡ быумаһаң, ҡорһаҡты
апара менән тултырырга ла етмәй (аҡса).
С. Мифтахов.
3. диал. Ҡырған картуфтың ҡалдығы, төпрә.
ф Апара ҡорһаҡ кар. ҡорһаҡ 1.
АПАр ТЕЙД [РуС. ] и. Илдәге халыҡты раса
ирекһеҙлеге нигеҙендә көсләп айырыу полити
каһы .
АПАр ТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. апарыу.
АП-Ар УҠ р. һөйл. Яҡшы ғына, ярайһы ғына,
һәйбәт кенә. М андолинала ап-аруҡ уйнау.
[Ир г әле] ай самаһы үтеүгә, бер нисә көйҙө апаруҡ уйнай башланы. Н. Мусин.
АП-Ар ЫУ с. Арыу ғы на, яҡшы ғына. Ап-арыу
кеше. //А п-ары у эшләү. Ҡумыҙҙа ап-арыу у й 
нау. Ап-арыу ук 1) бик үк насар түгел, арыу
ғына. Ап-арыу уҡ ат, егеп йөрөүгә ярай; 2) бай
таҡ ҡына, күп кенә. Ап-арыу уҡ ер у л беҙҙең
сабынлыҡ.
АПАр ЫУ ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Алып барыу.
Кинога апарыу. Апара ятыу. Апарып биреү.
Апарып ҡуйыу. Апарып сыгарыу. Апарып таш
лау. Апарып һалыу. ■ — Бар, булмаһа, атай
ыңа. айран апарып кил. К. Мәргән.
АПАТИТ [РуС. < гр. ] и. Ер аҫтынан атылып
сыҡҡан күп кенә тоҡомдарҙың состав өлөшө
булған минерал (башлыса ФосФор ашламалары
етештереүҙә ҡулланыла).
АПАТИЯ [рус. ( гр. ] и. Теләк, маҡсатһыҙ, уйтойғоһоҙ күңел бушлығы.
АПАУ ымл. Балаларҙы иркәләп йәлләгәндә
әйтелә. Апау, ни булган үҙекәйгенәһенә.
АПАУЛАУ ҡ. Йылы һүҙ менән һөйөп иркә
ләтеү; наҙлау. [Юлдыбикә — ире хаҡында:]
Ирендәре көлөп торор ине. һ ү ҙ ҡушһа, әй, кә
ләш, тип, апаулап ҡушыр ине. Т. Хәйбуллин.
АПЕЛЛЯЦИЯ [рус. ( лат. ] и. 1. юр. Түбәндәге
суд органының ҡарарын яңынан ҡарауҙы һорап
юғары органға яҙылған мөрәжәғәт. А пелляция
биреү.
2.
Ярҙам, кәңәш һорап яһалған мөрәжәғәт.
А пелляция яһау.

АПЕЛЬСИН и. ҡар. әфллсун.
АПҠАЙТЫУ ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Алып ҡай
тыу. Бесән апҡайтыу. Ҡ унаҡ апҡайтыу, ж
[Егет:] Мин һиңә .. хан ҡыҙҙары гына танып
йөрөй торган бүләк апҡайттым. Й. Солтанов.
АПҠАЛЫУ ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Алып ҡалыу.
Айырып апҡалыу. Ебәрмәй апҡалыу.
АПҠАСЫУ ҡ . ҡ ы ҫ ҡ . ф. һөйл. 1 . Алып ҡасы у.
Кеше нәмәһен апҡасыу. Апҡасып китеү.
2. Баш бирмәй сабыу (атҡа ҡарата). Ат апҡа
сып китте.
АПОҒЁЙ [Рг/С. (гр .] и. астр. Ай йәки яһалма
юлдаш орбиталарының Ер үҙәгенән иң алыҫ
нөктәһе.
А ПОЛИТИЗМ [РуС. <гр. ] и. Кешенең ижтима
ғи-политик тормошта ҡатнашлыҡ итеүҙән ҡа
сыу ы, политика мәсьәләләренә ғәмһеҙлеге.
АПО ЛИ ТИ К с . Ижтимағи-политик тормоштан
ситләшкән, политика мәсьәләләренә ғәмһеҙ бул
ған. Аполитик кеше.
АПОр Т [РУе .] и. 1. Эре, тәмле емеш бирә
торған алма ағасы.
2. Шул ағастың алмаһы.
АПОСТр О Ф [Рус. <гр.] и. Хәреф өҫтөнә
ҡуйыла торған өтөргә оҡшаш билдә.
АППАр АТ [рус. ( лат. ] и. 1. Билдәле бер эш
башҡарыу өсөн хеҙмәт иткән ҡорамал, прибор.
Кино аппараты. Телефон аппараты.
2. Ф изиол. Организмдың бөтөн бер функция
башҡарған ағзалары. Тауыш аппараты. Тын
алыу аппараты.
3. Хужалыҡтың, эштең берәй тармағын хеҙ
мәтләндергән ойошмалар. Дәүләт аппараты.
Райком аппараты. Сауҙа аппараты.
ф Ғнлмн аппарат ғилми хеҙмәт өсөн ф айҙала
нылған материал һәм ҡулланмалар.
АППАр АТСЫ и. Аппарат (1 мәғ.) менән эш
иткән кеше.
АППАр АТУр А [РУС. ] и. йыйн. Билдәле бер
эште башҡарыу өсөн хеҙмәт иткән аппараттар,
ҡорамалдар. Кино төшөрөү аппаратураһы.
Лаборатория аппаратураһы.
АППЕНДИКС [Рг/С. (лат.] и. анат. Һуҡыр
эсәктең үҫендеһе. Аппендиксты алып ташлау.
АППЕНДИЦЙТ и. мед. Һуҡыр эсәк үҫендеһенең шешеүе. Аппендицитҡа операция яһау.
АППЕТЙТ [РУс. <лат. ] и. 1. Ашау теләге, ашҡа
булған барым. Аппетит артыу. Аппетит асылыу.
Аппетит менән ашау. Аппетит югалыу. ш Б ир
гән аштары елп итеп ҡалды, кесе телгә лә йоҡма 
ны, аппетит ш ул тикле күтәрелеп китте, баягынан да ныҡ асыҡтырҙы. Д. Юлтый.
2. күсм. ҡар. йәпсе. Империалистарҙың дол~
ларга булган аппетиты кеш елеклек, гәҙеллек,
намыҫ һәм әҙәп тигән нәмәне бөтөргән. Ә. Х а
рисов.
АППЕТИТЛЫ с . Аппетит ултыр лыҡ; тәмле.
Аппетитлы аш.
АППЛИКАЦИЯ [рус. (лат.] и. 1. Төҫлө ҡа
ғыҙ, туҡыма киҫәктәрен йәбештереп йәки тегеп
һүрәт яһау ысулы.
2. Шул ысул менән яһалған биҙәк, һүрәт һ. б.
АПр ЁЛЬ [РУс. <лат. ] и. Календарь йылының
дүртенсе айы (кар. календарь). Апрель аҙагы.
А прель башы. Апрель артыҡ йылы булһа, май
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Һалҡын, елле-ямгырлы булыр. Һынамыш. А п 
релдең алтыһында аяҙ булһа, йәй ҡоро килер,
болотло булһа, ашлыҡ уңыр. Һынамыш.
А П ҒОБА ЦИ Я [рус. (лат.] и. 1. Тикшереү,
һынау нигеҙендә бирелгән рәсми хуплау. А про
бация биреү. Апробация үтеү.
2. а. х. Иң яҡшыларын орлоҡҡа Файҙаланыу
маҡсатында ауыл хужалығы культураларының
сорт сиФатын билдәләү. Баҫыу апробацияһы.
апсайыу ҡ. Үрә баҫыу, һын турайтыу.
[Күсмәҫ хан:] Мин бер болан осратҡайным, ат
маҡсы булып, йәйәмде ҡулга алһам, болан апсая
баҫты ла торҙо, имсәктәренән һөтө эйеп китте.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
апеығыү ( апсыҡ*) ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Алып
сығыу. Баланы апсыгыу. Өйҙән апсыггяу. һ ы у 
ҙан апсыгыу. Ярҙан апсыгыу. ш — Аһылбай,
бар, атты апсыҡ, халыҡ ҡүрһен. 3. Биишева.
АПТАЛ и. диал. Соҡор ҡаҙғанда сыҡҡан туп
раҡ өйөмө.
АПТЕКА [рус. (гр.] и. Дарыу һәм һаулыҡ
һаҡлау өсөн кәрәкле төрлө нәмә һата торған
ойошма. Аптеканан дарыу алыу.
АПТЕКАСЫ и. Аптекала дарыу әҙерләгән
кеше; ф армаңевт.
АПТЕЧКА [РуС. ] и. Тәүге ярҙам өсөн кәрәк
булған дарыу һәм башҡа нәмәләр.
АПТЫҒАҠ и, һөйл. Нисек итергә, ни эшләргә
белмәй аптырағанда ҡулланылған һүҙ. Кемдән
барып кәңәш һорарга ла белмәйем. Аптыраҡ!
АПТЫ ҒАНДЫ ҒЫ Ү ҡ. Аптырашҡа ҡалды
рыу, аптыратыу.
АПТЫҒАНЫҮ ҡ. Ниҙеңдер айышына, мәғә
нәһенә, тәртибенә төшөнә алмай, ни хәл итергә
белмәй уйға ҡалыу. Аптыранып ултырыу.
АПТЫҒАТЫҮ ҡ. 1. Ғәжәпкә ҡалдырыу. [Гөлйөҙәмдөң] илай-көлә һөйөнсө һорауы Шәһиҙә
әбейҙе аптырат[ты]. Һ. Дәүләтшина.
2. Сараһыҙ хәлгә ҡуйып, уйға ҡалдырыу.
Аптыратҡан донъя бит был Ғабдрахман м улла 
ны. Ш. Бабич.
3. Йәнгә тейәү; йонсотоу, йөҙәтеү, ҡанғыртыу.
Ш улай йөрөнө Зәйнәп йыл буйы. Унан һауыҡты
ул, докторҙар ҙа хәҙер аптыратып бөтмәйҙәр.
Ғ. Сәләм. Ул [секретарь] йәш кадрҙар таптырып
аптырата мине. Б. Бикбай.
АПТЫРАҮ ҡ. 1. Ниҙелер тейешленән йәки
ғәҙәттәгенән ят күреү; ғәжәпләнеү. Аптырап ки
теү. Аптырап тороу, ш Бы л ниндәй әкәмәт икән,
тип аптырап ҡарап торам. Т. Йәнәби. /Н ин
дәйҙер хәлге төшөнә алмай яФаланыу; ғәжәп
ҡалыу. Көнө лә, төнө лә эш менән үтә. Үҙемдең
ш ул хәтле бәхетһеҙ булганыма аптырайым мин.
Д. Юлтый.
2. Сара тапмай, ни хәл итергә лә белмәй уйға
ҡалыу. Урал, ни эшләргә, ҡайҙа барырга, тип
аптырап торганда, арҡаһына ауыр тоҡ йөкмәгән
бил һылыу бер ҡыҙ уҙы п барганын күреп алды,
ти. «Урал батыр». Аптырагас, ханга барып фа
тир һораган у л (Әкиәттән).
3. Берәй ҡыйын хәлдән интегеү; я Фаланыу.—
Советҡа ситса килгән, бик аптырагандарга бү
леп бирәбеҙ, тигәйнеләр. Һ. Дәүләтшиан.
4. Берәй нәмәгә мохтажлыҡ кисереү, мохтаж
булыу. Бесәнгә аптырау. Утынга аптырау.

ф Аптырағандан бер һүҙ ни тиергә белмәй
әйткәнде беллерә.
• Аптыраган ҡатын абышҡаһын атай тигән.
Әйтем. Аптыраган өйрәк арты менән күлгә сум
ган. Мәҡәл.
АПТЫРАШ и. Ни эшләргә белмәй сараһыҙ
булып, уйға ҡалған хәл. Аптырашҡа ҡалдырыу.
Аптырашта ҡалыу, ш Мең төрлө уй, ҡатты баш,
ни эшләргә лә аптыраш. Ш. Бабич.
# Аптыраш менән йөҙәш икеһе кергән өйҙәш.
Мәҡәл.
А т Ы р АШЫу ҡ. урт. ҡар. аптырау. Өе туган
ҡыуанышып күрешә. Өс сауҙагәр аптырашып,
ниш ләргә белмәй, ҡурҡышап тора (Әкиәттән).
АПҺЫН и. Ағай-эненең, ҡатындары (бер-береһенэ ҡарата); килендәш. Маңлайыңа аш һөрт
һә, һиҫкәнмә һин, ҡыҙыҡай: аш күрмәгән, тип
һөйләр апһындарың, ҡыҙыҡай (Ғуй йыры
нан).
# Апһынды апһын күрә алмай. Әйтем.
АПҺЫ Н ӘЗЕ и. йыйн. һөйл. Ғаиләләге ҡатын
ҡыҙ (апһындар, ҡәйенһеңлеләр һ. б.).
• Апһын-әзе татыу булһа, аш күп булыр.
Әйтем.
АПЫЙ өндш. диал. Апайға өндәшкәндә әй
телә.
AF 1 [РуС. (ф р.] и. Йөҙ квадрат метрға тигеҙ
булған ер үлсәү берәмеге; гектарҙың йөҙҙән
бер өлөшө.
AF 2 и. иҫк. Удмурт халҡының баш ҡорттарҙа
йөрөгән әүәлге исеме.
АР 3 [гәр. ] и. иҫк. Оятсылыҡ, намыҫ, ғәр.
AFA 1 и. 1. Ике нәмәнең уртаһы, ике нәмәне
айырған урын. Бармаҡ араһы. Мөгөҙ араһы. Рәт
араһы. Тау араһы, ш Гөлнур ш улай һөйләнеп
ултыра торгас, ике бүлмә араһындагы таҡта
стенага йоҙрого менән бер нисә тапҡыр һүгып
ҡуйҙы. М. Ғажи.
2. Бер ерҙән икенсе ергә тиклем булғаи алыҫ
лыҡ. Алы ҫ ара. Бер саҡырым ара. Яҡын ара.
ш Х алы ҡ Ырымбур араһын ҡуна ятып йөрөй.
Ә Хисамый был араны атын бер ашатмай барып
етә. Б. Бикбай. Ике көнлөк араны Й үгерек батыр
һыңар аяҡлап йүгергән (Әкиәттән). Ара ҡунып
йөрөү алыҫ юлға ҡуна-ҡуна барыу. Ара ҡунып
йөрөп дурт-биш көн ваҡыт үтеп китә. Һ. Д әү
ләтшина.
3. Күпмелер дауам иткән ваҡыт өҙөгө. Бер
арала. Буш арала. Бы л арала. Теге арала.
Ҡайһы арала, ш Фатималар ҡунаҡҡа килеп
аҙна араһы ятып ҡайттылар. Ж. Кейекбаев.
у л (йәки шул) ике арала шул хәтле ҡыҫҡа ваҡыт
эсендә. К үп тә үтмәй халыҡ йыйылды, ул ике
арала м уллалар Ғәйни агайҙы ҡанга батырып
ташлагайнылар. Т\ Йәнәби. /Б ер хәл-ваҡиғанан
икенсеһенә тиклем үткән ваҡыт (<#ған/ *гән ял 
ғаулы сиФат ҡылымынан һуң килә), һугы ш
тынган араларҙа башҡорттар ҡурайга ҡушылып
йырларга, дәртләнеп бейергә, шигыр тыңларга
ярата. «Совет Башҡортостаны», 1965, 6 май.
4. күсм. Кешеләрҙе бер-береһенә бәйләгән мө
нәсәбәт. Ара төҙәлеү. Ара һыуыныу. Ара яҡшы
рыу. Арабыҙ боҙолдо. Араға ннеү кешенең эше
нә, тормошона, мөнәсәбәтенә ҡыҫылыу, һ ү ҙ
араһына инеү. Эш араһына инеү. Аранан ел дә
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үтмәҫ (йәки үтерлек түгел) дуҫлыҡ, бәйләнеш
бик ныҡ, тигән мәғәнәлә әйтелә. Без М әгҙән
менән, ай-һай, ниндәй дуҫтар инек! Арабыҙҙан
ел дә үтерлек түгел ине хатта. М. Кәримов.
5. Ниҙеңдер уртаһындағы яй, бушлыҡ. Аш лыҡ
араһы. Урман араһынан. Ү лән араһынан.
■ Ҡамышлыҡ араһынан ике яҡлап аҡҡоштар
күлде буйлап йөҙөп китте. Ш. Бабич.
6. 3-сө зат эйл. сығн. һәм у.-в. клш. аФФикстары менән бәйләүес функңилһында ҡулланыла
(ҡар. араһынаи, араһында).
ф а й араЬы иҫке ай бөтөп, яңы ай тыуғанға
тиклемге ватсыт. А й араһы яуы нлы була. а р а ғ а
төшөү вәғәҙәләшкән кешеләрҙең эшенә тсыҫылып
болартыу, ар ан аи китеү ваФат булыу, үлеү.
араи ан һыу үткеһеҙ сикһеҙ татыу, тигән мәғәнә
лә әйтелә, һәйбәт торалар, араларынан һыу
үткеһеҙ. Ара т ө т ө ү кешенең эше, ниәтенә тсы
ҫылып, ҡаршы эш итеү; арҡыры төшөү. Ер менәи
күк араһы ныҡ айырыла, яҡынлыҡ йәки оҡшаш
лыҡ юҡ, тигән мәғәнәлә әйтелә. Ә бына мин бе
ләм. Ҡыҙҙар менән ҡыҙҙар араһы ла — ер менән
күк араһы кеүек була. Һ. Дәүләтшина. Ике ара
ике кеше араһындағы мөнәсәбәт. Ике арала йө
рөү. Ике арала ҡалыу. [КеШенең] хәл араһына
инеү диал. ауыр хәлде аңлау. Апаҡайым асыҡтым.
Берәр ҡалаҡ бирһәнә, хәл арама инһәнә (Әки
әттән). Нн [ике] арала нисек улай тиҙ. Ни арала
өлгөргән! Тәртә араһына инеү тәртипкә инеү,
тәртипкә килеү. Һүҙ ара һүҙ сығып һөйләшәһөйләшә килеп, һүҙҙән-һүҙ сығып, һ ү ҙ ара
һүҙ сыгып, үткән замандарга төшөп киттек. Ул
арала [булмай] бер-бер эш-хәрәкәт артынса уҡ
икенсеһе булғанды белдерә.
•
Алабута аш булмаҫ, ара бутаган иш б у л 
маҫ. Әйтем. Әҙәм менән әҙәм араһы — ер менән
күк араһы. Әйтем.
а р а и. Ырыу эсенә ингән вағыраҡ төркөм.
Ҡыпсаҡ араһы үҙен ауылдың аҫаба башҡорто
һанай. Улар ишле лә, берҙәм дә халыҡ. Б. Бик
бай.
~ а р а 3 1. Күмәк нәмәнең бәйләнешен белдер
гән ҡушма сиФаттың икенсе өлөшө булып килә.
Колхоз-ара төҙөлөш. Халыҡ-ара конференция.
Район-ара кәңәшмә.
2. Күмәк заттың ҡатнашлығын белдергән
ҡушма рәүештең икенсе өлөшө булып килә.
Икәү-ара һөйләшәү. Үҙ-ара килешеү.
а р а т а с и. диал. Борғоса.
а р а З [гәр.] и. иҫк. Талаш-тартыш, ыҙғыш.
а р а з л а ш ы у ҡ. иҫк. Талашыу, ыҙғышыу.
[Ҡыҙ — батшага:] Беҙ бер ваҡыт боҙолошоп,
аразлашып китербеҙ. Ш ул ваҡыт мин .. иң һөй
гән, күңелең теләгән нәмәне алып сыгып китер
мен (Әкиәттән).
а р а й и. Һыу баҫа торған болон. Ташлыташлы Уралымдың аҡланы, арайҙары. Таштанташҡа һикерешә Аҡҡайын малайҙары. М. К ә
римов.
АР АЙЫШ [фарс. ] и. иҫк. Биҙәк, зиннәт.
а р а Ҡ Ы [гәр.] и. Опирт ҡатыш иҫерткес эсем
лек. А ҡ араҡы. Ҡыҙыл араҡы. Араҡы заводы.
Араҡы шешәһе.
а р а л и. 1. Йылға уртаһында ҡалған ҡоро ер;
утрау. А уы л ҡаҙҙары көндөҙ ашлыҡ төбөнә

төшә лә, төнгә аралга инеп ҡуна. /Й ы лға бө
гөлө араһында ҡалған ҡоро ер.
2. диал. Ике йылға башын айырып торған
ҡалҡыу ер. һ ы у а йыр г ыһы.
а р а л а н ы у ҡ. 1. Төш. ҡар. аралау 1.
2. Бер төркөмдән бүленеп сығыу; айырылыу.
Ҡолон өйөрҙән араланды. Туптан араланган
ҡош.
3. Йырынып сығыу, ҡотолоу; арыныу. [Хафиз
ҡарт:] һ е ҙ икегеҙ ҙә кулак ҡоллогонан көс хәлгә
араланып, аяҡҡа гына баҫа башланыгыҙ.
М. Тажи.
• Араланган ҡуйҙы бүре алыр. Мәҡәл.
а р а л а у ҡ. 1. Бер нәмәнең араһын киңәйтеү;
аралы итеү. Агасты апалап ултыртыу.
2. Нимәнеңдер асыҡ еренән, араһынан үтеү.
Урман аралап үткән юл. ■ Мөһабәт агастарҙы
сагыу яҡтылыҡ аралай. Ә. Хәкимов. Ул саҡта
ла бында лимон үҫкән, бөркөт осҡан тауҙар
аралап. Р. Ниғмәти. / Ниҙеңдер араһынан юл
ярыу. [Шакир] ашлыгын аралап, нәҙек загондың
әле ул, әле был ягына сыга. Һ. Дәүләтшина.
Х алы ҡ төркөмөн аралап, мөһабәт буйлы, ҙур сал
һаҡаллы, оҙон аҡ тун кейгән яурынтаҡ ҡарт
алга сыҡты. Ә. Ихсан.
3. Йыш, ҡуйы йәки уҡмашҡан нәмәнең араһы 
нан ниҙер йөрөтөп, айырғылау. Сәсте аралау.
■ Ә хмәҙулла бабай һаҡалын аралай аралай
тагы алыҫҡа текләне. Ә. Вахитов.
4. Ҡуйы сәселгән нәмәне һирәкләү. Сөгөл
дөрҙө аралау хәҙергә ҡул менән эшләнә. Й. Гә
рәй.
5. Берәй нәмәне икенсе бер нәмәнән башҡа
айырыу. Х алы ҡ хәтере .. яҡшыны ямандан
аралап, ҡәҙерләп йыя бара. «Совет Башҡорто
станы», 1967, 10 март. /күсм. Береһен ситләтеп,
икенсеһен яҡынлатып, төрлө мөнәсәбәт күрһә
теү; айырып ҡарау. Ҡояш кеше араламай, ғә
ҙел йәшәй донъяла. Олоһона, кесеһенә ул бер
тигеҙ йылмая. Т. Арслан.
6. Һуғышҡан йәки ыҙғышҡан кешеләрҙе бербереһенән айырыу. Ул [агай] мине иҫтән яҙҙырганса туҡмай ине, .. Кәрим бабай килеп араланы.
М. ҒаФури./Ауыр хәлдән ҡотҡарыу; яҡлау.
Үлемдән аралау, ш [Көнбикә:] Батыр ирҙәр
үҙе яҡламаһа, кем аралар меҫкен халыҡты.
Б. Бикбай.
7„ Берәмекләп йөрөп ҡыҙырыу; байҡау. И н
структор ебәрелеп, кантондарҙы аралап ҡайтҡас
та, кантон комиссияларының эшмәкәрлегенә ҡа
рата сара күреләсәк. Ш. Хоҙайбирҙин. А бдулла
ахун ил аралап, һалым һалган һәр йортҡа
(Халыҡ йырынан).
ф Аш аралау бер кешегә яҡшыраҡ, икенсеһенә насарыраҡ ашатыу; тамаҡ айырыу. Еңгәм
аш араланы, агайым өйҙә юҡта йүнле ашатманы.
Ен (йәки шайтан) аралау араға кемдер төшөп
эште боҙоУ. [Үмәр:] Ҡыҙыңдың ике аягының
береһен кешегә атлатма. И зге эште ен аралап
ҡуйһа, алдың өлөштө. Һ. Дәүләтшина. Һалҡын
аралау диал. һыуыҡ тейеү.
Ар АЛАШ с. 1. Төрлө нәмә үҙ-ара ҡатнаш,
алмаш-тилмәш. Аралаш ашлыҡ. Шыршы менән
аралаш имәнлек. //А р а ла ш килеү. Аралаш у л 
тырыу. Аралаш үҫеү. Аралаш һалыу.

69

АРА

АРА

2. р. мәғ. Ниҙер бергә, ҡатышҡан, ҡатыш;
ҡатнаш. Арыш аралаш бойҙай. Ҡар аралаш ям
гыр. // Йәш аралаш көлөү. Иҫ аралаш һаташыу,
ш Хисам йоҡо аралаш ят кеш еләрҙең аяк тау
ышын ишетә (Әкиәттән).
3. бәйл, мәғ. Ваҡыт берәмеген белдергән
һүҙҙәр менән килеп, ниҙеңдер бер берәмек аша
эшләнгәнен йәки ғәмәлгә килгәнен белдерә.
Клубта көн аралаш кино күрһәтелә. Й ы л аралаш
кыш һыуыҡ килә.
ф Аралаш урман япраҡлы һәм ылыҫлы ағас
тарҙан торған урман, ар ал аш Ьан мат, бөтөн
һан менән кәсерҙән торған һандар. Ҡ араңғы
аралаш яҡтырыр-яҡтырмаҫтан. Сөнәгәт менән
Х әбибулла иртәгә караңгы аралаш сыгып китер
гә һөйләшеп к уйҙы. Ж. Кейекбаев.
а р а л а ш с ы и. Аралашлыҡ иткән кеше .
Ар АЛАШТЫр ЫУ ҡ. 1. Вер нәмәне икенсе
нәмә менән ҡатнаштырыу, бергә ҡушыу. Көлдө
тупракҡа аралаштырып, .. к у л тырмаһы менән
тырматып сыҡтылар, ти (Әкиәттән).
2. Ике нәмәнең араларын бер-береһенә үткә
реү. Соня .. һыҙганган йыуан беләктәрен өҫтәл,
өҫтөнә һалып, бармаҡтарын аралаштырҙы.
Б. Ишемғол.
3. Бер нәмә менән икенсе нәмәне сиратлашты
рыу. Я л менән эште аралаштырыу.
Ар АЛАШЫу ҡ. 1. Бергә ҡушылып, ҡатнашып
буталыу. Кайгыга аралашып ҡайнар йәшем м өл
дөрәмә ике күҙҙән агыр ине. Ш. Бабич.
2. Ү ҙ-ара бәйләнеш, танышлыҡ; тотоу; ҡатна
шыу. Кеше менән аралашыу. Х алы ҡ менән ара
лашыу. /Т ел ярҙамында аңлашыу. Башҡорт
теле, башҡа телдәр кеүек үк, аралаш ыу, үҙ-ара
фекер алышыу хеҙмәтен үтәү менән бергә, [ҙур
ижтимаги] урын тота. Ж. Кейекбаев.
Ар АЛЫ К и. 4. Бер нәмә менән икенсе нәмә
уртаһындағы буш урын; ара. [Ҡеүәтов:] Ситән
араһында аралыҡ ҡалдырмаҫҡа тырышыгыҙ.
Ә. В әли./Бер нәмәне икенсе нәмәнән айырып
торған ара. [Ауылдар] аралыҡтарында бишалты саҡрым ер ҡалдырып, һыу буйлап теҙелеп
киткәндәр. Ғ. Дәүләтшин.
2. Бер ерҙән икенсе ергә тиклем булған алыҫ
лыҡ. Зы яны ң көндәлек маршруты йорттан —
мәктәпкә, мәктәптән Ташлыйылганың ярына
тиклем булган аралыҡ ине. М. Тажи.
3. Бер эш-хәлдән икенсеһенә тиклемге ваҡыт
өҙөгө. Эш аралыгы, ш Бер нисә секундҡа
аңымдан яҙганмын. Ошо ҡыҫҡа гына аралыҡта
ни булганын хәтерләмәйем, Д. Юлтый.
4. диал. Тыҡрыҡ.
Ар А Л Ы Ҡ ЛЫ: аралыҡлы культура киң ара
ҡалдырып, аралы итеп сәсә торған культура.
Картуф, сөгөлдөр, көнбагыги — аралыклы к уль 
туралар.
АҒАМ [гәр.] с. 1. ҡар. харам. Арам мал.
//А рам ашау.
2. диал. Яуыз. Арам уйлы кеше.
ф Арамға сыҡҡыр ҡарғағанда әйтелә. Арам
тамаҡ ш ул у к әрәм тамаҡ (кар. әрәм 2).
АРАМДА е. ҡар. арамъя.
АҒАМҺА с. диал. Ярамһаҡ.
АРАМ ЪЯ [фарс. ] с. Көс түкмәй, еңел, арлыбирле генә эшләүсән. Арамъя кеше. //А р а м ъя

эшләү, ш Көндәрең дә илке-һалҡы үтә, бик
арамъя гына эшләйһең, Б. Вәлит.
• Наҙан илгә — арамъя мулла. Әйтем.
АРАМ ЪЯЛАНЫ Ү ҡ. Арамъяға әйләнеү,
арамъя булыу.
Ар АМ ЪЯЛАу ҡ. Өҫтән-мөҫтән, арлы-бирле
эш ләү.
Ар АМЪЯЛАШ Ыу ҡ. Күңел һалмай, еренә
еткермәй, арлы-бирле эшләү.
А РА М Ъ Я ҺЫ Ҙ с. Хәйләһеҙ, яҡшы итеп эш
ләүсән. Арамъяһыҙ кеше. // Арамъяһыҙ эшләү.
АҒАН и. 1. Ергә ҡаҙып эшләнгән ваҡ
мал торлағы. [Бүре] төн һайын бер аранга тө
шөп, һарыҡ-кәзәне ҡыр ган (Әкиәттән).
2. Һ арайҙа айырым бер мал өсөн бүлеп эш
ләнгән урын.
3. диал. Мал һарайы.
ф Аран ауыҙ йәки ауыҙы арандай ҡар. ауыҙ.
Арандай асыУ ҙур итеп асыу.
• Алам тигәндең ауыҙы арандай. Мәҡәл.
АҒАСЫ Л с. диал. Етәккә шәп, эйәрсән (атҡа
ҡарата).
АҒАСЫЛАҮ ҡ. диал. Әрсәләү.
АРАТА и. Ике яҡ таяуға аралы итеп теҙеп
ҡуйылған бер нисә ағас. Баҫҡыс аратаһы. Ҡапҡа
аратаһы. Араталы ҡапҡа, m [Рәхмәт] кәргә ара
таһына баҫып
эстә торган атты муйынынан
һыйпап һөйҙө, ялдарын тараны. Ғ. Ғүмәр.
АРАТАЛАУ ҡ. Араталы итеү. Ҡапҡаны ара
талап яһау.
АҒА-ТИҒӘ 1 р. Ваҡыт-ваҡыты менән, һирәк
ләп. Урман тып-тын, ара-тирә баш өҫтөнән
генә ярганаттар .. осоп үтеп китә. М. Тажи.
/У нда-һанда, һирәк. Аҡһыргаҡ, бөргәк, сәнскәк
кеүек үләндәр араһында ара-тирә бөрлөгән,
карагат кеүек емешле ҡыуаҡтар ҙа күренеп
ҡала ине. Ғ. Дәүләтшин.
• Ит турауы табыштыр, ара-тирә ҡабыштыр.
Әйтем.
АРА-ТИРӘ 2 и. йыйн. һөйл. Ҡатнашып, арала
шып йөрөгән туғандар; яҡын кешеләр. Аратирәне саҡырып алаһы бар.
АРАУ ҡ. иҫк. Эҙләү. Аһ, сәсәктәр, былтыр
һеҙҙе өҙөп, кемдең күкрәгенә ҡаҙаным? Кемгә
ҡаҙап, кемгә моңло ҡарап, күҙҙәренән яуап ара
ным? III. Бабич.
АРАУЫ Ҡ и. 4. Сикһеҙ-ҡырыйһыҙ киңлек.
Д онъя арауыгы. Ғаләм арауыгы.
2. Тирә-яғы сикле бушлыҡ. Газдың бөтә б у л 
ган арауыҡты биләп алыу һәләтлеге бар.
3. (йәки ваҡыт арауығы) Күпмелер дауам ит
кән ваҡыт. К өнһылыу га был бер сәгәт ваҡыт игесиге булмаган арауыҡ кеүек .. тойолдо, 3. Бии
шева. Уға [кешегә] йөҙ йылга яҡын гүмер ҙә
керпек ҡаҡҡан арауыҡ кеүек кенә, Ғ. Хөсәйенов.
4. диал. Аралыҡ.
АРАХИС [РуС. (гр.] и. 1. Ҡ уҙаҡлылар ғаилә
һенә ҡараған майлы үҫемлек.
2. Шул үҫемлектең орлоғо; ҡытай сәтләүеге.
АҒАҺЫ НАН бәйл. функцияһында Нимәнең
дер эсенән айырып башҡарылғанды белдергәндә
ҡулланыла. [Әбей] иҫке-моҫҡо нәмәләре араһы
нан бер яулы ҡ алып, яртыһын ҡыҙга йыртып
бирҙе (Әкиәттән).
АҒАҺЫНДА бәйл. функцияһында 1. Кеше
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АРБ
ләрҙең үҙ-ара мөнәсәбәтен белдергәндә ҡулла
ныла. Халыҡтар араһында дуҫлыҡты үҫтереү,
ш Төрлө ырыу, аймаҡ вәкилдәре араһында
гумер буйы ыҙгыш барган. Б. Бикбай.
2. Кемдең дә булһа ҡаршыһында башҡарылыуҙы белдергәндә ҡулланыла. Кеше араһында
оятҡа ҡалыу.
3. Эш-хәлдең барышындағы айырым-айырым
ваҡытты йәки урынды белдергәндә ҡулланыла.
һ ү ҙ араһында. Дәрес араһында, шш Ул [Тимер
кәй] эш араһында ла, тугат а ҡуна баргаида
ла үҙе тураһында уйлана. Д. Юлтый.
ф К үҙ менән ҡаш араһында ҡар. күҙ.
а р Б а [гәр. ] и. Егеп йәки тағып йөрөтә торған
тәгәрмәсле ҡорамал. Ҡыҫҡа арба. Оҙон арба.
Т а ги л ма арба. Көймәле арба. Йөк арбаһы. Утын
арбаһы, ш Яйланым да майланым күсәрҙәрен
арбаның. Ш. Бабич. Балалар арбаһы иҫк. баланы
ултыртып, һөйрәп йөрөй торған көймә. Бәләкәй
арба кеше һөйрәп йөрөй торған ике тәгәрмәсле
арба. Бәләкәй арбага әйберҙәрҙе тейәп, сәйнүкте
билгә тагып, Сәрби еңгәм менән йәйәүләп сы
гып киттек. Д. Юлтый. Инә арбаһы ҡар. бәләкәй
арба. Кәлтә арбаһы бейек үрәсәле оҙон арба.
Ҡ ул арбаһы кар. бәләкәй арба. Иштуган [тоҡ
тарҙы] ҡул арбаһына тейәп, өйгә алып ҡайтып
китә. 3. Биишева. Ҡуян арба еңелгә егелә торған
ике тәгәрмәсле арба.
ф а р б а менән ҡуян ҡыуыу килешмәгән, хилаФ
эш эшләү, атһы ҙ арба иҫк. автомобиль. М оло
тилканы комбайндар алыштырҙы, атһыҙ арба
күҙгә күренә башланы. «Совет Башҡортостаны»,
1967, 20 октябрь. Ен арбаһы һөйл. Ҡамғаҡ.
Ҡорһаҡһыган агас мискә кеүек, шыңгырап көн
иткән был дала. Тик йөрөгән бында ен арбаһы,
үгәйһетеп үткән йылгалар. X. Ғиләжев. Көрөҫ
арбаһы диал. көрөҫ сығыры (ҡар. көрөҫ). Ни
арба, ни сана яҙғы юл өҙөгө. Егор ҡарт үлгәс,
Александрга телеграмма һуҡтылар. Берҙән, ни
арба, ни сана ваҡыты булы у, икенсенән А гиҙел
бик ташыу сәбәпле, А лександр ҡайта алманы.
Ж. Кейекбаев.
• Яман арба юл боҙор, яман кеше ил боҙор.
Әйтем. Ҡабыҡ арба күп шыгырлар, ҡарт ҡәйнә
күп мыгырлар. Әйтем.
а Ғ Б а Ғ И и. ҡар. робағи.
а рв а ҙ и. диал. Аҙбар.
а рваҡлау ҡ. һөйл. Хөрмәт күрһәтеп маҡ
тау; күтәрмәләү.
АрБАҠЛЫ с. Маҡтаулы, хөрмәтле. Арбаҡлы
кеше.
а рБаЛЫ с. Арба егелгән. Арбалы ат.
• Арбалы һыбайга юл бирмәҫ. Әйтем.
АрБАЛЫу ҡ. төш. ҡар. арбау 1,
АрБАСЫ и. Арба яһау менән шөғөлләнгән
кеше; арба яһаусы.
АҒБАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. арбау 1.
Ар БА у ҡ. 1. Сихри көс, тылсымлы һүҙ менән
тәьҫир итеп үҙеңә буйһондороу. Й ылан арбау.
ш [Әбей:] Айыуҙы арбап булмай. Айыуҙы күр
гәс тә ергә йөҙ түбән һуҙылып ятырга ла ҡуйырга
кәрәк. М. Тажи./Тылсымлы һүҙ, доға менән
йылан саҡҡанды дауалау. Туҙбаш йылан тешлә
һә, арбап була, ә билдендәп тешләһә, яман була
(Ырымдан).

А
2. күсм. Берәүҙе үҙеңә ҡаратыу; аҡыл,
күңелен биләп, әүрәтеү. Зиһенде арбау. Күңелде
арбау, m Тәки был н а ян Зөһрә, башын-күҙен
уйнаҡлата торгас, егетте арбаны бит. Ф . Иҫән
ғолов. Каруанһарай, йылдар аша балҡып, кеше
ләрҙең күңелен арбаны. Р. Бикбаев. /Ө гөт, һүҙ
менән алдап, нимәгәлер ыңғайлатыу. Старшина,
түрәләр һаман илдә бей булган, халыҡты батша
ягына төрлө яҡлап арбаган. «Юлай менән С а
лауат».
АҒБАУСЫ и. Арбау (1 мәғ.) менән шөғөллән
гән кеше. Зәһәр йылан күтәрелеп, ҡарап ҡатҡан
арбау сыга. Н. Нәжми.
А ҒБЙ Т Ғ [РуС. <лат.] и. Ике аралағы бәхәсте
хәл итергә саҡырылған кеше; аралашсы. А р 
битрҙар совхоздарҙа ике йөҙҙән артыҡ эште ҡа
раны. «Совет Башҡортостаны», 1967, 9 июнь.
А РБИ Т РА Ж [рус. (ф р.] и. Ике аралағы бә
хәстең арбитрҙар тарафынан хәл ителеше. Х а 
лыҡ-ара: арбитраж. Дәүләт арбитражы. Арбит
раж комиссияһы. /Төрлө мөлкәт бәхәсен хәл итә
торған махсус орган.
Ар БЫ Т О Р Б О р. диал. Тарбан-торбан.
аҒ Г Е Н Т И Н и. Аргентинаның төп халҡын тәш
кил иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе.
Аргентин халҡы. Аргентин ҡатыны.
Ар Г ° [РуС. (ф р.] и. лингв. Айырым бер ижти
мағи төркөм кешеләре тарафынан ҡулланылған
шартлы тел; жаргон.
Ар ҒОН [рус. (гр.] и. Химик элемент, һауа
составына ингән еҫһеҙ, төҫһөҙ газ (электр лам
паларына тултырыу өсөн ҡулланыла).
АРҒУМ ЁНТ [РуС. (лат.] и. 1. ҡар. дәлил.
2. мат. Ирекле рәүештә үҙгәрә торған матема
тик дәүмәл.
а рГуМЕНТЛау ҡ. ҡар. дәлилләү.
а р ҒЫ с. Алыҫтараҡ булған, арыраҡ торған;
киреһе бирге. Баҡсаның аргы аулаҡ мөйөшөндә
ге ҡыуаҡтар араһында һандугас һайрай башла
ны. Һ. Дәүләтшина.
ф Арғы яҡ ниҙеңдер ашаһы, теге яғы.
•
Аргы яҡта туй бара тип, бирге яҡта бейемә.
Мәҡәл.
Ар ГЬ1 ЛЛАҢЫ у ҡ. Уйҡыл-уйҡыл, үрле-тү
бәнле булыу. Урал тауҙары аргылланып ята.
Ар ҒЫМАҠ и. Яҡшы тоҡомло йүгерек ат.
Бөркөт күкрәк, тар яңаҡ, баҡыр күҙле, шеш
ҡолаҡлы беҙҙең һылыу аргымаҡ. Ш. Бикҡолов.
ф Аргымаҡ аттың билдәһе — аҙ утлар ҙа күп
юшар. Мәҡәл.
Ар ҒЫН и. иҫк. ҡар. баҫым ’ 2.
Ар ҒЫ Н ЛАНЫУ ҡ. ҡар. арғылланыу.
АРҒЫШ и. 1. Ҡалынға килгән ҡунаҡтарҙың
табынына баш итеп ҡуйылған кеше. Аргыш
ҡуйыу. Аргыш һайлау.
2. Теҙелеп осҡан ҡоштарҙың юл башлаусыһы.
Ар ҘА и. 1. Ике йәшкә тиклем инәһен имгән
тай йәки башмаҡ. Бер-бер генә тауҙар бейек
булыр, арҙа гына менән ҡолья тигән кейек бу
лыр. «Тәүеш Мәргән».
2. диал. ҡар. арҙа к !.
3. с. мәг. күсм. Эшкә булдыҡһыҙ. [Алламорат:] Уй, арҙа ҡаҙаҡ, аңшайма, эшеңде ҡара!
Һ. Дәүләтшина.
Ар ҘА Ҡ 1 и. Иркә, наҙлы бала.
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бесән йәй ҙә, ҡыш та бик күп. «Башҡорт шәжә
А РҘА Ҡ 2 и. 1. Хөрмәт, ихтирам.
рәләре», 1960.
2. диал. Йыйнаҡлыҡ, тәртип.
А ҒЗА Н [фарс. ] с. 1. Хаҡы билдәле бер ки
А РҘАҠ ЛА Н Ы У к. төш. кар. арҙаҡлау. Та
мәлдән түбән; осһоҙ; киреһе ҡиммәт. Арзан
мырланып әсә күңелендә, арҙаҡланып ата телен
тауар. Арзан мал. //А рзанга һатыу, ж С пеку
дә, һин торганда, һалдат, ил һагында имен тор
мош булыр илемдә. Н. Иҙелбай.
лянттар уҙармандан сабышып йөрөп игенде
А Р Б А Ҡ Л А У ҡ. 1. Иркәләү, наҙлау. Кем ар
арзан хаҡҡа алалар ҙа .. әллә ни тиклем файҙа
менән һатып ебәрәләр. Ғ. Дәүләтшин. Арзанға
ҙаҡлап мине, кем йыуатһын?! Ятам! Хәсрәт
төшөү арзан хаҡҡа килеү. [Газ] утын менән
тулды күңелгә. X. Ғәбитов.
күмергә ҡараганда арзанга төшә.
2. Хөрмәт игеү, ихтирам күрһәтеү. Егетте ар
2. күсм. Баһаһы түбән, ҡәҙерһеҙ. А рзан һүҙ.
ҙаҡлап ҡаршы алалар, аттан төшөрөп, алып инеп
Арзан хәбәр, ж Бар ине арзан заман, сәйран
китәләр (Әкиәттән).
заман, хайран заман. Ш. Бабич.
аРҘаҠЛЫ с. 1. Наҙлы, иркә, ҡәҙерле.— Эй
ф Арзандың тоҙлого татымаҫ. Мәҡәл. А уы лга
байгош, берәүҙең арҙаҡлы яңгыҙ гына балаһы
килгән бәз арзан, ау ыҙ га килгән һүҙ арзан.
икәнһең, сырагым, әсәң һинең өсөн күҙ йәштәрен
Мәҡәл.
түгә торгандыр инде. И. Көҫәпғол.
АРЗАН АЙ ТЫ ЛЫ Ү ҡ. төш. ҡар. арзанайтыу.
2. Хөрмәтле, ихтирамлы. Арҙаҡлы ир. А р ҙа ҡ
А ҒЗАНАЙТЫ У ҡ. Ниҙеңдер хаҡын кәметеү,
лы кеше.
арзаныраҡ итеү. Емеш-йәшелсәгә хаҡты арза
3. диал. Йыйнаҡ, тәртипле.
найтыу.
ф Арҙаҡлы ның балаһы ун биштә лә баш б у
АҒЗАНАЙЫ Ү ҡ. Ниҙең дә булһа хаҡы
лыр, арҙаҡһыҙҙың балаһы утыҙҙа ла йәш булыр.
түбәнәйеү, кәмеү, арзанланыу. [Ө йрәнсек:]Көр
Әйтем. Байга мал арҙаклы, ярлыга бала арҙаҡ
шәктәр хәҙер арзанайҙы. Күберәк эшләмәһәң,
лы. Әйтем.
икмәклек тә аҡса табып булмаясаҡ. 3. Биише
а р ЕАЛ [РУе. (лат.] и. зоол., бот. Билдәле
ва.
бер үҫемлек йәки йәнлек-хайуан төрөнөң ер
Ар ЗА НЛ АН Ы У ҡ. ҡар. арзанайыу.
йөҙөндә таралған әлкәһе, /кит. Берәр төрлө кү
А РЗА Н Л Ы с. Арзан хаҡлы; киреһе ҡиммәт
ренештең, ҡаҙылма байлыҡтарҙың һ. 6. таралыш
ле. Йылҡы малы арзанлы ит, ҡымыҙ бирә бит.
әлкәһе.
а р Ё Н а [рус. (лат.] и. 1. Циркта тамаша күр
Ни өсөн уны бөтөрөргә? К. Мәргән.
А ҒЗА Н С Ы ЛЫ Ҡ и. Һатыу -алыу хаҡтары тү
һәтә торған түңәрәк майҙан. Аренага сыгыу.
бән булған дөйөм хәл, хаҡтарҙың түбәнлеге;
/күсм. Берәй хәл-ваҡиға барған урын. Бик ҡа
киреһе ҡиммәтселек.
ты урам һугышы башланды .. һәр бер урам,
А Ғ ЗИ [гәр. ] с. иҫк. кит. Ергә мөнәсәбәтле,
һәр бер тыҡрыҡ, һәр бер өй көрәш аренаһына
ергә бәйләнешле.
әйләнде. Ә. Ихсан.
А ҒЗУ [фарс. ] и. иҫк. кит. Теләк. Бөтә кеше
2. күсм. Эшмәкәрлек әлкәһе. Политик арена.
ҡыҙыга, .. балыҡ тотоу арзуһына төшә. М. Ған Халыҡ-ара аренала ла яҡшы яҡҡа һынылыш
Фури.
кәрәк. Советтар Союзы халыҡтары, бөтә донья
□
Арзу итеү теләү. Ишетә килдем күптән
халыҡтары шуны көтә, шуны талап итә. «Совет
«диңгеҙ» һүҙен, арзу итә инем күрергә. М. Ға
Башҡортостаны», 1986, 16 ғинуар.
а рЁНДа [рус. (пол.] и. 1. Ер, йорт йәки Фури.
А ҒЗУЛА У ҡ. иҫк. кит. Теләү. А рзулап көтөү.
башҡа нәмәнең договор буйынса ваҡытлыса
А РИ О ЗО [РуС. <ит. ] и. муз. Һүҙ менән ҡатнаш
ф айҙаланышы. Арендага алыу. Арендага би
башҡарыла торған бәләкәй лирик ариЯ. Героиня
реү.
ның; шигри күңел донъяһы, яҡты хыялдары уның
2. Ваҡытлыса Файҙаланған өсөн түләнгән
беренсе шаршауҙагы ариозоһында уҡ асыла.
хаҡ. Аренда аҡсаһы. Аренда түләү.
3. Исмәғилев.
а ғ Е И д а л а н ы у ҡ. төш. ҡар. арендалау.
А РИ С ТО К РА Т [рус. ( гр. ] и. СинФи йәмғиәт
а рЕ н д а л а у ҡ. Арендаға алыу. Ер аренда
лау. К луб арендалау.
тәге иң юғары ҡатлам кешеһе; аҡһөйәк.
А РИ С ТО К РА ТИ К с. 1. Аристократилға
АрЕНДАТОр [РУС. ] и. Ниҙелер арендаға ал 
мөнәсәбәтле. Аристократик йәмгиәт. Аристо
ған кеше.
кратик гаилә.
АРЕОМЕТР [РУС. < гр. ] и. Шыйыҡлыҡтарҙың
2. Аристократка хас; нәзәкәтле, нескә. Аристо
ҡуйылығын билдәләй торған прибор.
АРЁСТ [рус. (нем.] и. 1. Кешенең иректән мәх кратик гәҙәттәр.
А РИ С ТО К РА ТИ Я [рус. ( гр. ] и. 1. СинФи
рүм ителеп, һаҡ аҫтына алыныуы, ҡулға алыйәмғиәттә; хакимлек иткән иҙеүсе синыФтың иң
ныуы. Арестҡа алыу. ж Кабинетҡа инеү менән
юғары ҡатламы./Ниндәйҙер бер синыФтың йәки
Капҡаев, үҙенең ни өсөн килгәнен белдереп,
ижтимағи төркөмдөң юғары ҡатламы. Ф инанс
мандаттарын күрһәтеп, миңә арест иглан итте.
Ш. Хоҙайбирҙин.
аристократияһы.
тар. Власть башында хаким синыфтың бер
2.
Ниндәйҙер ғәйеп өсөн судтың ҡулдағы 2.
мал-мөлкәтте Файҙаланыуҙан тыйыуы. Арест
төркөм иң юғары ҡатлам кешеләре торған
дәүләт идараһы Формаһы.
һалыу.
АРИТМ Й Я [РУС. <гр. ] и. мед. Йөрәк тибеше
' Ар ЕСТАНТ [Рг/С. ] и. Иркенән мәхрүм ителеп
нең нормаль ритме боҙолоуы.
ҡулға алынған кеше.
А РИ Ф М ЕТИ К с. АриФметикаға мөнәсәбәтле.
Ар3 [гәр. ] и. иҫк. кит. Ер. Арзы ҡыпсаҡта
хайуандар өсөн мәргасе [көтөүлек], ут [үлән],
Арифметик ғәмәл.
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аРИ Ф М ЁТИ Ка [рус. ( гр. ] и. Математиканың
һандарҙың иң ябай сифаттарын һәм дүрт
ғәмәлен өйрәнә торған бүлеге.
А РИ Ф М О ГРА Ф !рус. ( гр. ] и. Арифметик
ғәмәлдәрҙе механик юл менән башҡарып (хи
саплау) һөҙөмтәһен автоматик рәүештә сығара
торған иҫәпләү машинаһы.
АРИФ М ОМ ЕТР [рус. (гр.} и. Арифметик
ғәмәлдәрҙе сығара торған бәләкәй иҫәпләү
приборы.
А РИ Я [рус. ( ит. ] и. муз. Опера, ораторияла
бер генә кеше башҡара торған әҫәр; яңғыҙ йыр.
«Салауат Юлаев» операһының Салауат арияһы.
АРКА [рус. (гр.] и. 1. Башын дуғаландырып,
ҡапҡа һымаҡ итен ҡаплаған йорт йәки күпер
стенаһының үтә сыҡмалы урыны. Аркалы йорт.
Аркалы күпер.
2. Башын дуғаландырып яһаған декоратив
ҡапҡа.
А р к т и к а [рус. (гр.] (баш хәреф менән) и.
Ер шарынын төнъяҡ поляр әлкәһе.
АРҠА и. 1. Кеше кәүҙәһенең яурындан билгә
тиклем булған һәм хайуандарҙың муйындан
ҡойроҡҡа тиклем булғаи һырты. Көмөрө арҡа.
Арҡа һөйәге. Арҡанан һөйөү, ш Тәндәр ҡыҙып
китте, арҡага йылы кояш төштө. Д. Юлтый.
Ат еленә арҡа ҡуйып, юлсы гәмһеҙ ҡарап
бара. М. Кәрим. А рка һабағы [йәки үҙәге] ар
ҡаның урта буйы. Йылы өйҙән тышҡа сыгыу
менән, арҡа һабагы семерләп, ҡалтыратып
алды. Ф. Иҫәнғолов. Бер рәт шулай, ҡарлау
арҡа үҙәгемә тейеп, һынымды ҡатырҙгя. М. Ғафу
ри.
2. Тау һырты. Тауҙың аркаһында, таңдың
атҡанында моңло йырҙар йырлай аҡ ҡайын.
Р. Ниғмәти. Агарыпҡай ятҡан аҡ арҡага ат
юрттырып менһәң, көс була (Халыҡ, йырынан).
Ҡыр арҡа тау һыртының иң өҫкә ҡырлауы.
3. диал. Бысаҡтың, салғының һырты.
4. 3-сө зат эйәлек һәм у.-в. клш. формаһында
килгәндә бәйләүес функцияһында ҡулланыла
(ҡар. арҡаһында).
5. У.-в. клш. формаһында килгәндә бәйләүес
функцияһында ҡулланыла (ҡар. арҡала).
ф Арҡа биреү 1) арт менән боролоу. Ә Ниса
һаман Камилга арҡаһын биреп ултыр [а]. Ә. Вә
ли; 2) артҡа боролоп ҡасыу, кире боролоу.
Барырмын һәр ваҡыт алга, һугышта бирмәмен
арҡа. М. Ғафури. Арҡа йылытыу эшләмәй тик
ятыу. Арҡанан һөймәҫтәр берәй эштең яҡшы
түгеллеген белдергәндә әйтелә. [Мырҙагол:]
Белгән өҫтөиә әйтмәй йөрөгән әсән минең дә
арҡамдан һөймәҫтәр. Б. Бикбай. Арҡаны ныҡҡа
терәү ышаныслы таяныс табы у:— А нау М о
ратша бай ҡыҙыулата, ти, шуга ла арҡаһын
ныҡҡа терәп һөйләшәлер инде у л [Үмәр].
һ . Дәүләтшина. Арҡа таянысы (йәки терәге)
ышанырҙай, ярҙам итерҙәй кеше. [Р ы ҫҡол:]
Кемгә бараһың да, кемгә баги ора беләһең? ..
К үҙ терәп барырҙай бер арҡа таянысым юҡ.
Б. Бикбай. Арҡа терәү эш-ҡылыҡта кемгә йәки
нимәгәлер таяныу, кемдең йәки ниҙеңдер ярҙа
мына ышаныу. Арҡа тире ҡар. тир 1„ Арҡа
һөйәген һындырыу көсөн, хәлен алыу; ҡабат
аяҡҡа баҫмаҫлыҡ итеү.

• Арҡа — билгә ҡеүәт. Мәҡәл.
АРҠАЛА бәйл. функцияһында. Эш-хәлдең
үтәлеү-үтәлмәүенә килтергән сәбәпте белдер
гәндә ҡулланыла. [Буранбай] бик оҙаҡлап китте.
Б еҙ ш ул арҡала у л көн мунсага ла бара алма
ныҡ. Д. Юлтый. [Атаһы — улына:] Рәхмәт,
улым, һинең арҡанда күҙле булдым (Әкиәттән).
А РҠ А ЛА НДЫ РЫ У к. 1 • Эиттә, ҡылыҡта кем
гә йәки нимәгәлер таяндырыу. Кешене арҡа
ландырыу.
2. Яҡлап, иркәләтеү; буйлатыу. Баланы арҡа
ланды ры у.
АРҠАЛАНЫ У к. Эш ҡылыҡта кемгә йәки
нимәгәлер таяныу, ярҙамға ышаныу. Аҙым
һайын арҡаландым Тыуган ергә. Н. Иҙелбай.
Намыҫлы ирҙәр ҙә югала, арҡаланыр мал бөтһә.
Ж. Кейекбаев./Кемдеңдер яҡларына, йәберләт
мәҫенә ышаныу, ышанып иркәләнеү. Әсәһенә
арҡаланып өйрәнгән Миҙхәт берәүҙе лә тыңларга теләмәне. К. Мәргән.
А РҠАЛАТЫ У ҡ. Ҡул, тел тейҙермәй яҡлау;
үҙеңә һыйындырыу, иркәләтеү. «Ш улай арҡала
тып яман өйрәтеп бөтәһеңI» — тип әсәйем [атай
ымаJ һуҡрана. Ш. Янбаев.
АРҠАЛАУ 1 ҡ. Арҡаға аҫыу; йөкмәү. Ауыр
йөктө арҡалаһаң, юл ҡыйын, оҙаҡ була. С. К у
либай.
АРҠАЛАУ 2 ҡ. Берәй кешене яҡлау, аралау.
Батырҙың асыуы инде тарҡаланды, баланы
ерҙен алып арҡаланы. «Бабсаҡ менән Күсәк».
АРҠАЛЫ с. Таяныслы, яҡлаусылы.
ф Аталы бала — арҡалы, инәле бала — иркә
ле. Әйтем.
А РҠ А ЛЫ Ҡ 1и. Ҡамыт, дуғаны күтәртеү өсөн
ыңғырсаҡ аша тәртәнән-тәртәгә тарттырыла
торған бау. Ҡайыш арҡалыҡ. Сүс арҡалыҡ,
ж [Сыуаш] атының арҡалыгын төшөрөп, йәш
бесәнгә ҡушты. Ф. Иҫәнғолов.
ф Арҡалыҡ буйы сама менән оҙонлоҡто бил
дәләү берәмеге. Бикмырҙа эй киткән, эй киткән,
ти, артына әйләнеп ҡараһа, арҡалыҡ буйы ер
киткән, ти (Әкиәттән).
А РҠ А ЛЫ Ҡ 2 и. диал. Сәсҡап.
А РҠАН 1 и. Йыуан игеп ишелгән оҙон бау.
Оҙон арҡан. Ҡыҫҡа арҡан. Ҡорос арҡан. Ҡыл
арҡан. Й үкә арҡан. Арҡан ишеү. ш Фатих сәй
эсеп бөтөп, күк бейәһен егеп, санага баҫырау,
һәнәк, тырмаларҙы һалып, арҡан менән бәйләне
лә, ныгытып кейенергә тип өйгә инде. Б. Ишем
ғол.
ф Арҡан буйы сама менән оҙонлоҡто билдәләү берәмеге. Ҡояш арҡан буйы күтәрелгәс
кенә [Тулыбай агай] урынынан торҙо. Ғ. Дәү
ләтшин. Бил арҡаны тирмәнең урта тапҡырынан
уратып тарттырып ҡуя торған бау; биллек.
• Бер ҡылдан арҡан ишеп булмай. Мәҡәл.
А Р Ҡ А Н 2 р. диал. Арт менән, һырт менән.
Арҡан тороу, ш Янһары кеткелдәп, көлөп,
арҡан әйләнеп ята. Б. Бикбай.
Ар Ҡ АНЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. арҡанлау.
Арҡанланган ат.
АРҠАНЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. арҡанлау.
А РҠАНЛАУ ҡ. Оҙон арҡанға тағыу (малды).
һыйыр арҡанлау. Кәзә арҡанлау, ш Шәрәфи,
болонлоҡҡа, атын арҡанланы ла, салгыһын
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күтәреп .., бойҙай баҫыуына табан [китте].
И. Насыри.
ф арҡ анлап тотоү бәйләп ҡуйған кеүек,
кешене эргәңдән ебәрмәй тотоу. Шылдырып
арҡанлау алдау.
А Ғ К А Ғ и. Ҡ усҡар мөғөҙле эре тау һарығы.
а р ҡ а т а у и. Солоҡ ҡарағанда төрлө кәрәк
нәмәне тартып күтәрә һәм төшөрә торған бау.
Кәрәк-яраҡты арҡатау менән тартып алгас, Б и к 
морат солоҡтоң ҡапҡагын асып, сөрөгө менән
быҫҡыта- быҫҡыта бал ҡарар га тотондо. Н. Му
син.
а р ҡ а у 1 ҡ. туҡ. Арҡыры еп һалы у.— Уҡалар
менән арҡап, ебәктәр менән ҡайып, нәгешләп,
суҡлы бауҙар тагып, тәмәке янсыгы әҙерлә.
Б. Ишемғол.
Ар Ҡ Ау 2 и. 1. Туҡымалағы арҡыры еп. Йән
арҡау.
2. диал. Мурҙа талы.
3. диал. Иҙән өрлөгө.
Ар Ҡ Ау ЛЫ Ҡ и. туҡ. Туҡыманың арҡыры ебе;
арҡау. Әсәйем матур итеп аҫалы балаҫ һуга торгайны. .. Буйлы ҡ епте һанай ҙа, төрлө-төрлө төҫ
кә буялган арҡаулыҡты уның аша үткәреп ала.
И. Ғиззәтуллин.
Ар ҠАҺЫ НДА бәйл. ф ункцияһында ҡар.
арҡала.
#
Бер ҡуй арҡаһында мең ҡуй һыу эскән.
Мәҡәл.
а р ҠЫЛЫ с. диал. ҡар. арҡыры
а рҡ ы л ы у ҡ. диал. Артылыу. [И ҙеүкәй —
Мораҙымга:] Ғәйрәт ҡунган һының бар, бәхетең
китер арҡылып. «Иҙеүкәй менән Мораҙым».
А Ғ К Ы Ғ Ы 1 1. р. Буйға киҫә йүнәлештә.
Арҡыры баҫыу. Арҡыры бәйләү. Арҡыры ҡыр
ҡыу. Арҡыры сыгыу. Арҡыры һалыу, ш Береһе
[бүреләрҙең] юл ситенә ултырган, береһе юлга
арҡыры төшөп ятҡан да күҙҙәрен яндырып,
Өммәттең хәрәкәтен күҙәтә. Д. Ю лтый./К емдең
дер барған юлына киҫә йүнәлештә. Арҡыры
ҡайырыу, ш [Бүреләр] юлга арҡыры килде лә
сыҡтылар. М. Тажи. Арҡыры төшөү 1) юлға
кире, киҫә төшөү. Бригадир сыгып китәм ти
гәндә, Ф әхри уның юлына арҡыры төштө.
Б. Бикбай; 2) күсм. риза булмау; ҡаршы төшөү.
.. Сепаратор алайыҡ тигәс, ата-бабай тотмаган
нәмәне, тип арҡыры төштөң. Т. Йәнәби. Киҫә
арҡыры 1) туп-тура арҡыры. Бер аҙ баргас, [ма
лай] йылганы киҫә арҡыры үткән бер юлга барып
сыҡты. И. Көҫәпҡол; 2) ныҡ ҡаршы, ҡырҡа
ҡаршы. Үткән һайлауҙа Н ыязголдоң старшина
булыуына ул [Моратша] киҫә арҡыры төшөп
ултырҙы. Һ. Дәүләтшина.
2. с. Буйға киҫә ятҡан, буйҙы тура киҫеп үткән.
Арҡыры урам. Арҡыры юл. Арҡыры ағас ни
мәгәлер арҡыры ҡуйып беркетелгән ағас./н. мәғ.
Оҙонса нәмәнең ҡыҫҡа яҡ үлсәме; иң.— Өҫтәл
дең, арҡырыһы бер, буйы ике метр. Арҡырыға
йәйелеү артыҡ һимереп, йыуанайып китеү.
4 Арҡыры аяҡ 1) алғын арҡыры баҫып йөрө
гән кеше; 2) әрләү һүҙе. [Сәхибә:] Ҡарт мулла,
оятһыҙ мулла .. көмөрө, арҡыры аяҡ. Ғ. Хәйри.
Арҡыры кеше кире, тиҫкәре кеше. Арҡыры ят
ҡанды буй алып һалмау бер ни ҙә эшләмәү;
ҡыл да ҡыбырлатмау. Беҙҙең Г үзәл арҡыры

ятҡанды буй алып һалмай. Болалыҡҡа уның эсе
бошмай. 3. Биишева. Б ала арҡыры килеү бала
тыуғанда ыңғайы ме йән килмәй, арҡыры тороу.
[Мәгфүрә:] Бик ҡаты ауырый, балаһы арҡыры
гына килмәһә ярар ине. Һ. Дәүләтшина. Балаһы
арҡыры торғоро ҡарғағанда әйтелә. Тамағыңа
арҡыры торғоро (йәки торһон) ҡарағағанда
әйтелә.
Ар Ҡ Ы р Ы 2 бәйл. (төп. клш. менән) 1. Ниҙең
дер бер яғынан икенсе яғына табан булған
йүнәлеште белдергәндә ҡулланыла; аша. Диңгеҙ
арҡыры. Соҡор арҡыры, ш Мин тимер юл арҡы
ры сыгып, юлдың канауына яттым. Д. Юлтый.
һ ы у арҡыры ҡарайбыҙ, ылауҙары күренә (Б әй 
еттән) . / Ниҙеңдер үтәһенән сыҡҡан йүнәлеште
белдергәндә ҡулланыла; үтә, аша. Торба стена
арҡыры үтә. Урман арҡыры үткән юл. ш һ ы у 
һылыу әбей .. туҡтауһыҙ аҡҡан күҙ йәштәре
арҡыры .. улының йәшкәҙәгән күҙҙәренә ҡараны.
Ғ. Дәүләтшин.
2. Тар юл йәки тишектән үткән йүнәлеште
белдергәндә ҡулланыла; үтә. Ишек арҡыры.
Тәҙрә арҡыры. Тыҡрыҡ арҡыры ауыл ситенә
сыҡтыҡ./Н иҙеңдер уртаһынан, нимәгәлер һуғы
лып үткән йүнәлеште белдергәндә ҡулланыла;
аша. Көньяк-көнбайыш фронтҡа килгән һалдат
тар .. ошо пункт арҡыры үтә. Д. Юлтый.
3. Эш-хәрәкәттең берәй кеше йәки сара ярҙа
мында башҡарылғанын белдерә. Кеше арҡыры.
Танышлыҡ арҡыры. ■ Бер ш улай хат арҡыры
ҡыҙҙар саҡырган, кил, тиеп. Ш. Бабич./Эш -хәлдең ниндәй сәбәптән булғанын белдерә. [Рәхимә — Айбулатҡа:] Бы нау йылдарҙы һеҙҙең ар
ҡыры башланган .. талаштан [агайындың] башы
ҡатып йөрөй. Һ. Дәүләтшина.
Ар Ҡ Ы р Ы -Бу Й 1. р. Киҫешеп үткән ике
йүнәлештә. Арҡыры-буй үлсәү. Арҡыры-буйга
тырматыу./ күсм. Бөтә йүнәлештә; иңләп-буйлап. Әле мин үҙемдең Башҡортостан ерен дә
арҡыры-буй әйләнеп сыга алганым юҡ. С. К у
либай.
2. с. Киҫешеп үткән ике йүнәлештәге; арҡысторҡос. Арҡыры-буй агастар. Сәсеүҙен, арҡырыбуй ысулы.
Ар Ҡ Ы р ЫЛАЙ р. Арҡырыға табан. А рҡы ры 
лай һалыу, ш [Сурагол] билгауын сисеп, сыуал
алдына арҡырылай ҡуйылган агас урҙага эл[де].
Т. Хәйбуллин.
А ҒҠ Ы РЫ ЛА НЫ Ү ҡ. Ыңғайға килмәй тиҫкә
реләнеү, киреләнеү.
Ар Ҡ Ы р Ы -ТО р Ҡ О р О с. диал. Арҡыс-тор
ҡос.
Ар Ҡ Ы САҠ 1 и. Бер-береһенә арҡыры берке
телгән ике ағас йәки башҡа нәмә.
А Ғ Ҡ Ы С А Ҡ 2 (баш хәреф менән) и. астр.
Арҡыс-торҡос өсәр йондоҙҙан торған йондоҙлоҡ
(ҡыш көнө генә күренә). Н урия менән Гөлсөм
Арҡысаҡ йондоҙо .. күтәрелгәнсә йоҡламаны.
Н. Мусин.
Ар Ҡ Ы СА Ҡ -ТО р Ҡ ОСАҠ с. ҡар. арҡысторҡос. Арҡысаҡ-торҡосаҡ, йыйып алһаң, бер
ҡосаҡ (тирмә кирәгәһенә әйтәлер).
Ар Ҡ Ы С -ТО р Ҡ О С с. Бер арҡыры, бер буй;
бер-береһенә арҡырылаш. Арҡыс-торҡос таҡта.
Арҡыс-торҡос юл. // Арҡыс-торҡос бәйләү. Ар-
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ҡыс-торҡос һалыу. Арҡыс-торҡос ятыу. ш А ҡ 
тырнаҡ арҡыс-торҡос баҫып, лапаҫ аҫтынан ки
леп сыҡты. X. Ғиләжев.
Ар Л а Н и. 1. АТа енесле эт.
2„ диал. Ата, иркәк.
ф Кесе Арлан экваторҙағы бер йондоҙлоҡ.
Оло Арлаи көньяҡ күк йөҙөндәге бер йондоҙлоҡ.
Ар Л Ы -Б И р ЛЕ с. 1. Мөһим булмаған, ваҡтөйәк. А рлы-бирле эш. ■ Арлы -бирле һүҙгә
ышанып, аумаҡайланып йөрөгән байтаҡ эшсе
партияның юлын хәҙер тамам аңлаган. 3. Шәр
ҡи.
2. р. мәг. Ашыҡ-бошоҡ, теләһә ҡалай ғына.
Арлы-бирле ашап алыу. ■ А рлы -бирле сәй әсәм
дә тиҙерәк урынга йыгылам. Д. Ю лтый./Еренә
еткермәй, булыр-булмаҫ итеп. Арлы -бирле
бәйләү. А рлы-бирле һөртөү. Арлы -бирле эш
ләү. ш Яҡут кеүек меуаҡиттең ҡәҙерен белеп,
үткәрмәгеҙ йәшлек ваҡытын арлы-бирле. С. Я ҡ
шығолов.
ф Арлы-бирле булыу 1) әҙ генә бер төрлө
хәлгә килеү, ниндәй ҙә булһа бер хәл ҡубыу.
[Яланбикә:] Исхаҡ агайым уны [шымсы Ширәй
ҙе], арлы-бирле булганса, бал эсереп иҫертер
беҙ, ти. Һ. Дәүләтшина; 2) бер-бер ауыр, насар
хәлгә осрау, һаман юҡсы был агайың, арлыбирле булып ҡуймаһын. Арлы-бирле итеү ул
был эште эш ләттереү. Улар сусҡаларҙы аша
тып, арлы-бирле иткәнсә, кис тә булып китте.
Ә. Зәйнуллин.
АРМАЙ и. иҫк. 1. Я за хөкөмөн еренә еткерә
торған кеше; палач. Ҡамсы тотҡан баяр ялсы 
лары армай кеүек ҡарап торгандар. С. Ҡудаш.
2. Ҡамсы лзаһы . Армай һугыу.
AFMAH [фарс.] и. иҫк. Ҙур теләк, ынтылыш.
Бәҙекәй һылыу, һинең арманың юҡ, агай-эне
ятты юлыңа (Халыҡ йырынан).
а р м а н һ ы ҙ с. Көс-хәлдән тайҙырғыс, ауыр.
Арманһыҙ эш. Арманһыҙ булы у. Арманһыҙ
итеү. ■ Агайым арып, арманһыҙ булы п .. ҡай
тып йыгылыр ине. Ғ. Вәлиев.
а р м а ТОр Ма: арма-торма нилтереү диал.
пыр туҙҙырыу.— Бер көн Н ургәли иҫереп килеп
кергән. Тәртешкә менән арма-торма килтереп
сыгарып ебәрҙем. Р. Сюлтангәрәев.
а р м а т у р а [РУС. (лат.] и. тех. 1. Ниндәй ҙә
булһа машина йәки ҡоролманың эшен тәьмин
итә торған ярҙамсы ҡорамалдар комплекты.
Тәлигә .. арматураларҙы таҙартты, мерниктары
нефтте үлсәне. Т. Арслан.
2. Ныҡлыҡ өсөн бетон йәки башҡа нәмәнең
эсенә ҡуйып ҡалдырыла торған тимер һөлдә.
Арматураһы ныҡ булһа, бетон сыҙамлы була.
АРМАТҮРАСЫ и. Арматура эшләй'йәки ҡуя
торған эшсе. Арматурасылар бригадаһы.
АРМЕЕЦ и. иҫк. Һалдат.
АРМ ИЯ [рус. <ф р. ] и. 1. Дәүләттең барлыҡ
ҡораллы көстәре (ҡоро ер, диңгеҙ, һауа); ғәс
кәр. Совет Армияһы. Армияга алыныу. Армияга
китеү.
2. Хәрби операциялар үткәреү өсөн тәғәйенлә
неп, бер нисә корпус йәки дивизиянан төҙөлгән
хәрби берәмек. Беренсе атлы армия. Танк ар
мияһы.
3. Ҡоро ер ғәскәре. Армия һәм флот.

4.
күсм. Дөйөм эш-маҡсат менән берләшкән
кешеләр төркөмө. Беҙҙең республика мәктәптә
рендә халы ҡ уҡытыусыларының ҙур армияһгл
эшләй. «Башҡортостан уҡытыусыһы», 1968,
№ 3.
АРМ ЫТ 1 и. Бер урындан башҡа-башҡа кит
кән тармаҡ. Тау армыты, н Болоттарга баш
һуҙган армыт армыт Урал тау (Ҡ обайыр
ҙан )./Б ер төйөндән айырылған тармаҡ. Өс ар
мытлы ҡамсы. ■ Биш армытҡайҙарҙан сәсмәү
тагып, күпме йөрөрмөн тиң ҡыҙ булып (Халыҡ
йырынан).
АРМЫТ 2 и. 1. Гөлйемеш һ ым аҡтар ғаиләһенә
ҡараған аҡ йәки алһыу сәскәле емеш ағасы;
груша. Армыт агасы. Армыт сәскәһе.
2. Шул ағастың емеше. Армыт ашау.
А РН А ЛЫ у ҡ. төш. ҡар. арнау.
АРНАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. арнау.
А РН А у ҡ. 1. Берәй нәмәне кемгәлер биреү
өсөн билдәләү, алдан тәғәйенләү. [Ныязгол:]
Әйткәндәй, хәҙрәт, мин быйыл гөшөргә тип йөҙ
бот иген арнап ҡуйгайным. Һ. Дәүләтшина.
2. Берәй нәмәне кемдер йәки ниҙер хөрмәтенә
тәғәйенләү; бағышлау. А ҙнагол ҡайтып китә.
З ө лхи зә .. һөйгәненә арнап йыр сы гара. 3. Бии
шева.
3. Көстө, ваҡытты кемгәлер, нимәгәлер тә
ғәйен итеү; бағышлау. Ғүмерем, бергә шатлан
халҡы ң менән, бергә ян һин, бергә көлә бел. Арна
барыһын — эшең, көсөң! һ и н үҙеңде онот х а л 
ҡың өсөн. М. Хәй.
А РН Ы у ҡ. ҡар. арыныу. Эштән арныу.
ш [Әнүәр] йоҡонан арный алмай, бер аҙ ваҡыт ..
сайҡалып, ҡалгып ултырҙы. С. Кулибай.
АРОМАТ [рус. <гр. ] и. кит. Хуш еҫ, тәмле еҫ.
А РОМ АТЛЫ С. кит. Хуш еҫле. Ароматлы
матдә.
АРПА 1 и. 1. Орлоғо ярма, һыра һәм Фураж
әҙерләүҙә Файҙаланыла торған оҙон ҡылсыҡлы
ашлыҡ. И ке ҡырлы арпа. Дүрт ҡырлы ар
па. ш Арпа гына сәсһәң, сәс сиҙәмгә, яҙгы ла
гына монар алмаһын (Халыҡ йырынан).
2. Шул ашлыҡтың орлоғо. Арпа оно. Арпа
ярмаһы.
АРПА 2 и. Керпек төбөнә сыға торған эренле
шешек. Арпа сыгыу.
а Р С а и. Ваҡ япраҡлы, алһыу күк сәскәле,
көньяҡта үҫә торған мәңге йәшел ҡыуаҡ.
ф Һ аҙ арсаһы һаҙлыҡта йәки ҡарағайлыҡ
та үҫә торған ваҡ ҡына өс ҡырлы ҡуйы яп
раҡлы, ал төҫтәге суҡ сәскәле мәңге йәшел
ҡыуаҡ.
а Р С а л А У ҡ. ҡар. әрсәләү.
аРСЕНАЛ [РУе. (ф р. (гәр.] и. 1. Ҡ орал һаҡ
лай торған ҙур склад. Ҡала арсеналы.
2. күсм. Нимәнеңдер ҙур миҡдары; байлыҡ
сығанағы. Башҡортостан .. үҙе ҡеүәтле арсенал
булы п әүерелде: у л фронтҡа нефтен дә, ҡоросон
да, игенен дә ..— бөтә нәмәһен дә бирҙе. «Совет
Башҡортостаны», 1966, 9 май.
аРСЫ Й и. 1. тар. Батша, хан эргәһендәге
иң яҡшы һайландыҡ ғәскәр һәм шул ғәскәрҙә
хеҙмәт иткән кеше.
2.
күсм. Ҡыҙҙы кейәү йортона оҙата барған
кеше. Ҡыҙ йортҡа төшкәс, артынан килгән
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арсыйҙарҙы оҙатып ҡалһа, ҡото кире ата йорто
на ҡайта, ти (Һынамыштан).
АРҪ оҡш. Ҡалын тауышлы эт Ҡапыл өргәнде
белдергән Ьүҙ. ЛРҫ итеү.
а рҪ а рҪ оҡш. Ҡабат-тсабат арҫ иткән тауыш
ты белдергән Ьүҙ. Арҫ-арҫ өрөү.
Ар ҪЫЛДАУ ҡ. Арҫ-арҫ итеп өрөү. Арҫылдыгы сыгыу. Арҫылдап өрөү.
Ар Т и. 1. Йөҙгә, Күҙғә Кире тар аФ; киреһе ал.
Артҡа ҡарау. Артта ҡалыу. Арт менән боролоу.
Арт менән тороу, ш Арттан беҙгә ярҙам килде.
Беҙҙең пулемёттар эшкә башланы. Д. Юл
тый./Ниҙеңдер кире лғындағы урын. Мейес ар
ты. Ситән арты. һа р а й арты. Ө й арты. ■ Шәп
тороуҙар бар ине. Ы рҙын артында, яланда әйт
тереүҙәр бар ине. Ш. Бабич./Ҡ айһы бер геограФиК атамалар менән килгәндә, шул урындан ары
булған ерҙе белдерә. Урал арты. Кавказ ар
ты. ш Байкал артының ҡышы. һы уы ҡ һәм әсе
елле көн ине. Б. Дим.
2. Ниҙең дә булһа йөҙөнә Ҡаршы өлөшө. К ә 
пәстең арты. Китаптың арты. Күлдәктең арты,
//Арт күсәр, ш Аттарҙың арт аяҡтары тапҡы
рында күп булып тиҙәк өйөлгән дә, арт һанда
ры үргә күтәрелеп, ал тояҡтары түбән булып
[тора]. Б. Ишемғол.
3. Төрлө иәмәнең артса терәге өсөн эшләнгән
тсулайламаһы. Сана арты. Ултыргыстың арты.
4. һөйл. Кәүҙәнең артса Яғынан билдән түбәнге
өлөшө; ултырыш.
5. Бер эш-хәлдең аҙағы, Һуңы. М әзин телгә
бөткән, аҫтыртын бер нәмә ине. Намаҙ арты
һайын халыҡты колхозга ҡаршы өндәгән, тамуҡ
менән ҡурҡытҡан, Б. Бшсбай.
6. күсм. Эш-ҡылыҡҡа көс, ышаныс бирер
пигеҙ. Капиталистың арты ныҡ булһа, [эшсене]
туҡмарга тотона. Д. Юлтый.
7. 3-сө зат эйәлек Ьәм сығ., у.-в. клш. ФормаЬында килгәндә бәйлеүес ФункцилЬында тсулланыла (ҡар. артынан, артында).
ф Арт биреү ш ул уҡ арҡа бнреү (ҡар. арҡа).
Арты (йәки арт яғы) еүеш эше мөшкөл, хәле
насар.— С удья матур һүҙ һөйләргә бик оҫта,
ә үҙенең арт ягы еүеш .. Уның үҙ улы н да кисә
ҡулга алгандар. X. Зарипов. Артынан төшөү
1) эҙәрләп баҫтырыу; 2) тсыҫымға алыу. Р ай
ком арттарынан төшкәс кенә, [ашламаны] та
шыта башланылар. Д. Исламов. Ашлыҡ арты
иген елгәргәндә тсалғаи тсыи. Ҡулы артына етмәй
ишек-тсаптсаны япмай киткән кешегә әйтелә.
Магазиндарҙың, ҙур өйҙәрҙең тышҡы ишектәре
ябылмаганын күргән һайын Котлойов, ҡулдары
арттарына етмәй [тип],
ысынлап бошона.
Ә. Вәли.
•
Алды ңда ышаныс булһын, артыңда таяныс
булһын. Әйтем. Алдаш һаң да артын уйла.
Әйтем. Алтын көҙ арты — һалҡын көҙ. Әйтем.
Ар ТАБАН p. 1. Билдәле бер тәңгәлдән ары;
арыға табан. Бы лар [егет менән һалдат] хәҙер
ике атҡа икәүләп менеп, артабан китә (Әкиәт
тән).
2. Билдәле бер мәлдән ары. Йыйылышты арта
бан дауам итеү. /Ш унан Ьуң, шунан ары. Фати
ма артабан, барын-югын төпсөп торманы...
Б. Бикбай. Теге гифрит ант итте, ти. Әҙәм затына

һис бер хас ҡылмам бынан артабан тип әйтте,
ти (Әкиәттән).
ф Кнт артабан! 1) кемде йәки пиҙелер лндан
тсыуғанда әйтелә; 2) кемдеңдер Ьүҙен буштса
һанағанда әйтелә. Котлоярҙың ысынлап та иҫе
китте: «Кит артабан. Юҡты һөйләмә!» Һ. Дәүләт
шина.
Ар ТАБАНҒЫ с. 1. Артабанда торған, ары тор
ған. Артабангы өй.
2. Киләсәкғәгә. Револю ция етәксеһенең .. һүҙ
ҙәре Айбулаттарҙың артабангы көрәш юлдарын
яҡтыртып ебәрҙе. Һ. Дәүләтшина.
Ар ТАҠ и. иҫк. Ҡуртсыныс йән эйәһе; йырттсыс. Бара-тора .. Күсәк батыр тураһында һөй
ләүҙәр баҫылган, яман артаҡҡа осрап һәләк булгандыр, тип, бөтәһе лә төңөлгән, ти. «Бабсатс
менән Күсәк». [Әсәһе — балага:] Яман күҙҙән
һаҡлаһын, яман артаҡтан һиҫкәнмәй, батыр б у
лып йәшәһен (Бишек йырынан).
Ар ТАу ҡ. Үтә ның әсеү; тсыртсыуланыу. Артаган бал. ш — Икмәгем артап бара, мейес яга
һалырга кәрәк. М. Тажи.
Ар ТЕЗИ А Н [РУС. артезианский]: артезнан ҡо
ҙоғо бырауланған ерҙән Ьыуы бәреп сытстсан
коҙотс.
Ар ТЕЛЛӘШЕҮ ҡ. Артелгә ойошоу; берләшеү.
Ар ТЕЛЛӘШ ТЕр ЕҮ ҡ. Артелгә ойоштороу;
берләштереү.
Ар ТЕЛСЕ и. Артель ағзаһы.
Ар ТЁЛ Ь [РУС. ] и. Уртатс эш һәм уртатс Файҙа
нигеҙендә оиоштсан күмәк хужалытс. А уы л хужалыгы артеле. Артель хужалыгы. Артелгә инеү.
ф Артелдең өйрәһе ҡуйы була. Мәтсәл.
Ар ТЕр И АЛЬ [РУС. артериальный] с. анат.
Артерияға мөнәсәбәтле. Артериаль баҫым. Арте
риаль ҡан.
Ар ТЁр И Я [РУС. < гр. ] и. \.анат. Ҡанды йөрәк
тән тәнгә тарата торған тсан тамыры. Артерия
ҡаны. Йоҡо артерияһы. ■ Уң яҡ ҡарынсыҡтан
ҡан артерия буйлап үпкәләргә килә. 3. Заһидуллин.
2. күсм. Бәйләнеш юлы, аралашыу юлы (ғәҙәт
тә йылғаға тсарата). Н ил йылгаһының ике ягынан
да иҫәпһеҙ-хисапһыҙ күп каналдар — илгә тор
мош биреүсе артериялар һуҙылып киткән.
3. Хисмәтуллин.
Ар ТЙ К Л Ь [рус. (лат.] и. грам. Ҡайһы бер
телдәрҙәге исемдең билдәлелек-билдәһеҙлек,
род һәм һан категорилларын белдерә торған
киҫәксә.
Ар Т И К у Л Я Ц И О Н [РУС. артикуляционный]
с. лингв. Артикуляцияға мөнәсәбәтле. Өндәрҙең
артикуляцион үҙгәреше.
Ар Т И К У Л Я Ц И Я [рус. (лат.] и . лингв. Тел
мәр ағзаларының теге йәки был өндө әйткән
ватсыттағы хәрәкәте һәм торошо. Тартынҡы өн
дәрҙең артикуляцияһында телмәр агзаларының
бөтәһе лә актив ҡатнаша. Ж. Кейекбаев.
Ар ТИ Л Л Ер ЙСТ [Рг/С. ] и. Артиллерияла хеҙ
мәт иткән хәрби кеше. Артиллерист Ф ролов
башта бер нисә граната ебәрҙе, унан һун, пераппелдән ата башланы, А. Таһиров.
Ар ТИ Л Л Ёр И Я [РУс. <Фр. ] и. 1. йыйн. Төрлө
калибр һәм төҙөлөштәге орудиелар; туптар.
Зенит артиллерияһы. Үҙе йөрөмәле артиллерия.
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Артиллерия атышы. Артиллерия паркы, m Ике
яктан да артиллерия атышы башланды. Д. Юл
тый.
2. гГуптар менән ҡоралланған ғәскәр төрө.
Артиллерияла хеҙмәт итеү.
а р т и е л а н ы у ҡ. һөйл. Яһалма ҡыланыу.
М иңлекәй бысраҡ күңелен артисланып йәшереп
йөрөргә күнеккән. М. Минһажетдинов.
Ар ТЙСГ [РУС. <Фр.] и. 1. Сәнғәт әҫәрен та
машасылар алдында бапгкарыүсы. Атҡаҙанган
артист. Танылган артист. Опера артисы. Эстра
да артисы.
2. күсм. һөйл. Я һалма ҡыланышлы кеше.
а р т ИСТИК с. Артисҡа хас. Артистик оҫта
лыҡ.
а ғ т й с т ҡ а [рус. ] и. Артист ҡатын. Башҡорт
АССР-ның атҡаҙан артисткаһы.
Ар Т К А p. 1. ( йәки артҡа табан, кире артҡа)
Арт яҡҡа табан. Артҡа китеү. Артҡа сигеү.
■ Әмирханов урынынан ҡалҡа биреп, артҡа
ҡараны. С. Ағиш./Арт яҡҡа. Ҡ улды артҡа
ҡуйыу. ■ Шакир ат ҡыуа, Шәрәф артҡа ултырган. Б. Бикбай.
2. Артҡы яҡта; артта. Алга барабыҙ. Бик күп
гәскәр[ҙе] артҡа ҡалдырабыҙ. Д. Юлтый.
ф Артҡа кнтеү кирегә, насарға китеү. Эштәр
артҡа китә башланы. Артҡа ҡалыу эш хеҙмәт
һөҙөмтәһе яғынан кемдәндер ҡалышыү. Артҡа
ҡуйыу ныҡ әһәмиәт бирмәй, икенсе үрынға
ҡуйыу. Үксәң артҡа киткән ҡар. үксә.
• Бер көнгә артҡа ҡалһаң, биш көндә етә
алмаҫһың. Мәҡәл.
Ар Т К Ы с. Арт яҡта урынлашҡан. Артҡы
ишек. Артҡы урам. Артҡы юл. ■ һ ү ҙ һораусы
артҡы рәттән ине. Ғ. Оәләм.
• Алгы тәгәрмәс ҡайҙан тәгәрләһә, артҡы
тәгәрмәс тә шунан тәгәрләй. Мәҡәл.
Ар ТУ1АП р. Арт яҡлап. Кәртә артлап ки
теү. ш Бына китә баҫыуга бер нисә отряд бергә.
Ф әниә лә был ваҡыт баҡса артлап йүгерә. Ф. р әхимғолова.
А РТЛЫ 1 с. Арт (3 мәғ.) ҡуйып яһалған, арты
бар. Артлы ултыргыс. Артлы сана.
Ар ТЛЫ 2: бер-бер артлы береһе артынан икенсеҺе. Көндәр юрта ш улай бер-бер артлы, асылаябыла гүмер ҡапҡаһы. Ғ. Амантай.
Ар ТМА с. ҡар. артмалы.
а р т м а ҡ и. 1. Эйәргә ике яҡлап аҫыла торған
ҡуш моҡсай (күн, көйөҙ, балаҫ һымаҡ нәмәнән
тегелә). Артмаҡ аҫы у./Э ш хайуанына артылған
йөк.
2. Арҡаға аҫа торған юл тоғо. Сөнәгәт арҡаһындагы артмагын йәтешләп алды ла ысыҡ ярып
артабан атла[ны]. Ж. Кейекбаев.
3. диал. Башағас.
Ар ТМАҠЛАу ҡ. 1. Тоҡто элмәкләп арҡаға
аҫыу. [Фуат агай] ун дүрт-ун биш йәшендә үк,
арҡаһына тоҡсай артмаҡлап, тыуган ауылын
ташлап сыгып китә. Н. Мусин.
2. ҡар. а р ты у 2.
АҒТМАҠ-ШАҒТМАҠ с. диал. Арҡыс-тор
ҡос.
АргГМАЛЫ с. Артып ебәрмәле. Артмалы тоҡ.
АргГМЫШ и. диал. Килмешәк.
Ар т р ЙТ [РУе. (гр.] и. мед. Быуын шеше.
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Ар ТТА p. 1, Артҡы яҡта. Заятүләк артта
өҙлөкһөҙ йылҡы кешнәүен, иҫәпһеҙ тояҡ сыҡыл
дау ын, Асы лы күл һыуының шаптырлауын
ишетә. «Заятүләк менән һыуһылыу». Биктимер
ҙең аты арып артта ҡала (Әкиәттән).
2. Үтеп киткән заманда. Бына хәҙер артта ба
ры ла: һыулы окоп, үлем шәүләһе. Ә. Вәли.
3. күсм. Эш һөҙөмтәһе, тормош кимәле яғынан
кемдәндер кәм, түбән. Артта булыу. Артта барыу.
Ар ТТАН p. 1. Артҡы яҡтан. Арттан кемдер
ҡысҡырҙы. Януҙаҡ ҡарт тауыш килгән яҡҡа бо
ролоп ҡараны. М. "Тажи.
2. Ниҙең дә булһа һуңынан; аҙаҡ.
3. бәйл. ф ункцияһында Эйәлек килешендәге
зат алмаштары менән килеп кемдер арҡыры бе
рәй нәмә тапшырыуҙы, ебәреүҙе белдерә. Хатты
һинең арттан ебәрәм.
ф Асыу алдан йөрөр, аҡыл арттан йөрөр.
Мәҡәл.
А ғ т т ы ғ ы Л Ы У ҡ. төш. ҡар. арттырыу 1.
АРТТЫРЫУ ҡ. 1. Берәй нәмәнең күләмен,
һанын күбәйтеү. Ашлама сыгарыуҙы арттырыу,
һөт һауып алыуҙы арттырыу./Ө ҫт ә ү , ҡушыу.—
Ҡола бейә китте. Бы нау Ҡотоҡ агай арттырманы
бит, ахыры 95 һумга һаттым. Т. Й әнәби./Көсәй
теү. Зөлхизәнең әсәһе хаҡындагы дөрөҫлөктө
Аҙнаголдоң ошогаса белмәй йөрөүе лә Юламан
ҡарттың шиген арттыра. 3. Биишева.
2. Булмағанды үҙеңдән өҫтәү; шаштырыу.
Арттырып һөйләү, ш [Ф әйрүзә:] Арттыраһың,
Морат, маҡтанаһың. Буш ҡа маҡтаныу кешене
күтәрмәй ул. Ҡ. Даян.
3. Бүлеп, өлөш сығарыу. Үҙеңдән арттырып
биреү.
4. Бер һанды икенсе һан иҫәбенә күбәйтеү;
ҡабатлау. Биште икегә арттырыу.
ф Эшле килер — эш арттырыр, эшһеҙ килер —
эш ҡалдырыр. Мәҡәл.
Ар ТЫ Ҡ 1 с. 1. Кәрәктән тыш; артып ҡалған.
Артыҡ мал. Артыҡ эш. Артыҡ кейем. ■ Фронт
ҡа икмәк кәрәк, ҡалала эшселәр асыга. Бында
артыҡ иген бушҡа сереп ята. Һ. Дәүләтшина.
Аҡыҡ ҡына кеүек һатып бирҙең, артыҡ ҡына
инемме, атаҡайым? (Сеңләүҙән).
2. күсм. Тейешһеҙ, урынһыҙ. Артыҡ һүҙ. А р 
тыҡ хәбәр.
3. р. мәг. Билдәле бер һандан, дәүмәлдән күп.
К олхозда меңдән артыҡ кеше бар.
4. р. мәг. Саманан күп, сиктән тыш; бик, үтә.
Артыҡ борсолоу. Артыҡ маҡтаныу. Артыҡ һөй
ләнеү. Артык оло. Артыҡ оҙон. Артыҡ күп.
ш Быйылгы ҡыш артыҡ буранлы булмаһа ла,
сатнама һыуыҡтар күп булды. Ғ. Дәүләтшин.
һары ла гына була һандугас, өҙөлә йөрәк артыҡ
һагынгас (Халыҡ йырынан).
5. р. мәг. Өҫтөн, юғары. [Тимер] ысын комсо
молец, колхозды үҙ йәненән дә артыҡ күрә.
Б. Бикбай./хәб. функцияһында Яҡшыраҡ, һәй
бәтерәк. Мең йыл тынып-тонсогоп йәшәгәнсә,
бер көн янып-ярһып, ургып-ҡайнап йәшәү
артыҡ! 3. Биишева.
ф Артыҡ бүрәнә башы ҡар. бүрәиә. Биш артыҡ
бер нәмәне йәки хәлде икенсе нәмәнән яҡшыраҡ
күргәндә әйтелә. [Нигмәтулла:] Уның урыңына
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үҙебеҙҙең кешене ҡуйһалар, биш артыҡ булыр
ине, Я. Хамматов.
Ф .Артыҡ ашҡындан ашһыҙ ҡалыр, башын
йәшергән башһыҙ ҡалыр. Мәҡәл. Ауыртҡан ер —
артыҡ ер. Әйтем. Дөйә һуйган йыйындан тәкә
һуй ган туй артыҡ; тауыш тыуган туйыңдан ты
ныс торган өй артыҡ. Әйтем.
А РТЫ Ҡ - Б О РТ О Ҡ с. Кәрәге булмаған, артыҡ:
һаналған. Артыҡ-бортоҡ кеше. ж [Мәгфүрә:]
Ярар алайһа. Артыҡ-бортоҡ аҡсаңды йыя бар.
Юҡҡа туҙҙырма. Һ. Дәүләтшина./Тейешһеҙ.
һи п , туган, артыҡ-бортогон газетала шаяртып
ҡуйма тагы. Ф. Иҫәнголов.
А РТЫ Ҡ ЛЫ Ҡ u. 1. Билдәле бер һандан,
кимәл-дәүмәлдән күп булғанлыҡ. Балалар кү
мэк булһа ла, артыҡлыгы һиҙелмәй.
2. Кемдән йәки ниҙәндер яҡшыраҡ сиФат.
Кешенән артыҡлыгы юҡ.
ф арты ҡлы ҡ дәрәжәһе грам. төп сиФат һәм
рәүештең иң юғары дәрәжәһен күрһәткән грам 
матик категория.
А РТЫ Ҡ ҺЫ Н Ы У ҡ. Берәй кешене артыҡ
күреү, артыҡҡа һанау.
А РТЫ ЛДЫ РЫ У ҡ. Һауыттың өҫтөнән артты
рыу; таштырыу. [Әсәһе — Сәүиәгә:] Шәшкеңде
у л кәҙәр артылдырма. Тулыр-тулмаҫ ҡына б у л 
һа, йәмле лә, тәмле лә була ул. Ф. Иҫәнғолов.
АРТЫ ЛЫ У 1 ҡ. 1. Тулып ташып сығыу; ашыу.
[Гөлбикә — Таңсулпанга:] Бар, ҡаҙан аҫтыңды
ҡара.. Ҡайнап артылып китмәһен. Д. Юлтый.
Артылып аҡҡан һыуҙар ҙур йылгага ҡуш ы л
дылар. Ш. Бабич.
2. Күтәрелеп, аша сығыу (тауҙы), [һыбайлы]
ҡалын ҡара урманлы тауҙы артылып, тигеҙ
яланга сыҡ[ты]. Ә. Ихсан. Ҡояш әкрен генә,
арыган кеүек, байып китте тауҙан артылып.
X. Ғәбитов.
3. Инә малға ҡапланыу.
А РТЫ ЛЫ У 2 ҡ. төш. ҡар. аргыу 2. Аттар эйәрләнә. Һауыт-Һаба ат өҫтөнә артыла (Әкиәттән).
АРТЫЛЫШ и. Тау һыртының аша сығып
йөрөрлөк, һөҙәгерәк урыны. Артылыштан артылганда бер ҡараным артыма (Халыҡ йыры
нан).
АРТЫ М и. 1. Ниҙеңдер үҙ иҫәбенә артҡан
ауырлығы. Артым алыу. ж Б үлексәлә баш
маҡтарҙың көндәлек артымы 600 грамдан аша.
«Совет Башҡортостаны», 1987, 21 февраль.
2. Өҫтәмә үҫеш. Хужалыҡтың артымы иҫәбенә
файҙа алыу.
АРТЫ М ЛЫ с. Күп артым (1 мәғ.) бирә торған.
Артымлы он.
АРТЫ НАН бәйл. ф ункцияһы нда (төп клш.
менән) 1. Алыҫлаша барыусыға эйәрә барыуҙы
белдергәндә ҡулланыла. Дошман артынан ҡыуыу.
Әсәһе артынан барыу. Лекция артынан фильм
күрһәттеләр.
2. Бер эш-хәлде икенсеһе алыштырыуҙы бел
дергәндә ҡулланыла. Бесән артынан ураҡ баш
ланды. Сәләм артынан сәләм, һ ү ҙ артынан һүҙ
сыгыу.
3. Берәй кеше аша башҡарылыуҙы, ниҙер
ебәреүҙе белдергәндә ҡулланыла. Атай артынан
хәбәр ебәреү, ж Осоп барган ҡош артынан
әйтегеҙ беҙгә сәләм (Халыҡ йырынан).

АРТЫ НДА бәйл. функцияһында (төп клш.
менән) Кеше үҙе булмағанда уға ҡарата ниҙер
ҡылыуҙы белдергәндә әйтелә. Кешене артында
һөйләү.
ф Д уҫ күҙеңә ҡарап әйтер, дошман артында
г әйбәт һатыр. Әйтем.
АРТЫ НСА р. Артынан уҡ, әҙенән үк. Әле
генә йәшенле ямгыр уҙган. Уның артынса ҡояш
балҡып сыҡҡан. 3. Биишева.
А РТЫ НЫ У ҡ. 1. Үҙеңә йәки менгән атыңа күп
итеп артыу (йөктө). Артынып китеп бара.
2, Үгеҙ теләп, мал өҫтөнә һикереү (һыйырға
ҡарата).
АРТЫ У ’ ҡ. 1. Һан, күләм яғынан үҫеү; к ү 
бәйеү, ишәйеү. Көс арта. Мөлкәт арта. Эш
) j m һ ә р йыл сәскә арта баҡсала. Ғ. Сә1
Нҫгәлеү. [Ф әхри:] һөйөнсө, тагы бер ко л
о н ы артты. Б. Бикбай./Кимәл яғынан үҫеү
1әки I үтәрелеү. [Сәмрегош:] Йылганың бынау
тәңгәлендә һыу кисәгегә ҡараганда артып тора
(Ә киәттән)./Билдәле бер сикте үтеү (ваҡытҡа
ҡарата). Хәҙер Ю лияның бында килеп эшләй
башлауына инде йылдан артты. Һ. Дәүләтшина.
2. Кәрәктән, саманан артыҡ булыу. [Көтөүсе
ҡарт:] Беҙҙең Күсәр хандан кеше артмаҫ (Әки
әттән).
3. Көс-ҡеүәт алып, шәбәйеү; көсәйеү, үҫеү.
Йә тагы, Зариф Мозаффар, ватмаймы бик м ил
ләтең? Ватһа ватһын милләтең, хеҙмәткә артһын
һиммәтең. Ш. Бабич, һөйгән йәрең матур булһа,
гишыҡ артыр көн һайын (Халыҡ йырынан).
4. Мөлкәт йыйып хәлләнеү; байыу. [Миңһы
лыу:] Күпме серәнһәк тә беҙ артманыҡ, ә И схак
ҡалынайҙы. К. Кинйәбулатова.
ф Ата-инә ҡәҙерен белгәндең ырыҫы артыр.
Мәҡәл. Бер тиренән тун да тек, м ул да тек, бер
бейәләйлек артып та ҡалһын. Әйтем. Иттең
тәмлеһе — ҡарта, ашаган һайын арта. Әйтем.
Тауҙан таш артмаҫ, байҙан эш артмаҫ. Мәҡәл.
А РТЫ У 2 ҡ. И ке яҡҡа һалындырып, эш хай
уанына йөк аҫыу, артмаҡлаү. Ул [Аргынбай]
дөйәһенә Аҡмәгәмбәт тигән байҙың мал тирелә
рен артҡан да, ҡалага алып бара. С. Агиш.
А РТЫ У 3 ҡ. Эс-ҡарындан аралап алыу (ас
эсәкте).
А Р Т Ы У 4 и. ҡар. артылыш, һ әр артыуҙың
артында һарҡыу бар, һарҡылганда һарыу ҡай
ната. Т. Йәнәби.
АРТЫШ и. Кипарис һымаҡтар ғаиләһенә ҡ а
раған, мәңге йәшел ылыҫлы ҡыуаҡ йәки ағас
(емеше медицинала ҡулланыла). Ябай артыш.
Ҡаҙаҡ артышы. Себер артышы. Артыш майы.
Артыш төтәтеү, ж Ҡыраз таш аралап артыш
үҫкән, сәс һелкетә ялбыр селектәр. А. Игебаев.
А РУ Ҡ р. ҡыҫҡ. фр. һөйл. Арыу уҡ.— Бына
йөҙ имәндең юлы ш ул ул, улы м ,— тип һүҙен
бөтөрҙө Ә хмәҙулла бабай, инде аруҡ үҫеп буйһыу булып ултырган йәш урманына ҡарап.
Ә. Вахитов.
А РФ А [рус. ( нем. ] и. Ҙур өсмөйөш рәүешен
дәге сиртеп уйнай торған ҡыллы музыка ҡоралы.
Арфала уйнау. Арфа һәм ҡыллы оркестр өсөн
яҙылган әҫәр.
АРХАЙЗМ [рус. { гр. ] и. Иҫкергән һүҙ, һүҙ
бәйләнеше йәки грамматик Форма.
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АрХаИК с. Боронғо, иҫкергән. Архаик һүҙ.
А рхаик форма,

а рх а и с т и к с. Боронғо Формаға оҡшатылған (әҙәбиәт, сәнғәт әҫәрҙәренә тсарата).
а рХАр [РУС. ] и. ҡар, арҡар.
а рХ Е °ГраФ [РУС. ] и. АрхеограФия буйынса
белгес.
а рХЕОГраФИК С. АрхеографиЯҒа мөнәсә
бәтле. Археографик ҡомартҡы.
АрХЕОГрАФИЯ [Рг/С. <гр. ] и. Боронғо яҙма
комарттсыларҙы йыйыу, өйрәнеү һәм баҫырға
әҙерләү менән шөғөлләнә торған ярҙамсы тарих
фәне.
А ҒХЕОЛОҒ [РУС. <гр. ] и. Археология буйын
са белгес.
АрХЕОЛОҒИК с, Археологилға мөнәсәбәтле.
А рхеологик ҡомартҡы.
АрХЕОЛОТИЯ [РУС. <гр. ] и. К ешелек йәм
ғиәтенең үткәнен һатсланып тсалған матди тсомарттсылар буйынса өйрәнә торған Фән. А рхео
логия институты.
АрХЙВ [РУС. (лат.] и. 1. Яҙма ҡомартҡыларҙы, тарихи документтарҙы тәртипкә килтереү
һәм һатслау менән шөғөлләнгән махсус учреж де
ние. Дәүләт архивы.
2. Учреждениеның, ойошманың иҫке доку
менттар, тамамланған эш тсағыҙҙары һатслана
торған бүлеге.
3. Айырым ойошма йәки кешенең эшмәкәрле
генә бәйле тсағыҙҙар. Шәхси архив. Партия ар
хивы,
АрХИВАрИу С [РУС. (нем. ] и. Архив хеҙмәт
кәре.
Ар Х ИЕр ЁЙ [РУС. < гр. ] и. Христиан динендә
юғары дәрәжәләге руханиҙарҙың (епископ, ар 
хиепископ, митрополит) дөйөм атамаһы.
АрХИМАНДрЙТ [РУС. <гр. ] и. Манастырь
башлығы титулы, шулай утс монахтарҙың иң
юғары исеме.
АрХИПЕЛАГ [РУС. <гр. ] и. Бер-беренә ятсын
урынлаштсан утрауҙар төркөмө. Соломон архи
пелагы ете эре һәм йөҙләгән ваҡ ҡына утрауҙан
тора.
АрХИТЕКТОНИКА [рус. ( гр. ] и. архит.
Өлөштәрҙең үҙ-ара гармоник ярашып, төҙөк бер
бөтөн тәшкил итеүе./сәнг. Әҫәр төҙөлөшөндәге
үҙ-ара тап килеүсәнлек; композиция.
АрХИТЁКТОр [рус. (лат.] и. Архитектура
өлкәһендәге белгес. Архитектор икән, агиыгып
бара эш урынына тиҙерәк етергә, үҙе И ҙелдәге
бер төҙөлөштөң корпус проектын тикшерә.
Ғ. Сәләм.
АрХИТЕКТу р А [РУС. (лат.] и. Йорт, бинаны
проектлаштырыу, төҙөү һәм биҙәү „ сәнғәте.
Архитектура институты. Архитектура ҡомарт
ҡылары. / Биналарҙы,
ҡоролмаларҙы
төҙөү
стиле. Готик архитектура. Роман архитектура
һы.
Ар ШЫН и. иҫк. 1. Метр системаһын тсабул
иткәнгә тиклем, рустарҙа тсулланылған оҙонлотс
үлсәү берәмеге (71,1 сантиметрға тигеҙ). Ун
аршын ситса.
2. Шул оҙонлотстағы үлсәү таяғы.
ф Үҙ аршыиьщ меиәи үлсәү ҡар. үлсәү 1.
• һ ә р кемдең үҙ аршыны бар. Әйтем.
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Ар Ш ЫНЛАУ ҡ. һөйл. Аршынға һалыу. АРшынлап үлсәү. Арш ынлап бүлеү. Аршынлап
өләшеү.
Ар Ш ЫНЛЫ с. һөйл. Аршын менән үлсәнгән.
Аршынлы тауар.
Ар ЬЕ р г Ар Д [рус. (ф р.] и. Ғәскәрҙең һәм
флоттың сигенгән йәки тылға күскән ваҡытында
һатслытс өсөн артта тсалдырылған төркөм. И кен
се көнө походта беҙҙең ротаның яртыһы аван
гардҡа, яртыһы аръергардҡа эләкте. А. Таһи
ров.
Ар Ъ Я Ҡ и. 1. Ҡаршы яҡтағы як, киреһе
биръятс. / / А ръяҡ урам. ш Яңгыҙ торган йомро
кәмәне .. һ ы у га тартып төшөрөп, аръяҡҡа, сыҡ
тым. Ә. Вахитов. А ръяҡ алыҫ. Әйләнергә
биръяҡ та алыҫ ҡала. Киләм йылга уртаһында,
йәш боҙ гына сайҡала. Р. Бикбаев.
2. Ниҙең дә булһа артындаратс яттсан урын, ер.
Ҡояш та бер тауҙың артынан күтәрелә лә, әллә
ни арала икенсе тауҙың аръягына төшөп китә.
М. Т аж и./күсм. Ниндәйҙер урын, дәрәжәнән
өҫтөнөрәк ер. Кемдер берәү мәсхәрәләп: «Секре
тарҙың аръягына барһаң да беҙ үҙебеҙҙекен
итербеҙ»,— тип ҡысҡырҙы. Б. Ишемғол.
3. Эш-хәлдең артабаны.— Ярай, ҡустым, мин
былай гына әйтәм, аръягын үҙең беләһең инде,
һин хужа кеше,— тине Яҡуп. Б. Бикбай.
Ар Ы p. 1. Билдәле бер тәңгәлде үтеп; артабан.
Сынбулатов, Сәгиҙә менән хушлашып, ары кит
те, М. Тажи.
2. Билдәле бер мәлдән һуң; йәнә, тағы. Саҡ ай,
ауыл мәҙрәсәһен бөтөргәс, әйләнеп, хужалыҡ
эштәренә бәйләнеп китте, ары уҡыманы. Б. Бик
бай.
3. Билдәле бер кимәлдән юғары; артыҡ. Бы л
һауытҡа ике литрҙан ары һыймай.
ф Ары торһон кәрәкмәй, кәрәге ютс. Ары бәре
леп, бире һуғылыу тсаңғырып йөрөү, ни эшлэргә
белмәү. Бахыр Аҡназар ары бәрелә, бире һугыла — бер ҙә эш сыҡмай (Әкиәттән).
• Татыу булһа ҡатының, ары торһон алтының.
Әйтем.
Ар Ы Б И р Е p. 1. Бер тегеләй, бер былай.
Зилский үҙенең Өмөтбайга ҡаршы булган дошманлыгын эсенә һыйҙыра алмай, ары-бире йөрө
нө. Ғ. Дәүләтшин.
2. с. мәг. Теге-был, төрлө. Ары-бире кеше.
Ары-бире эш.
ф Ары-бире булыу берәй хәл килеп сығыу.
Буранш а йәштәргә хас гәмһеҙлек менән көлә:
«Атай, әлдә өйҙә һин ҡалаһың әле. Ары-бире бу
лып, беҙ ваҡытында ҡайта алмаһаҡ, ҡатын,
бала-саганы йыуатырга кеше бар». 3. Биишева.
Ары-бнре нтеү ваҡ-төйәк эш баштсарыу.
Ар ЫҒ АЙЫу к. ҡар. арыҡланыу.
А РЫ Й р. диал. Өҙөк-өҙөк бер нисә тапҡыр.
И ке арый яуҙы ямгыр.
Ар Ы Ҡ 1и. Урта Азияла, Ҡ аҙағстанда, Кавказ
артында: ер һуғарыу өсөн ҡаҙылған канау.
Арыҡтарҙа тамам һыу кипте, әсә күкрәгенән
һөт китте. М. Кәрим, һ ы уҙа р ага арыҡтан да
ҡыҙҙар ҡарай ярыҡтан (Халыҡ йырынан).
Ар Ы Ҡ 2 с. Үтә ябыҡ; киреһе һимеҙ. Арыҡ мал.
• Арыҡ ат һимерһә, ҡурйын бәйләтмәҫ. Мә
ҡәл. Арыҡ һыйыр ҡойога төшһә, тулай-тулай
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төпкә батыр; һимеҙ һыйыр һаҙга батһа, һикереп
сыгып ергә баҫыр. Мәҡәл.
А РЫ Ҡ ЛА Н Д Ы РЫ У ҡ. Арыҡҡа әйләндереү;
ябыҡтырыу. Малды арыкланды рыу.
Ар Ы Ҡ ЛАН Ы у ҡ. Ныҡ ябы ғу, арыҡҡа әйлә
неү. Арыҡланган, кипкән бесәй, нәжес-бысрак
ҡатҡан моронона. Ш. Бабич.
Ар Ы Ҡ Т у р Ы Ҡ с. йыйн. Гел арыҡ, ябыҡ.
Хужалыҡта арыҡ-турыҡ ун бер-ун ике ат, бишалты үгеҙҙән башҡа транспорт юҡ. «Башҡорто
стан ҡыҙы», 1969, № 6.
АҒЫМАЙ-ТАЛМАЙ р. Арыу-ялҡыуҙы белмәй
(эшләү), һөйә-һөйә ҡосагыма алып меңәрләгән
юҡһыл улдарын, арымай-талмай йәштән өйрәтәмен ирек өсөн көрәш юлдарын. Ғ. Амантай.
АРЫМТАЛ с. Тиҙ арыусан, арып барыусан.
Арымтал ат.
А РЫ Н ДЫ РЫ У ҡ. 1. Берәй эш-хәл кисереш
һ. б. нәмәнән бушандырыу; ҡотолдороу. Эштән
арындырыу, н [Рәйсә:] — Рәми, күрәһеңме,
ана балыҡ тоталар,— тине лә, ҡустыһын ауыр,
һагышлы уйҙарҙан арындырыу ниәте менән: —
әйҙә, ш уларҙы ҡарарга барайыҡ,— тип өҫтәне.
X. Мохтар.
2. Берәй нәмәне сифат йәһәтенән таҙартыу.
һы уҙы тоҙҙан арындырыу.
А РЫ Н ҺЫ Ҙ с. Киреләнмәй, ҡарышмай тор
ған; йыуаш, күндәм. Арынһыҙ кеше.
ф Арынһыҙ малга эйә күп. Әйтем.
А РЫ Н Ы у ҡ. Берәй нәмәнән йәки эш-хәлдән
ҡотолоу; бушаныу. Бирәсектән арыныу. Ҡайгынан арыныу. Мәшәкәттән арыныу. Уйҙан ары
ныу. Х ы ялдан арыныу.
а р ы п т а л ы у ҡ. Бик ныҡ арыу, хәлдән
тайыу. Тәнзилә әбей мәктәптә йыйыштырып,
мейестәргә утын ташып, арып-талып ҡайтҡанлыҡтан .. башын мендәргә терәр-терәмәҫтән
йоҡлап та китте. М. Тажи.
АРЫ ПТЫ -ТАРЫ ПТЫ с. диал. Рәт-сиратһыҙ,
тәртипһеҙ. Баштан уҡ арыпты-тарыпты булган
эштең аҙагы ла ш улай бөтә инде. Т. Морат.
а р ы ҫ л а н и. i . Бесәй һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған ҡыҫҡа йөнлө, һорғолт һары төҫлө эре
йыртҡыс йәнлек (атаһы яллы була). Ата арыҫ
лан. Инә арыҫлан.
2. күсм. Ҡурҡыуҙы белмәгән, батыр, ғәйрәтле
кешегә ҡарата әйтелә. Ир арыҫланы, ш Ары ҫ
ландар үҙ ерен залимдарҙан тапатмаҫ. Тапайым
тип атлаһа, башҡорт ҡаны атлатмаҫ. Ш. Бабич.
Дошмандары булһа ҡыҙыл төлкө, Салауат та
батыр арыҫлан (Халыҡ йырынан), ары ҫлан
йөрәкле ҡурҡыу белмәгән, батыр.
3. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың береһе
(Ҡ ыҫала һәм Ҡыҙ йондоҙлоҡтары уртаһында
урынлашҡан).
4. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
•
Арыҫланга атланһаң, ҡамсың ҡылыс б у л 
һын. Мәҡәл.
а р ы т ы у ҡ. 1. Хәлдән тайҙырыу, көс-хәлде
бөтөрөү. Ахырҙа .. аттарын арытып, үҙҙәре лә
хәлдән тайган ҡыуыусылар йәйләүгә кире ҡайт
ҡан. Н. Иҙелбай.
2. эйһ. ф. ҡар.а р ы у 1. Арытып ташланы, ш
— Үҙең беләһең, хәҙер йәш тә күпкә китеп бара,
арыта. К. Мәргән.

а р ы у 1 ҡ, Көс-хәлдән яҙыу, хәлдән тайыу;
хәлһеҙләнеү. Бейек икән Балҡан тауы, менә а л
май арыныҡ беҙ (Бәйеттән)./Талыу. К үҙ арыны.
ф Аҙы ҡлы ат арымаҫ. Әйтем. Атлының аягы
ла арымаҫ, туны ла. туҙмаҫ. Әйтем.
а Р Ы У 2 с. 1. Яҡшы, һәйбәт; ярарлыҡ. Арыу
ниәт. Арыу эш. ■ — Атайың да ауылдың бер
арыу, йыуаш кешеһе ине, мәрхүм. Бы лай үҙең
дә тыштан арыу гына кеше кеүек күренәһең.
Ғ. Дәүләтшин.— Бынан һуң беҙ арыу йәшәрбеҙ,
ни теләһәк, ш ул булы р,— ти ҡыҙ (Әкиәттән).
2. Бер саманан артығыраҡ; байтаҡ. Юртаҡ
атка юл ҡыҫҡа, тигәндәр бит, беҙ ҙә юрта торгас
арыу гына ер киттек. Ә. Ихсан.
ф а р ы у булыу 1) бер аҙ һауығыу; шәбәйеү;
2) үсәп әйтелә. Эй, арыу булды, арыу булды
мәгишәт айҡалып. «Йәшәһен ҡиммәтселек!» —
тип һикерә ыргый бай халыҡ. Ш. Бабич. Арыу
итеү 1) бер аҙ һауыҡтырыу; шәбәйтәү; 2) үсәп
әйтелә; яҡшы итеү. [Бай:] Ары у иттем әле, алдап
бер затлы нәмәһен алдым (Әкиәттән), ар ы у к ү 
реү хуп күреү, яратыу, ары умы иҫәнләшеү
һүҙе. [Хафиз:] М өгәллимә ҡәрендәш, арыумы?
М. Тажи. ар ы у уҡ күп кенә, байтаҡ, һөйләш еп
килә торгас, арыу уҡ ер киткәнбеҙ, ар ы у әле
иҫән-һау, сәләмәт (сәләмгә яуап итеп әйтелә).
а р ы у л а н д ы р ы у к. 1. Яҡшы яҡҡа үҙгәр
теү. Холоҡто арыуландырыу.
2. Бер аҙ һауыҡтырыу, шәбәйтеү. Ауырыуҙы
арыуландырып сыгарыу.
а р ы у л а н ы у ҡ. 1. Яҡшы яҡҡа үҙгәреү;
яҡшырыу, һәйбәтләнеү. «Көрәш» колхозында
эштәр ш әйлә арыулана башланы. Б. Бикбай.
2. Бер аҙ һауығыу, арыу булыу. Х ә л йыйҙым,
кәйефем яҡшыланды, өйөмә ҡайтып киттем
арыуланып.
а р ы у л а у ҡ. Күмеү йолаһы буйынса, мәйет
те ерләүгә әҙерләү (йыуыу, кәфен кейҙереү
һ. б.). Мәйетте арыуламагандар әле. Арыулап
оҙатыу, ш Күсәрбай агайым мәңгегә югалды.
Инде иң һуңгы бурысыбыҙ — уны арыулап,
иң ҙур ҡәҙер менән ерләү. Т. Хәйбуллин.
аРЫШ 1 и. 1. Оҙонса нәҙек орлоҡло, ҡыяҡ
япраҡлы ашлыҡ. Тыу арыш. Көҙгө арыш. Яҙгы
арыш. Арыш һеркәһе. Арыш сәсеү. Арыш
урыу. ш Күптән арыш ем алган, алтын башаҡ
тар ярган, туҡ емдәрен күтәрә алмай, баштарын
[ергә] һалган. Д. Юлтый.
2.
Шул ашлыҡтың орлоғо. Арыш бөртөгө.
Арыш оно.
ф ары ш атаһы арыш башағында була торған
оҙон ҡара бәшмәк (медицинала ҡулланыла),
ары ш боламығы былағай, аҡылға утлырып
өлгөрмәгән кешегә әйтелә. [Йыһан — Ғилмигә:]
Йөрө инде кеше көлдөрөп, арыш боламыгы ме
нән. X. Ибраһимов, а р ы т зәңгәре ҡар. зәңгәрсуҡ.
•
Арыш икмәген баллап аша. Әйтем, һаламга
үҫкән арыштың башы булмай. Әйтем.
а р ы ш 2 и. диал. Артылыш. А нау гына тауҙың
арышы бынау гына тау га ҡарышы (Халыҡ
йырынан).
АРЫШ 3 и. диал. Тәртә.
АРЫШБАШ и. Суҡ тамырлы, башы арыш
башағына оҡшаш ҡыяҡлы үлән. Арышбаш та
тырлы ерҙә үҫә.
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а С 1 [РУС. ( фр. ] и. Һөйл. Һауа һуғышында
һәм һауала осоуҙа иң оҫта батыр лётчик.
а С 2 с. 1. Оҙаҡ ашамаған, ашағыһы килгән,
тамағы туҡ түгел. А с айыу. Ас бүре. Ас булыу.
Ас ҡалыу. // Асҡа интегеү. Астан ү леү ./Ашар
аҙыҡһыҙ. А с итеү. ш Эй ҡалын ҡорһаҡлы бай,
һәм ҡорһаҡлы, һәм «инсафлы» бай, ай буйына
ас тороп, астар хәлен һиҙҙеңме, эй! Ш. Бабич.
2. күсм. Бик йоҡа итле; ҡаҡса, нәҙек. Ас
яңак. ш Әле генә булһа онота алмайым ас би
лемдән ҡыҫып һөйгәнең (Халыҡ йырынан).
3. күсм. Эсе буш, ҡоро көп; туҡ түгел. Ас
бойҙай.
ф Ас бет әрл. аслы-туҡлы йәшәгән кешегә
ҡарата әйтелә. Ас күҙ ҡар. күҙ. Ас ҡарынлай
(йәки ҡарынға) ҡар. ҡарын.
•
Ле кешенең асыуы яман. Әйтем. А с хәлен
туҡ белмәҫ, ауырыу хәлен һау белмәҫ. Әйтем.
АСА и. Бер төптән айырылып киткән бер нисә
тармаҡ; айырса, сата. һәнәк асаһы.
ф Тимер аса күмер үртәгәндә, баҫырылған
ағастың аҫтына ут төртә торған ҡорал.
АСАБАҒАН и. диал. Саталы бағана.
АСАҒАС и. Тирмәнең сағарағын асыу өсөн
ҡулланыла торған аса башлы ҡолға.
АСАҒОЙҒОҠ и. Асаланып торған ҡойроҡло
тараҡан һымаҡ бөжәк (өйҙөң еүеш ерҙәрендә,
иҙән аҫтарында була).
АСАЙЫШ [фарс. ] и. иҫк. Дөйөм тыныслыҡ,
именлек.
АСАҠАЙ и. диал. Асағойроҡ.
АСАЛАҠ и. Ҡайсының бер йәбе.
АСАЛАҠ-ЙОМАЛАҠ с. Асылыр-асылмаҫ
(күҙгә ҡарата). Бер көн Нурлат музейҙа үҙ кар
тинаһына асалаҡ-йомалаҡ күҙҙәре менән оҙаҡоҙаҡ текләп ҡарап торган аҡ һаҡаллы ҡартты
осратты. Ф . Иҫәнғолов.
АСАЛАНЫУ ҡ. Асаға айырылыу.
АСАЛЫ с. Асаланып, тармаҡланып торған;
саталы. Асалы агас. ш Ике асалы нәҙек телен
ауыҙын асмай гына сыгарып-сыгарып ала икән
йылан. Ж. Кейекбаев.
ф Асалы ҡойроҡ диал. асағойроҡ.
А СА М А Й 1 и. Остары бер-береһенә киртеп
кейҙерелеп, ҡыуышлап ултыртылған ҡыйыҡ
терәүе. Ғатаулла ҡарт .. өрлөк өҫтөндә асамай
ояһы соҡоп ултыра. Й. Солтанов.
АСАМ АЙ2 с . 1. Береһенә икенсеһе арҡыры.
Асамай юл. Асамай һаплы ҡылыс. /Бер-береһенә
ҡара-ҡаршы. Асамай күрше. Асамай ишек. Ц
Асамай тоташтырыу. и Алпаров, ҡулдарын күкрәгене асамай ҡуйып, аҡрын гына иш екле
-түрле йөрөп алды. Я. Вәлиев.
2. диал. Саталы, айырсалы.
АСАМАЙЛАҮ ' к. Өй башына асамай 1ҡуйыу.
АСАМАЙЛАУ 2 ҡ. Бер нәмәгә икенсе нәмәне
арҡыры ҡуйыу.
АСАН с . д и а л . Ҡ аҡса, сандыр.
АСАр БА Ҡ с. диал. ҡар. асҡаҡ 1.
АСБЕСТ [РУе. (лат.] и. Утҡа һәм кислотаға
сыҙамлы минерал; тау етене.
АСИММЕТр ЙЯ [рус. < гр. ] и. Симметрия
булмаған йәки боҙолған хәл.
АСИММЕТр И ЯЛЫ с. ҡар. симметрияһыҙ.
АСКАҒЙДА [РУС. ( гр. ] и. зоол. Кеше һәм

хайуандарҙың эсәк буйында тереклек итә торған
оҙон йомро селәүсен.
А СКЕр НӘ с. Күпме ашаһа ла туя белмәгән
мәскәй.
АСКЁТ [рус. <гр. ] и. Донъя рәхәттәренән баш
тартып, үҙен-үҙе сикләп, ҡыҫып йәшәгән ке
ше.
АСКЕТЙЗМ [РУс. ( фр. ] и. 1. Рухи камиллыҡ
ҡа ирешеү өсөн тип, донъя рәхәттәренән баш
тартырға, күңел теләктәрен сикләргә саҡырған
дини-әхләҡи тәғлимәт.
2. ҡар. аскетлыҡ.
А СКЕТЛЫ Ҡ и. Донъя рәхәттәренән баш тарт
ҡан, бик тотанаҡлы суф ыйҙарса ғүмер итеп,
йәшәү.
А СК О р Б И Н [РУС. аскорбиновый] с.: аскорбин
кислотаһы организмда матдәләр алмашыныуының нормаллеге өсөн кәрәк булған органик
матдә; С витамины.
АСҠАҠ с. 1. Гел ашағыһы килеп торған, ашап
туя алмаған.
2. күсм. Йоҡа итле; ҡаҡса, сандыр. Бына ишек
асылды. Унан асҡаҡ йөҙлө бер ҡатын килеп
сыҡты. Ш. Насыров.
АСҠ А Ҡ ЛАН Ы у ҡ. 1. Асҡаҡҡа (1 мәг.) әйлә
неү, асҡаҡ булыу.
2. ҡар. асҡаҡлау.
АСҠАҠЛАУ ҡ. Туйынып ала алмау, гел ас
һымаҡ һиҙеү. Асҡаҡлаган һыйыр һемтәнләп
килеп, .. баҙга төшкән дә киткән. И. Ғиззәтул
лин.
АСҠ АҠҺЫ У к. диал. Асҡаҡлау.
АСҠАЛАҠ с. ҡар. асҡаҡ 1.
АСҠЫ С и. 1. Йоҙаҡты бикләй һәм аса торған
ҡорал. Ө й асҡысы. Келәт асҡысы, ш Тайба әбпй
сэс үрмесенә тагылган күмәк асҡыс араһын mi
береһен һайлап, һандыҡтың ҙур ҡара йоҙагын
асты. 3. Биишева.
2. Машинаның, механизмдың гайка-маҙарын
бора, нығыта торған ҡорал. Гайка асҡысы. Сипарат асҡысы.
3. күсм. Ниҙелер сисеү, асыу, көйләү сараһы.
Тел асҡысы, н Эске донъяһын аңлаганда гына,
йөрәгенә асҡыс тапҡанда гына кеше һине аңлай.
Ш. Насыров.
ф М әкэл — һүҙ асҡысы. Әйтем.
АСЛА р. ҡар. аслан.
АСЛАМСЫ и. иҫк. Ҡыҙыл мал һәм аҫыл мал
менән йөрөп һатыу иткән ваҡ сауҙагәр.
ф Асламсыһыҙ баҙар булмай, уйынсыһыҙ туй
булмай. Мәҡәл.
АСЛАН [гәр. ] р. Бер ҙә, һис тә. [Сабир мулла:]
Зы я Камалиҙың .. минең урынга м улла булы уы 
на аслан ризалыгым юҡ. Б. Ишемғол. [Ғари
ф улла бабай:] Васыят итеп әйтәм, мине, бынау
ҡарагайҙарга г үмер биргән агайыңдарҙы аслан
онотма. Н. Мусин.
АСЛЫ Ҡ и. Ашарға юҡлыҡтан булған ауыр
хәл, аҙыҡ юҡлығы; ҡытлыҡ, йотлоҡ. // А слы ҡ
йыл. ш Аслыҡты ла, ялангаслыҡ ты ла күрҙек.
Берәүҙәр туйып һикергәндә, беҙҙең туңып һи
кергән саҡтарыбыҙ булды. Бирешмәнек. Ш. Шә
һәр.
ф Аш ҡәҙерен белмәһәң, аслыҡ бирер яфаңды.
Мәҡәл.
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А СЛЫ -ТУҠЛЫ р. Туя аш ауҺыҙ, туйыр-туймаҫ. Аслы-туҡлы йәшәү, н Аслы-туҡлы йөрөп
беҙ эшләйбеҙ иртәһән дә, кара кисен дә. Д. Юл
тый.
а с м а и. Тәҙрәнең асыла-ябыла торған өлө
шө. Асмалы.: ла тәҙрә асмаһын асып, йәмле йәй
көндәрен ҡарайым (Халыҡ йырынан).
а С М а Л Ы с. Асылып-ябылмалы. Асмалы
тәҙрә.— ин Асмалы бәкеләр алдым ҡәйнештәргә
бүләккә (Халыҡ йырынан).
АСМАН [фарс. ] и. кит. Күк йөҙө; күк. Асманга ашыу. ш Көн дә кис асманга ен-шайтан
менә, менгән береһе бөтә, ҡорбан була. Ш. Ба
бич. Ҡот ор ган эт һау ага ҡарап өргән менән
асманда торган айҙы,ц нуры китмәҫ. М. Аҡ
мулла.
АСМУХА [рус. осьмуха] и. ҡар. әсмуха.
АСМӘЙЕЛ с. Ашап туя белмәҫ; мәскәй, ас
кернә.
АСНӘКӘТ с. диал. Аскернә.
АСПЕКТ [рус. (лат.] и. кит. Берәр күренеш,
хәл, һ. б. нәмәләрҙе тикшереүҙә булған ҡараш.
[Романда] тормош үҙенең үҫешендә тәрлө я ҡ 
лап, төрлө аспектта һүрәтләнә. Ә. Вахитов.
АСПИҒАНТ [рус. {лат. ] и. Ғилми эшкә йәки
юғары уҡыу йортонда уҡытыуға әҙерләнгән
кеше.
АСПИр АНТУр А [РУС. <лат. ] и. Ғилми учре
ждение һәм юғары уҡыу йорттарындағы кадр
ҙар әҙерләү системаһы. Аспиранту р ага инеү.
Аспирантурала уҡыу. Аспирантура тамамлау.
АСПИр ЙН [рус. (нем.] и. Тәндең эҫелеген
кәметә, һыҙлауын баҫа торған дарыу.
АССАМБЛЁЯ [РУС. { фр. ] и. Х алыҡ-ара ойош
маның дөйөм йыйылышы. Бөтә донъя тыныслыҡ
ассамблеяһы. Берләш кән Милләттәр Ойошма
һының Генераль Ассамблеяһы.
А СС ЕН И ЗА ТО р [РУ6\ ] и. Ассенизацияла эш
ләгән кеше.
А СС ЕНИ ЗА ЦИ Я [рус. (ф р.] и. Ауыл, ҡала
ерендәге бысраҡты, һарҡынды һыуҙы таҙартыу
һәм зарарһы ҙлау өсөн хеҙмәт иткән санитар
саралар һәм ҡоролмалар системаһы. А ссениза
ция эштәре.
АССИГНАЦИЯ [рус. (ф р.] и. Россияла 1769
йылдан 1843 йылға тиклем сығарылған ҡағыҙ
аҡса ./иҫк. һөйл. Ҡ ағыҙ аҡса.
АССИГНОВАНИЕ [РУС. ] и. Берәй эшкә буленгән аҡса. Өҫтәмә ассигнование, һ а улы ҡ
һаҡлау эшенә бирелгән ассигнование.
АССИМ ИЛЯТИВ [РУС. ассимилятивный] с.
Ассимиляцияға килтерелгән.
АССИМ ИЛЯЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. Тәьҫир,
йоғонто аша бер нәмәнең икенсе нәмәне үҙенә
оҡшашландырыуы, йотоуы. Өндәр ассимиля
цияһы, Ассимиляцияга бирелеү.
2. биол. Тереклек эйәһе йәки үҫемлек орга
низмының үҙенә ингән матдәләрҙе үҙләштереү
процесы.
АССИСТЁНТ [РУе. (лат.] и. 1. Операция эш
ләгән йәки ғилми эш башҡарған врач профес
сорҙың ярҙамсыһы.
2. Юғары уҡыу йорттарындағы иң кесе уҡы
тыусы вазиФаһы һәм шул вазиФаны башҡарған
кеше.

А С С О Н А Н С ёсрус, (ф р.] и. әҙ. Шиғырҙа оҡ
шаш һуҙынҡы өндәрҙең ҡабатланыуы.
АССО р ТИМ ЁНТ [рус. <фр. ] и. Бер предприя
тиела етештерелгән йәки һатылған тауарҙарҙың
төрҙәр йыйылмаһы. Аҙы ҡ ассортименты. Ассор
тиментты киңәйтеү. Ассортиментты төрләнде
реү.
АССОЦИАТИВ [РУС. ассоциативный] с. Ассо
циацияға (3 мәғ.) ҡоролған.
АССОЦИАЦИЯ [рус. ( лат. ] и. 1. Бер төрлө
эш менән шөғөлләнгән кеше йәки ойошмаларҙың
берләшмәһе. Ғилми работниктар ассоциацияһы.
2. Ниҙең дә булһа ҡушылмаһы, төркөмө. М о
лекулалар ассоциацияһы.
3. Төрлө психик хәл (тойғо, уй, Фекер) араһын
дағы эҙмә-эҙлекле бәйләнеш.
АСТЕРОИ Д [рус, (гр .] астр, ғәҙәттә күпл.
Ҡояш тирәһендә, күберәк Марс менән Юпитер
орбиталары араһында әйләнеп йөрөгән ваҡ пла
неталар.
АСТМА [рус. <гр. ] и. Йөрәк йәки бронхалар
сиренән килгән быума өйәнәге; быума йүтәл.
Й өрәк астмаһы.
АСТМАТИК [рус, ] и. һөйл. Астма менән
ауырыған кеше.
АСТр А [рус. <гр. ] и. Ҡатмарлы сәскәләр ғаи
ләһенә ингән еҫһеҙ эре сәскәле баҡса гөлө; йон
доҙ сәскә. Йөнтәҫ астра.
А С ТРО БИ О Л О ГИ Я [РУС. <фр, ] и. Йыһанда
тереклек булыу мөмкинлеген өйрәнә торған
фән.
АСТр О БО ТАН ИКА [рус. (гр,] и. Астробио
логияның Ҡояш системаһындағы планеталарҙа
үҫемлектәр булыу мөмкинлеген өйрәнә торған
бүлеге.
А СТРО ЛО Г [Рус. ] и. Астрология менән шө
ғөлләнгән кеше.
А СТРО ЛО ГИ Я [рус. ( гр. ] и. Күк есемдәре
ерҙәге ваҡиғаларға һәм кеше яҙмышына тәьҫир
итә, тип иҫәпләгән боронғо ялған тәғлимәт (йон
доҙҙарға ҡарап күрәҙәлек итеү менән шөғөл
ләнә).
А С Т РО Л Я БИ Я [рус, (гр.] и. 18 быуатҡа
тиклем астрономияла оҙонлоҡ һәм киңлекте
билдәләү, һуңынан ер бүлеү эшендә ҡулланыл
ған мөйөш үлсәү приборы.
АСТр ОНАВТ [Рус. ] и. Астронавтика буйынса
белгес.
АСТРОНАВТИКА [рус. ( гр. ] и. Осҡос аппа
раттарҙың ғаләмгә осошон өйрәнгән фән; космо
навтика.
АСТРОНОМ [рус. ] и. Астрономия буйынса
белгес. Астроном булыу.
АСТҒЮНОМИК с. Астрономияға мөнәсәбәт
ле. Астрономик асыш. Астрономик йыл. Астро
номик обсерватория.
А СТРО НО М ИЯ [рус. <гр. ] и. Күк есемдәренең килеп сығышын һәм уларҙың барлыҡҡа
килешен, төҙөлөшөн, үҙгәрешен, хәрәкәт закон
дарын, химик составын өйрәнә торған фән.
А С Т Р О Ф И ЗИ К [рус. ] и. Астрофизика буй
ынса белгес.
А СТ ҒО Ф Й ЗИ К А [рус. (гр .] и. Физиканың
күк есемдәренең физик хәлен һәм составын
өйрәнә торған бүлеге.
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АСТЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. а с ы у 2.
ф а у ы ҙ [ҙа] астырмау ҡар. ауыҙ.
аСФАЛЬТ и. 1. Ю лдарға, тротүарға түщәү
өсөн ҡулланылған һорғолт ҡара төҫтәге, ыҫмала
һымаҡ, тәбиғи һәм яһалма төҙөү материалы.
Асфальт түшәү. Асфальт йәйеү, ш һикәлтәле
урам, юлдарга асфальттар түшәлде. Ғ. Сәләм.
2. Шул материалдан түшәлгән юл. Асфальттан
атлау.
аСФ аЛЬТЛЫ с. АсФальт түшәлгән. Асфальтлы урам. Асфальтлы юл.
а с ф а л ь т л а у ҡ. Асфальт түшәү. М айҙанды
асфальтлау. Урамды асфальтлау. Юлды ас
фальтлау.
АСЫ с. ҡар. әсе ‘.
АСЫҒАЙЫҮ ҡ. ҡар. асыҡланыу,
а с ы ғ а у ы ҙ и. һөйл. Өҫтөн асыҡ итеп майға
бешергән ваҡ бәлеш. [Сәрбиямал] иттән бик тәм
ле итеп асыгауыҙ бешерҙе. 3. Биишева.
аСЫҒЫу (асыҡ*) ҡ. Ас хәлгә килеү, ас булыу.
[Төлкө] күптән бирле ашамаганга, бик асыҡҡан
булган. Ж. Кейекбаев. Бара торгас, был һунар
сы асыгып, бөтөнләй хәлдән тайып, юл буйына
килеп йыгылды, ти (Әкиәттән)./ Аслыҡ кисереү,
ас хәлдә йәшәү. Көҙгө байлыҡта бер аҙ көрәйеп
ҡалган халы ҡ ҡабат асыга башланы. Ф . Иҫән
ғолов.
• Асыҡҡандан ҡаныҡҡан яман. Мәҡәл.
АСЫҠ 1 с. 1. Асып ҡуйылған, асыулы; киреһе
ябыҡ. Асыҡ тәҙрә. Асыҡ булы у. Асыҡ шаршау.
Асыҡ тороу. Асыҡ ҡалы у./Асып ҡалдырылған.
Асыҡ китап./Бикһеҙ, йоҙаҡһыҙ. Асыҡ ке
ләт. /Эшләй башлаған, эшләгән. Асыҡ магазин.
2. Бер ни менән дә ышыҡланмаған, ағас,
ҡыуаҡлыҡтар менән ҡапланмаған. Асыҡ ялан.
Асыҡ ер. ш Аҡселән буйындагы ауылдарҙың
күбеһе тау битләүендә, асыҡ урындарҙа ултырганга әллә ҡайҙан күре[неп тора]. Б. Бикбай.
3. Өҫтән йәки тирә-яҡтан ҡапланмаған. Асыҡ
веранда. Асыҡ машина. Асыҡ һарай. ■ Әгәр
ҙә пассажир вагондары тура килмәһә, күмер
вагондарында, площадкаларҙа йәки бөтөнләй
асыҡ вагондарҙа барабыҙ. Д. Юлтый.
4. Болот менән ҡапланмаған; аяҙ. Асыҡ көн.
Асыҡ күк.
5. Теләүселәргә ҡатнашырға мөмкин булған.
Асыҡ суд. Асыҡ йыйылыш. ■ [Мәстүрә:] Бөгөн
бер нисә ауылдан йыйылган уҡытыусылар өсөн
минең класымда асыҡ дәрес булды. III. Янбаев.
6. Яҡшы ишетелгән, күренгән, аныҡ булған.
Асыҡ тауыш. Асыҡ һүрәт. // Асыҡ яңгырау.
Асыҡ итеп яҙыу. ш Бы л һүҙҙәрҙе у л [Х әй р ул
лин] шыма, асыҡ итеп һөйләне. С. Ағиш.
7. Төҫө йәһәтенән баҙыҡ, яҡты. Асыҡ зәңгәр.
Асыҡ ҡыҙыл.
8. күсм. Күренеп, һиҙелеп торорлоҡ; йәшерен
түгел. //А сы ҡ белдереү, ш Аҫабалыҡ өсөн б у л 
ган был ыҙгыш тора-бара асыҡ дошманлыҡҡа
илтеп еткергән. Б. Бикбай.
9. күсм. Кешегә яҡшы мөғәмәләле; алсаҡ,
көләс. А ҡ күңелле, асыҡ йөҙлө Мәрйәм туташ,
исемен д е хөрмәт иткән аллаң, туташ. Ш. Бабич.
О лолар алдынан сыҡҡанда ал менән сыҡ, ҡыҙы
ҡай, асыҡ килен тип маҡтарҙар, өлгө булырһың,
ҡыҙыҡай (Туй йырынан).

ф Асыҡ ауыҙ ҡар. ауыҙ. Асыҡ ижек ҡар. нжек.
Асыҡ хат кемгәлер тәғәйенләнеп газета йәки
журналда баҫылған хат.
• Асыҡ ҡапҡанан кем кермәҫ. Әйтем.
АСЫ Ҡ 2 и. диал. Аҡлан. Бер асыҡта донъя
йөҙөн ҡаплап мал ята, ти (Әкиәттән).
АСЫҠЛАМА и. Берәй нәмәгә ҡарата бирелгән
йәки яҙылған аңлатма.
АСЫ ҠЛАНЫ Ү ҡ. 1. төш. ҡар. асыҡлау.
Асыҡланган мәсьәлә.
2. ҡайт. ҡар. асыҡлау.
АСЫ ҠЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. асыҡлау.
АСЫ ҠЛАУ ҡ. Берәй эш-хәлдең асылын бил
дәләү. М әсьәләне асыҡлау. Енәйәттең сәбәбен
асыҡлау. / Асыҡ итеп аңлатыу; төшөндөрөү.
Асы ҡлап әйтеү. ■ Айбулат үҙенең был туралагы уйҙарын .. асыҡлап ҡуя. Һ. Дәүләтшина.
А С Ы Ҡ Л Ы Ҡ 1 и. 1. Ҡапланмай ҡалған асыҡ
ер. Бы л асыҡлыҡтан палатканың эсе күренеп
тора. Н. Ҡәрип.
2. Ағас менән ҡапланмаған асыҡ урын; аҡлан.
Тау ҡырлатып ятҡан берләм һуҡмаҡ менән берике саҡрым үтҡәс, алда асыҡлыҡ күренде.
Ә. Вахитов.
А СЫ Ҡ ЛЫ Ҡ 2 и. Ниҙеңдер сәбәбенә, мәғәнә
һенә, торошона ҡарата булған аңлайышлыҡ.
Асыҡлы ҡ индереү. ■ Үмәрҙең тәбигәте шулай:
у л газаплы икеләнеүҙә оҙаҡ ҡала алмай, уның
натураһы асыҡлыҡ талап итә. М. Минһажетдинов.
АСЫ ҠТАН-АСЫ Ҡ р. Йәшереп тормай, йәше
рен-бошоронһоҙ. Асыҡтан-асыҡ эшләү. А сы ҡ
тан-асыҡ йөрөү, ш Асыҡтан-асыҡ әйтмәһә лә,
Зы я Сәгиҙәнең борсолганын һиҙҙе. М. Тажи.
АСЫ Ҡ-ТИШ ЕК с. Тишелеп, туҙып бөткән;
бөтөн түгел; тишек-тошоҡ. Асыҡ-тишек ҡойма.
А СЫ Ҡ ТЫ РЫ У ҡ. 1. Ас тотоу, аслыҡ кисертеү. Кеш ене асыҡтырыу.
АСЫЛ [гәр.] и. 1. Ниҙеңдер төп мәғәнәһе, төп
ниғеҙ. Эштең асылы. Кешелектең асылы. Мәсь
әләнең асылына төшөнөү. Асылын аңлау, ш Бы л
хәлдең [сәсеүҙең һуҙы лыу ы] асылы колхоз
йыйылышында гына асыҡланды. Ф . Иҫәнғо
лов.
2. с. мәг. Башланғыс, нигеҙ булған, төп. Асыл
мәгәнә.
3. с. мәг. Сифаты буйынса таҙа; саф, ысын.
К аш ҡараһы асыл ҡара, һиңә бирһәм, әҙ ҡала
(Халыҡ йырынан).
ф Асылға ҡайтыу 1) ысын, тәбиғи хәлгә ҡай
тыу. [Насир хәҙрәт] үҙенең һөйгән мәсетенә
м улла булды. Ү ҙ һүҙе менән әйткәндә, асылына
ҡайтты. И. Насыри; 2) вафат булыу, үлеү.
Шаһибәрәкте һораһагыҙ, асылына ҡайтҡан, өйҙә
юҡ (Халыҡ йырынан).
ф Егет арыу булһа, асылын һорама. Мәҡәл.
АСЫЛДА р. Ысынында, ғәмәлдә. Асылда
ылаусыларҙың барыһы ла тип әйтерлек ҡатынҡыҙҙар йәки малайҙар ине. Ғ. Ғүмәр.
АСЫ ЛЫ 1 и. диал. Татырлы ер. Малдар асы
лы ла йөрөй.
асылы 2 инш. Күрәһең, ахыры. Ул килмәҫкә
уйлаган, асылы.
аС Ы Л Ы Ҡ 1 и. диал. Татырлы ер.
аСЫЛЫ Ҡ 2 и. диал. Әсетке.
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АСЫ ЛЫ у к. 1. төш. ҡар. асыУ 2. А уы лда мәк
тәп асылды. Асылган тәҙрә.
2. Ябыҡ, бикле хәлдән асыҡ хәлгә килеү. Ишек
асылды./Йәйеп тағатылыу, турайыу. Зонтик
асылды. Парашют асылды.
3. Сәскә атыу, япраҡланыу. Гөл-сәскәләр
асылды, хуш еҫтәре сәселде. Ш. Бабич.
4. Ҡ аплап, кәртәләп торған нәмәнән әрселеү,
таҙарыныу. Р1ылга асылды. К үк йөҙө асылды.
Юл карҙан асылды. ■ Яҙ. Ҡояш. Тау түбәләре
асылган, унда хатта үләндәр ҙә йәшәреп күренә.
Ғ. Ғүмәр. Иртә лә генә томан, кис тә томан,
ник асылмай икән был томан (Хальгк йы
рынан).
5. Баҙытс, яҡты хәлгә күсеү (төҫкә ҡарата).
Й ыуган керҙәрем асылыр микән, был ҡат ы ла
рым баҫылыр микән (Халыҡ
йырынан).
6. Ишетелеш яғынан яңғырауыҡлы, саФ, таҙа
ға әйләнеү.
7. күсм. Күренеү, билдәле булыу. Сер асы л
ды. ш Я т яҡтар, күҙ өйрәнмәгән юлдар. Аҙым
һайын тиерлек яңы донъя асыла. р . Низамов.
8. күсм. Ихласланыу (һөйләшкәндә). [Самау
ырсының] был бәйләнсек м улла алдында асылып
киткеһе килмәй ине. Ә. Вахнтов. Ат асыла икән
юл күреп, ир асыла икән ил күреп (Халыҡ йыры
нан).
ф Йөҙ асылыу ҡар. нөҙ “. Йоҡо асылыу ҡар.
й о ҡ о 1. Көн асылыу ҡар. Кө н 3. К үҙ асылыУ
ҡар. Күҙ. Күңел асылыУ ҡар. Күңел 3. Тел асылыУ ҡар. тел.
• Йоҙаҡ асҡысһыҙ асылмай. Мәҡәл.
аСЫЛЫШЛЫ: асылышлы булыу кем йәки
нимәлер өсөн үҙ-ара һүҙгә килеү, яманлашыу.
[Сәлим өсөн] асылышлы булмаган кеше ҡалма
ны лабаһа. Эй, бала! Я. Вәлиев.
а с ы н ы у 1 ҡ. ҡайт. ҡар. а с ы у 2. Асынып
йоҡлау. Асынып ташлау.
а с ы н ы у 2 ҡ. ҡар. әсенеү,
а с ы рғ а л а н ы у ҡ. ҡар. асырғаныу. Байна
заров, эштең тагы ла киҫкенләш еп китеүенә
асыргаланып, ни уйларга, ни әйтергә белмәй
ултырҙы. X. Зарипов.
• Саян асыргаланһа, үҙен-үҙе сагыр. Мәҡәл.
а е ы рғ а н ы у ҡ. АсыУ менән ярһыу. Асырганып тотоноу, ш Ҡ уҙыйкүрпәс асырганып аттың
уң яҡ ботона һуга, һул яҡ ботонан сәсрәп ҡан
килеп сыга. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
а е ы рт и. Көндөң асылған сағы. Иртәнге
асырт. Киске асырт.
а е ы рта у ҡ. диал. Аяҙыу.
аС Ы р Ыу ҡ. ҡар. астырыу.
АСЫ у 1 и. Ныҡ нәФрәтләнеп, йән көйөп,
ярһыу хисе. Асыу баҫылыу. А сы у һаҡлау. Асыу
йөрөтөү. Асыу һүрелеү, ш П олковник Тәфтиләү
түккән ҡандың асыуҙары бик тиҙ баҫылмаҫ
(Халыҡ йырынан). Асыуға тейеү асыуҙы ҡуҙға
тыу; ҡыҙҙырыу. Айыу — аҡыллы йыртҡыс. Әммә
юҡҡа-барга асыуына тейһәң, холҡо боҙолоп китә,
дыуамаллана башлай. С. Кулибай. Асыуҙы алыУ
булған асыуҙы кемгә йәки нимәгәлер төшөрөү.
Бик эстәре көйә малайҙарҙың, шунлыҡтан улар
асыуҙарын Тимерҙән ала башланы. Б. Бикбай.
Асыу итеү асыу менән, үс менән ниҙер ҡылыу.—
Ғәләүҙе ш улай көйләп тормаһаң, асыу итеп йә

инспекторга ошаҡлар, уга ышаныс бармы ни.
Т\ Йәнәби. Асыу КИлеү асыу тәьҫирендә булыу,
асыулы булыу. Асыу ҡабарыУ бик ныҡ асыула
ныу. Ҡолморҙа старшинаның асыуы сиктән тыш
ҡабарҙы. Ул тештәрен шыгыр-шыгыр иттереп
бер-береһенә игәй. Т\ Хәйбуллин. Асыу төшөрөү
асыу тойғоһон кемгәлер йүнәлтеү. Р ауил өйҙә
геләргә булган асыуын башҡаларга төшөрөп,
йөрәген бер аҙ баҫа, бугай. Б. Бикбай. Йән асыуы
йөрәктән сыҡҡан ҡаты асыу. [Абдрахман] биле
нән һуңгы бомбаны алып, йән асыуы менән
уратып алган аҡтарга ташлаган. Ә. Вахитов.
ф Асыуым да Кнлмәһә нимәгәлер йән көй
гәндә, кәмЬетеп әйтелә. Ул да йөрөй кеше булып,
асыуым да килмәһә.
ф Асыуыңды ат ит, аҡылыңды теҙген ит.
Мәҡәл.
АСЫ у 2 ҡ. 1. Ишекте, ҡапҡасты ябыҡ түгел
хәлгә килтереү. Ишекте асыу. Тәҙрәне асы у./
Йоҙағын, биген алып, инерлек итеү. Келәтте
асыу. Өйҙө асыу. ■ Хасбулат олатай һандыҡ
тың, бик күптән бирле бикле тороп тутыҡҡан йоҙагына кәрәсин тамыҙа-тамыҙа көскә асты.
3. Биишева. Бер көтөү малай барып асыр баҫы
уҙың ҡапҡаһын, ыргытыр ҡунаҡ уларга, к ү 
стәнәс тип, аҡсаһын. Ш. Бабич.
2. Ниҙеңдер ауыҙын кәпләп, ябып торған
нәмәне алыу. Банканы асыу. Шешәне асыу. По
сылканы асыу.
3. Ябыҡ булған нәмәне асыҡ хәлгә килтереү.
Китап битен асыу. Шаршауҙы асыу. Юрганды
асы у./Й омоҡ хәлдән асыҡ хәлгә килтереү.
Ауыҙҙы асыу. К үҙҙе асыу.
4. Биген бороп, нимәгәлер үтергә, хәрәкәт
итергә юл биреү. Газды асыу. Канауҙы асыу.
Кранды асыу.
5. Ниҙеңдер эшмәкәрлеген башлап ебәреү.
Лавка асыу. Мәктәп асыу. Аш хана асыу. К ү р 
гәҙмә асыу. ш А ллабирҙе тигән ҙур ауылдың
Мәжит купец асты баҙарын (Халыҡ йыры
нан)./ Башланғыс биреү, башлау. Счёт асыу.
Йыйылышты асыу. О лимпия уйындарын асыу.
Ут асыу. ш Я уы злы ҡҡа яу асып, яҡшылыҡҡа
юл асып, көн иткән, ти, был йәйләү (Ҡ обайыр
ҙан).
6. Өҫтән ҡаплаған ҡыртышты, ҡатламды аҡта
рыу, әрсеү. Сиҙәм асыу. Ы рҙын асыу.
7. Берәй нәмәнең төҫөн асыҡ итеү, таҙартыу.
Келәмдең төҫөн асайым тиһәң, тоҙло кәбеҫтә
һыуында сылатылган сепрәк менән һөрт. «Баш 
ҡортостан ҡыҙы», 1968, № II.
8. Берәй нәмәнең барлығын белеү, табыу.
Ҡ аланан алтмыш километр төнъяҡтараҡ, тауҙар
араһында, күптән түгел яңы ҙур нефть ятҡылыгы
астылар. Д. Исламов.
9. күсм. Билдәле итеү, фаш итеү, асыҡлау.
Ғәйепте асыу. Етешһеҙлектәрҙе асыу. Кәмселек
тәрҙе асыу. / Күрһәтеп биреү. Артист үҙ герои
няһының кисерештәрен дөрөҫ һәм оҫта аса.
/Эш-хәлде асыҡлау, айышын сисеү. М әсьәләне
асыу.
ф Ауыҙ асып ҡалыу ҡар. ауыҙ. Ауыҙ асыУ
ҡар. а Уыҙ. Китап асыу ҡар. китап. К үҙ асҡыһыҙ
ҡар. күҙ. К үҙҙе асыу ҡар. Күҙ. Куңел асыу
ҡар. күңел.
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ф Битһеҙ бүркен баҫмаҫ, бите бешһә лә, күҙен
асмаҫ. Мәтсәл.
АСЫу 3: ҡарын (йәки ҡорҺаҡ, тамаҡ) асыУ
асығыу.
аО Ы У 4 ҡ. кар. әсеү.
а С Ы у а Т и. диал. Әсе, татырлы ерҙә үҫә
торған тсаты улән.
а е ы у л а н д ы р ы у ҡ. Кемдең йәки нимәңендвр асыуын тсуҙғатыу. Бүре әйтә: «А сы улан
дырһағыҙ, мин икегеҙҙе лә ашап ҡуйырмын,
бир һөйәкте!» — ти (Әкиәттән).
а с з ы у л а н ы у ҡ. Асыу тойғоһонда булыу,
асыу килеү. Батша бик ныҡ асыуланып, таҙҙы
төрмәгә яптырып ҡуйҙы, ти (Әкиәттән). / Кем
гәлер асыу белдереү. М уйылбикә үгәй улына,
унан да бигерәк, кире холоҡло атаһына асыу
ланды. Һ. Дәүләтшина.
АСЫУЛАНЫШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. асыуланыу.
ф Асыуланыштан булмаһын асыуланыш
майыҡ, яманлашмайыҡ тигән мәғәнәлә әйтелә.
[Дубов:] Ул ваҡытта, иптәш Байрамголов, асыу
ланыштан булмаһын: мин урындагы партия
ойошмаһынан ярҙам [һорайым]. К. Мәргән.
АСЫУЛЫ с. Асыу тойғоһо булған, асыулан
ған. Асы улы йөҙ. Асы улы кеше. Асы улы ҡараш.
Асы улы тауыш. Асы улы булы у, ш Ҡунаҡтар
алдында тауыш күтәрмәҫ өсөн, Бибикамал ецгә
асыулы һүҙҙәрен әйтмәне, А. Карнай.
АСЫУСАН с, Тиҙ генә асыуланып барыусан.
Асыусан да арыҫлан балаһы, йыуаш микән
юлбарыҫ балаһы (Халытс йырынан).
АСЫШ и. Фән, әҙәбиәт өлкәһендә табылған
Яңылытс. Ҙ ур асыш. Мөһим асыш. Асыш яһау.
■ Уҙ темацды табыу художестволы асыштарга
килтерә, дөйөм әҙәбиәт үҫешенә бер этәргес,
ҡеүәт бирә. Ә. Вахитов.
АСЫШЫҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. асыу 2. Ҡапҡа
асышыу. Күргәҙмә асышыу.
АС-ЯЛАНҒАС с. Аштса, кейемгә бик мохтаж.
Ас-ялангас кеше. // А с-ялангас йәшәү. ■ Эй
ҡалын ҡорһаҡлы бай, .. туҡ тороп, рәхәткә
күнгән эҫтәрең ҡыйналдымы, ас-ялангастарга
шәфҡәт хистәрең уяндымы? Ш. Бабич. Бесән
саптыҡ, иген иктек, ас-ялангас эшләп, тир
түктек (Халытс йырынан).
АҪ 1 и. ҺыуЬарҙар төркөмөнә тсараған затлы
тиреле, йәйен Һор, ҡышын аҡ төҫтәге йыртҡыс
йәнлек. Аҫ тиреһе.
АҪ 2 и. 1. Билдәле бер кимәлдән түбән булған
тараФ; киреһе өҫ. Аҫҡа төшөү. Аҫта тороу.
Аҫтан күтәреү. Аҫта ҡ а л ы у .//А ҫ яҡ. ш Аҫта
упҡын, өҫтә күк тын. М. Кәрим.
2. Бер нәмәнең түбәнге Яғындағы урын. А яҡ
аҫты. Ҡар аҫты. һ ы у аҫты. Аҫта ҡалы у./Бы уы н
дың бөгөлгән эске лғы. Ҡултыҡ аҫты. Тубыҡ
аҫты.
3. Һарҡыуҙың түбәнге лғы. Тау аҫты. Яр аҫты.
/Һ ы у, һауа ағымының ниҙәндер түбәнге лғы.
Бы уа аҫты. Ел аҫты.
4. 3-сө зат эйл. һәм төб., сығн., у.-в. клш.
аффикстары менән бәйләүес функцияһында
ҡулланыла (кар. аҫтына, аҫтынан, аҫтында).
4 Өҫтө КүКәи ҡабығы, аҫты торна тоҙағы
тыштан һәйбәт кейенеп, эстә кейеме насар бул
ған кешегә әйтелә. Сынаяҡ аҫты ҡар. сынаяҡ 1.

# Аҫтындагын алты ай эҙләгән. Әйтем.
АҪА и. Һуғып эшләнгән биҙәк (балаҫтағы).
АҪАБА [гәр. ] и. иҫк. 1. Нәҫелдән күсә килгән
ерҙең хужаһы .//А ҫа б а башҡорт.
2. Ире үлгән ҡатындың муллаға биргәндән
ҡалған малы (уны туғандары үз-ара бүлешәләр).
АҪАЛ [гәр.] и. иҫк. Затлы-ырыу. Аҙаматтар,
суралар, аҫалда тыуган мырҙалар, кән,әшеңде
ары һал, ҡалагыңды бире һал (Ҡобайырҙан).
АҪАЛАУ к. Биҙәк ултыртыу (балаҫҡа);
биҙәкләү. Аҫалап һугыу. Балаҫты аҫалау.
АҪАЛЫ с. Биҙәкләп һуғылған. Аҫалы балаҫ.
АҪАу с. Егелмәгән, ҡырағай./Я рһып торған,
уҫал. А ҫау айгыр. ш Элек Ҡыҙрас ҡороҡ
ыргытҡанда, аҫау аттар сәсәп сүктеләр, Р. Бик
баев.
АҪАу ЛАН Ы у к. Аҫауға әйләнеү. Й ылҡылар
йәй буйы иректә йөрөп, аҫауланып киткән.
АҪҠ АҠ и. Ниҙелер аҫып, элеп ҡул торған
ҡулайлама. Әҙһәм ҡарт та ҡыуышы алдына ут
ягып, аҫҡаҡҡа сәй ҡайнатырга элде. Ж. Кейек
баев. [Х әйбулла бабайҙарҙың] һыйыры яҙын
күтәртеп, аҫҡакта торган ерендә үлде. Н. Мусин.
АҪҠЫ с. Аҫ лҡтағы, аҫта урынлашҡан.
Аҫҡы ирен. Аҫҡы теш. Аҫҡы кәштә, ш Паро
ходтың аҫҡы ҡатында кемдеңдер моңландырып
оҙон көйгә гармун уйнап ебәргәне ишетелде.
М. Тажи./Н иҙеңдер түбәнге лғында урынлаш
ҡан. Аҫҡы урам.
А ҪҠ Ы ЛЫ Ҡ и. диал. Аҫҡаҡ.
АҪҠЫМСЫ С. диал. Аҫтыртын.
АҪҠ Ы р ҒАК и. диал. Аҡһырғаҡ.
АҪҠ Ы р ғ АҠ и. диал. Аҡһырғаҡ.
• Аш һайлама — ҡоҫторор, ҡыҙ һайлама —
аҫҡырыр. Мәҡәл.
А ҪЛЫ Ҡ и. "Гөрлө нәмәнең аҫтына ҡул торған
ҡулайлама; таҫтаҡ. Үтек аҫлыгы.
АҪЛЫ -ӨҪЛӨ ,с. Аҫты ла, өҫтө лә булған.
//А ҫлы -өҫлө өйөү. Аҫлы-өҫлө һалыу, ш Өй ҡот
лап Гөлйөҙөмдөң әсәһе бер кейеҙ, еңгәһе аҫлыөҫлө ике сынаяҡ .. бүләк итте. Һ. Дәүләтшина.
АҪМА 1 и. Ауырлыҡ тағылған оҙон бау (вер
тикаль йүнәлеште билдәләү өсөн).
А Ҫ М А 2 с. 1. Вертикаль йүнәлешле. Аҫма
һыҙыҡ.
2. ҡар. аҫмалы.
АҪМАЛЫ с. Аҫып ҡуймалы. Аҫмалы шәм.
Аҫмалы күпер, ш Бөтә аҫмалы һәм таҡмалы
ҡорамалдар көҙҙән үк ремонтлап ҡуйылды.
«Совет Башҡортостаны», 1970, 27 февраль.
АҪПАТ с. диал. Ыҫпай. А ҫы л гына кейер,
аҫпат кейер, аҙыраҡ ямгыр яуһа, кер тейер
(Халыҡ йырынан).
АҪр АЛЫ у ҡ. төш. ҡар. аҫрау *.
АҪр АНЫ у ҡ. диал. Бала табыу.
АҪр АУ 1 к. 1. Баланы йәки мохтаж кешене
ашатып-эсереп тәрбиәләү: ҡарау. Балалар йорто
асылган. Йәтим балаларҙы аҫрайҙар: ашаталар,
кейендерәләр, уҡыталар. 3. Биишева.
2. Хужалыҡта мал, ҡош-ҡорт тотоу. Ат аҫрау.
Ҡаҙ аҫрау.
3. күсм. Һаҡлап тотоу (хәтерҙә күңелдә).
Эргәңдәге үләндәрҙе, сәскәләрҙе, улар өҫтөндә
уйнап, осоп йөрөгән күбәләктәрҙе .. ентекләп
ҡарайһың. К үп йылдарга, күп гүмерҙәргә у ла р
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ҙың барыһын да ш ул көйгә һаклагың, ш ул көйгә
хәтереңдә аҫрагың килә. Б. Ишемғол.
ф Тамаҡ аҫрау ш ул у к йән аҫрау (кар. йән 3).
Ҡуйында йылан аҫрау кар. ҡУйын.
аҪ ра у
бала аҫрау диал. бала табыу.
аҫрау 2 с. 1. Ситтән алып аҫралған. Аҫрау
бала. ш М улланы ң малайы ла, аҫрау ҡыҙ ҙа
үҫкән. Бы л ҡыҙ менән малай бер-береһен бик
яратҡан (Әкиәттән).
2. и. мәг. Хеҙмәтсе ҡатын ҡыҙ. Егор ҡарт,
өйҙә әбейенә ярҙамсы булмагас, аҫрау алды.
Ж. Кейекбаев.
а Ҫ Т а р [гәр.] и. 1. Кейемдең мамығына эс
яҡтан һалынған йоҡа туҡыма. Аҫтар һалыу.
2. диал. Эслек. Күлдәк аҫтары, m Түшелдерек
аҫтарындай яҡын күрәм үҙеңде (Халыҡ йыры
нан) .
аҫтарлау ҡ. Аҫтарлы итеү, аҫтар ҡуйыу.
Каҙаҡ ҡатын-ҡыҙҙары .. ҡуй йөнөн аҫтарлап
көпөләр, ебәк менән тышлап томаҡтар тегә.
Ғ. Ғүмәр.
АҪТАр Л Ы Ҡ и. 1. Аҫтарға тәғәйенләнгән
туҡыма. Аҫтарлыҡ бүҙ.
2. диал. ҡар, аҫтар 2. А ҡлы ситса күлдәгемдең
аҫтарлыгы киндерҙән (Хальпс йырынан).
АҪТЫНА бәйл. ф ункцияһында 1. Эш-хәлдең
ниҙеңдер түбәнге яғына йүнәлеүен белдергәндә
ҡулланыла. Боҙ аҫтына инеү. Аҫтыңа һалыу.
2. Ниҙеңдер йоғонтоһона алыуҙы белдергәндә
тсулланыла. һ а ҡ аҫтына алыу. Күҙәтеү аҫтына
эләгеү.
а ҫ т ы н а н бәйл. ф ункцияһында Эш-хәл,
хәрәкәттең ниҙең дә булһа түбәнге өлөшөнән
баштсарылыуын белдергәндә ҡулланыла. Өҫтәл
аҫтынан алыу. һ ы у аҫтынан сыгыу. А яҡ аҫты
нан табыу.
АҪТЫНДА бәйл. ф ункцияһында 1. Ниҙең дә
булһа түбәнге өлөшөндә башҡарылыу, урын
лашыуҙы белдергәндә ҡулланыла. Урындыҡ
аҫтында ятыу.
2. Нимәнеңдер тәьҫиренә ҡалыуын белдергән
дә ҡулланыла. Ямгыр аҫтында ҡалыу. Ут аҫтын
да ҡалыу. Кран аҫтында йыуы ныу.
3. Эш-хәлдең сәбәбеи белдереү өсөн тсулланы
ла; артсаһында, һөҙөмтәһендә. Температура
тәьҫире аҫтында есемдәр киңәйә.
4. Кемдең йәки ниҙең тәьҫирендә, йоғонто
һонда булыуҙы белдергәндә ҡулланыла, һ а ҡ
аҫтында тотоу. Күҙәтеү аҫтында булыу.
5. Предметты, затты айырып күрһәткәндә
ҡулланыла. Яңы атама аҫтында биреү.
АҪТЫ-ӨҪКӘ: аҫты-өҫКә кнлеү ныҡ боларыу,
болаға әйләнеү.
• Ҡәйнәң өйҙә булһа, өйҙөң аҫты-өҫкә килер.
Мәҡәл.
АҪТЫ Н-ӨҪКӘ: аҫтын-өҫкә кллтёреү ныҡ бо
лартыу, тәртипһеҙ хәлгә килтереү. Ул [Тимербу
лат] аҡтарынып өйҙөң аҫтын-өҫкә килтерҙе.
Һ. Дәүләтшина.
АҪТЫ р ТЫ Н с. Уй-ниәтен һиҙҙермәй, йәшерен
эш итеүсән. Аҫтыртын кеше. //Аҫтыртын эшләү,
ш М инең эсемдәге тышымда, ә Нуретдин аҫтыр
тын. Ғ. Әмири.
• Аҫтыртын эт өрмәй тешләй. Мәҡәл.
А ҪТЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. аҫыу.
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• Аҫтан ҡаҙан аҫтырма. Мәҡәл.
АҪЫ Л С. 1. Бик матур һәм ҡиммәтле; затлы.
А ҫы л кейем. ■ А ҫы л алтын сапанлы батша,
тиҙәр, Бүгәсәү; аҫыл көмөш эйәрле атта, тиҙәр,
Бүгәсәү. Салауат Юлаев.
2. күсм. Иң юғары сифатҡа, юғары баһаға
эйә булған. Аҫыл ир. ш Ир кешемен тигән аҫыл
егет ил эсендә йөрөмәҫ юҡ менән (Халыҡ
йырынан).
ф Аҫыл ҡош мыҫк. еңел холоҡло матур ҡатынҡыҙға ҡарата әйтелә. Аҫыл таш башлыса биҙәү
өсөн ҡулланылған, һирәк осрай торған затлы
минерал.
• А ҡы л йәштән сыга, аҫыл нәмә таштан сыга.
Мәҡәл. Аҫыл таш һыу төбөндә, аҫыл һүҙ күңел
төбөндә. Мәҡәл.
АҪЫ ЛЛАНЫ У ҡ. шигр. Аҫылға әйләнеү. Тау
биттәре хәтфә ябынып аҫылланган төндә яуган
йылы йомшаҡ ямгыр менән. С. Ҡудаш.
АҪЫЛМА с. ҡар. аҫмалы.
АҪЫЛМАЛЫ с. ҡар. аҫмалы.
А ҪЫ ЛЫ НД Ы РЫ У ҡ. Аҫҡа сосратып төшө
рөү; һалындырыу. Аяҡты аҫылындырыу.
АҪЫ ЛЫ НЫ У ҡ. 1. ҡайт. ҡар. аҫыу 2.
2. Эләгеп, йәбешеп, аҫҡа һалыныу. Тейен ..
аҫылынып, зыр-зыр әйләнеп торҙо ла, карагай
ҙың башына уҡ менеп китте. М. Тажи. Ишек
өҫҡө күгәненән һурылып, ., аҫылынып тора.
Б. Бикбай.
АҪЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. аҫыУ. Б илгә аҫылган
ҡылыс.
АҪЫУ ҡ. 1. Һалындырып тағы у, күтәреп
бәйләү. Утҡа сәйнүк аҫыу. ш М алай бара.
Ҡайҙа бара, тоҡсай аҫып арҡаһына? М. Кәрим.
[А ҡъял батыр] уҡ-һаҙагын алып, үткер булат
ҡылысын аҫып, донья күрергә сыгып киткән
(Әкиәттән).
2.
Муйынына элмәкле бау һалып күтәреү
(үлем язаһының бер ысулы). Аҫып үлтереү. ■
[Батша] теге алдаҡсы вәзирҙе аҫырга ҡушҡан,
ти (Әкиәттән).
ф Ҡ аҙан аҫыу ҡар. ҡаҙан.
а т 1 и. Йомро тояҡлы, ялбыр ҡыл ҡойроҡло,
яллы эре йорт хайуаны. Ерән ат. Ҡара ат.
Ҡашҡа ат, Менге ат. Йөк аты. Эш аты. Ат за
воды. Ат һарайы. Ат егеү. Ат менеү. Ат сабыш
тырыу. Ат ҡарау, ш Илкәйеңде баҫып яу килгән
дә, атҡайыңды менмәй тик ятма (Халыҡ йыры
нан). а т ҡуныу (йәки төнләтеү) төнгөлөккә
ҡунып ат көтөү. Ул [Тимеркәй] эш араһында ла,
кис менән тугайга ат ҡуна барганда ла үҙе тура
һында уйлай. Д. Юлтый, а т һыуытыу юлдан
тирләп килгән атты ашатмай, эсермәй, билдәле
ваҡытта бәйләп ҡуйыу. Башҡорт аты элекке
башҡорт аҫраған бәләкәйерәк кәүҙәле, та
лымһыҙ, әрһеҙ, ныҡ, көслө, бейәһе бик һөтлө йыл
ҡы тоҡомо. Ғәрәп аты һыбай йөрөүгә уңайлы,
талымһыҙ, әрһеҙ, нәҙек оҙон аяҡлы, бәләкәй
башлы етеҙ йылҡы тоҡомо, а т башынан алыу
ҡунаҡҡа ҡаршы сығып, атын етәкләү, а т башын
дай үҙ самаһынан ҙур булған бәләкәй нәмәгә
әйтелә. Ат башындай алтын. И шеккә ат башын
дай йоҙаҡ эленгән. Ат башында йөрөү ҡыр эшен
дә ат йөрөтөү. Тәүге йылда Камил колхозда
эшләне. Ат башында йөрөнә. Ә. Вәли. а т ебәреү
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1) атты яланға Ҡыуыу ; 2) ат егеп, ҡаршы сығарыу . [Тәнзилә:] Киткәнде әйтмәй киттек, әллә
бәлки ат ебәрерҙәр ине. М. 1аж и. а т йөрөтөү
шәп килеп тирләгән атты ҡапыл туҡтатмай
алып йөрөү. Йәштәр .. саналарга тейәлеп, урам
буйына ат йөрөтөргә китте. Ғ. Дәүләтшин. Ат
ҡушаҡлау һыбай йөрөгәндә алмаш өсөн Янга ат
етәкләп алыү. Ат куш аҡлап сабырҙар фарман
алып килгәндә. М. Бүранғолов. а т ҡыУыУ нин
дәйҙер юлға ат йөрөтөү. Ҡ унаҡ ҡаршыларга
ат ҡыуҙыҡ.
ф а т борсағы ш ул уҡ ҡара борсаҡ (ҡар.
борсаҡ 3). а т Көсө тсеүәт үлсәй торған, бер си
стемаға ла инмәгән берәмек, а т КеүеК эре һөйәк
ле, һаүһатс. а т КеүеК эшләү арыүҙы белмәй
емереп эшләү, а т нүҙендәй 1) үҙ самаһынан бә
ләкәй бүлған ҙур нәмәгә әйтелә. Ат күҙендәй генә
каса; 2) үҙ самаһынан ҙур булған бәләкәй нәмәгә
әйтелә. Ат күҙендәй күбек, а т ҡолонлатыу
оҙон-оҙаҡҡа һуҙыу (һүҙҙе). Бигерәк тә күп һөй
ләгән Шакир булды: ул ҡыҙҙарга беҙҙең тәнгә
сәйәхәтте ат ҡолонлатып һөйләй ине. Н. И ҙел
бай. Ат ҡуҙғалағы ҡар. атҡолаҡ. Ат менгән
дәй бУлыУ бик ныҡ ҡыуаныу. Атаһы ҡайтҡас,
бала ат менгәндәй булды. Ат остау диал. бүләк
алыр өсөн кейәү атын ебәрмәй тороу.
Ш Ат юлда, ир яуҙа һынала. Мәҡәл. Ат айгырланһа, үҙ башына була. Мәҡәл.
А Т 2 и. 1. Кешегә ҡушылған исем. Ат биреү.
Атың кем? ■ Л таң куйган атың менән аталыр
һың, хеҙмәтенә ҡарай маҡталырһың. Аҡмулла.
/ҡар. атаҡ 1 1.
2. Яҡшы йәки Яман яҡ менән алыиғаи дан.
Ямап ат алыу. Яҡшы ат алыу. ■ Алма ат
«алдаҡсы> тип, кәкрене турыла, алдама. Ш. Б а
бич.
#
һагы ны п баргандың хаҡы оло, саҡырып
баргандың аты оло. Мәтсәл.
АТА и. 1. Балаһы булған ир кеше (үҙ балаһына
ҡарата). Ата йорто. Ата малы. ш К үк ыласын
дың балаһы бауҙа үлә талпынып, яҡшы атаның
балаһы шәһит үлә яу йөрөп. Салауат Юлаев
Атаһы ҡатындың үҙ иренә өндәшеү Ьүҙе. Ҡара,
ҡара, атаһы! Ҡара ниндәй һикерә! Талпынып та
йылмайып, һөймәҫ ерҙән һөйҙөрә. Г. Амантай.
АтаЬының балаһы атаһына эш-ҡылығы менән
оҡшаған балаға ҡарата әйтелә. Бер ата, бер әсә
бер туған.
2. с. мәг. Ҡайһы бер йән эйәһе һәм үҫемлектәр
ҙең ир енеслеһе (енес буйынса махсус атамаһы
булмағанда). Ата айыу. Ата бесәй. Ата бүре.
Ата дөйә. Ата ҡаҙ. Ата ҡуян. Ата сусҡа. Ата
сәскә.
3. с. мәг. Билдәле бер сиФаты бик ныҡ көслө;
бик, үтә. Ата ҡараҡ, н Беҙҙә лә йыйып ялҡауҙар
бит, Я ҡуп дуҫ, ата ялҡауҙар. Ошогаса эшкә
сыҡмаһындар әле, ә? Б. Бикбай.
ф Ата балаһы ҡар. бала. Ата йорт 1) ҡатынҡыҙҙың тыуып үҫкән ауылы; 2) тыуған ил, ва
тан. Аталарының малы уртаҡмы әллә тынышмай
йәшәгән кешеләргә ҡарата әйтелә. Атам щжәһеме
ни ҡар. иркә. Атаң башы! әрләгәндә, орошҡанда
әйтелә. [Агалары — Биктимергә:] Б еҙ килмәһәк)
мәңге йоҡлар инең әле, атаң башы! (Әкиәттән).
Ата улды, лнә ҡыҙҙы белмәй һис бер тәртип

булмағанда әйтелә. [Ямал:] Т ыштан гына колхоз
инде, ә эсенән ҡырҡ ямау, илле сәй. Ата улды,
инә ҡыҙҙы белмәй. М. Тажи. Ата һөйәге диал.
күмәгәй. Атаһын Күргәндәй булыу бик ныҡ
шатланыу. Атаһын танытыу эше н килтереп
әрләү йәки туҡмау. [Сәхип — Низамга:] Өтөк!
Мин һинең атаңды танытайым әле, вон бынан
сыгып кит! М. Тажи. Буштың ағаһы үлгән ниҙелер буш бирергә теләмәгәндә әйтелә. [Ҡарыя —
Рахмайга:] Буштың атаһы үлгән ул, ашаган
хаҡыңа түләп кит! К. Кинйәбулатова. Ете атаһы 
на етеү кешене ата бабаһын ҡушып әрләү. Ҡырҡ
ата балаһы төрлө ерҙән йыйылған төрлө кеше.
[Уҡытыусының] ҡулында ҡыр к ата балаһы тупланган, ҡыр ҡына ҡырҡ төрлө көй кәрәк. «Совет
Башҡортостаны», 1965, 7 март.
• Атанан бала тыуһа ине, ата юлын ҡыуһа
ине. Мәҡәл.
АТА БАБА и. йыйн. Элекке оло быуындар;
Ата-баба йолаһы. Ата бабанан ҡалган гәҙәт. ж
Ү ҙ илкәйҙәрем бигерәк яҡын, ата-бабам шунда
тыуганга (Халыҡ йырынан].
АТАВЙЗМ [Рус. (лат.] и. Тереклек һәм үҫем
лектәрҙәге бик борон булған билдәләрҙең яңынан килеп сығыу күренеше.
АТА ИНӘ и. ҡар. ата-әсә.
• Ата-инәң ҡәҙерен балалы булгас белерһең.
Мәҡәл.
АТАЙ и. 1. ҡар. ата 1. Ҡоштар гына осоп етләҫ ергә биргән икән мине атайым (Сеңләү
ҙән).
2. Кешенең үҙ атаһына өндәшеү. Атай, миңә ат
кәрәк, атыр өсөн уҡ кәрәк (Әкиәттән).
% Атайҙан йәш ҡалдым, аҡылдан буш ҡалдым.
Мәҡәл.
АТАЙҘАУЫС и. диал. ҡар. ҡыҙылтүш 1.
АТАЙМАҠТАҒЫ с. диал. Бик күптәнге, әллә
ҡасанғы, боронғо.
АТАЙ-ӘСӘЙ и. йыйн. ҡар. ата-әсә.
АТАКА [РУС. <Фр.] и. Ғәскәрҙең дошманға
ҡаршы ҡапыл күтәрелгән киҫкен һөжүме. Атакага ташланыу. Атака яһау.
АТАКАЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. атаналау.
АТАКАЛАУ ҡ. Атака яһау. Дошман позиция
ларын атакалау.
АТАҠ ! и. 1. Кешегә тағылған исем; ләҡәп.
2. Кемдер тураһында таралған хәбәр; дан.
Атаҡ сыгыу. ш Ҡалһын исемең мәңгегә, ысын
һүҙ менән ал атак! Ш. Бабич.
А Т А Ҡ 2 ымл. Ғәжәпләнгәндә, аптырағанда
әйтелә.— Атаҡ, ни һөйләйһең, балаҡайым? Беҙ
кешенән кәм торабыҙҙыр шул. Т. Йәнәби.—
Атаҡ-атаҡ! Бы л бисәләрҙе ни эшләп сходҡа
йыялар тагы?! Б. Ишемғол.
АТАҠЛЫ с. Илгә исеме танылған! данлы.
Атаҡлы галим. Атаҡлы йырсы, ш [Ҡарт:] Мин
үҙем дә йәш сагымда атаҡлы батырҙарҙан инем.
М. Кәрим.
• Атаҡлы бур астан үлгән. Мәҡәл.
АТАҠТАЙ с. диал. Уҫлаптай.
АТ А Л АМ А и. диал. Ирәк.
АТ А Л АН ДЫ р Ы ЛЫУ ҡ. төш. ҡар. аталанды
рыу.
АТ А Л АН Д Ы р ЫУ ҡ. Ата енес күҙәнәге менән
ҡауыштырыу. Яһалма рәүештә аталандырыу.
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А ТаЛ аН Ы у ҡ. 1. Ата енес күҙәнәге ҡабул
итеү (инә енескә тсарата).
2. диал. Аташланыу.
АТАЛАШ с. Ата бер, инә башҡа. Аталаш
апай. Аталаш кусты,
АТАЛҒЫ и. 1. Киле, ялғаш кеүек нәмәнең
эсен юна торған йомро йышҡы.
2. диал. Бағау.
АТАЛЫ с. 1. Атаһы булған, атаһы бар. Аталы
бала.
2. Ата енесенә ҡауышҡан; аталанған. Аталы
йомортка.
АТАЛЫҠ и. 1. Ҡайһы бер ҡош-ҡорт һәм
үҫемлектәрҙең ата енеслеһе. Ҡаҙҙың аталыгы.
Өйрәктең аталыгы.
2. Ата енесле. Аталыҡ күҙәнәк.
АТАЛЫ Ҡ Ы ҘЛ Ы р. Атаһы менән ҡыҙы бергә.
Улар аталы-ҡыҙлы бөтә яҙ, йәй, көҙ буйына
эшләне. Һ. Дәүләтшина.
АТАЛЫУ ҡ. төш. ҡар. а т а у 1.
АТ АЛЫ -у Л Л Ы р. Атаһы менән улы бергә.
Аталы-уллы һунар итеү.
АТАМА ' и. Ниҙеңдер үҙенә бәйләп ҡушҡан
исем. Ер-Һыу атамалары. Х алы ҡ атамаһы.
ф Атама һөйләм грам. баш киҫәге төп килеш
тәге исем менән белдерелгән номинатив һөйләм
дәрҙең бер төрө.
АТАМА 2 с. Бер кешенең үҙенә исемләнгән;
исемле [Таҙ — ханга:] Ханым, ҡулыңдагы атама
балдагыңды бир. «Маҡтымһылыу».
ф Алгама исем ҡушамат, псевдоним.
АТАМАН [рус. ] и. 1. Баш ҡаларға өҫтөнлөк
иткән кеше; башлыҡ. Ер һатыу га атамандар аһ
орҙо (Бәйеттән).
2. Революцияға тиклемге атлы ҡаҙаҡтарҙа:
ғәскәр һәм ауыл башлығы. Атаман булыу.
Атаман итеү. ш Беренсе башҡорт атлылар п ол
кы.. ҡаҙаҡтар корпусы[нда] була. «Оовет Баш 
ҡортостаны», 1965, 15 июнь.
АТАН и. 1. Тоҡом өсөн тотолған айғыр дөйә.
[Маҡтымһылыу] йылҡы өйөрөнә бара — айгыр
ҙы сәнсеп йыга, дөйә көтөүенә бара — атанды
сәнсеп йыга, ҡуй көтөүенә бара — ҡусҡарҙы
сәнсеп йыга. «Маҡтымһылыу».
2. диал. Дөйәнең тәүге балаһы.
ф Атан үгеҙ тоҡом үгеҙе.
АТА-ОЛАТАЙ и. йыйн. ҡар. ата-баба. К ү гә
реп тә ятҡан ай күк Урал ата-олатайҙарҙың
төйәге (Халыҡ йырынан).
АТ-АРБА и. йыйн. Ат менән арба һәм егеү
ҡорамалдары. Аты.-арбаһы менән һау гына
ҡайтһын инде.
А ТА РЪ ЯН и. Эре ялан сиңерткәһе; айыу
сиңерткәһе.
ATAG с. Төҫө, холоҡ-ҡылығы менән атаһына
ныҡ. оҡшаш (балаға ҡарата). [Шәрифә әбей —
Тимербулатҡа:] Атас, был тиклем үҙ һүҙле бу
лырһың икән. Һ. Дәүләтшина.
АТ АТЫу ҡ. йөкм. кар. атау 1 1. Исем ата
тыу.
АТАУ 1 ҡ. 1. Кешегә йәки бер нәмәгә исем
ҡушыу: исемләү. Исем. атау. ■ Йылганы һоябикә хөрмәтенә һоя тип, ә ауылды уның ҡарты
хөрмәтенә Ишәле тип атагандар, ти (Әкиәттән).
/Кеш егә ҡушамат, ләҡәп тағыу. Теге уҡытыусы

ны ла башта «иптәш» тип йөрөнөләр, һуңынан
«бәндә» тип атанылар. С. Агиш.
2. Кешенең йәки хәл-ваҡиғаның төп сифатын
билдәләп әйтеү. Ҡәмәр ҡортҡаны донъяла бе
pence яуы з тип атаһаң да бер нәмә булмаҫ.
Т. Йәнәби.
3. Кешене йәки нәмәне исеме менән әйтеү.
Фатима берәм берәм нәмәләрҙе атап тора, ә
Я ҡуп яҙа [бара]. Б. Бикбай.
4. Берәй нәмәне кеше исеменә алдан әйтеп
тәғәйенләү; инселәү. Атап биреү, Атап ҡуйыу. ■
Ҡотлогилденең әсәһе килгәндә атап әйткән
юрган, яҫтыҡ һәм кейемдәрен — барыһын да
килтергәйне. Ж. Кейекбаев. /Берәй эште кемгә
лер арнау. Гөл үҫтергән әсә-апайҙарга атап
яҙҙым ошо йырҙы мин. Ғ. Ғүмәр.
ф Атап әйткәндә инш. дөйөм һүҙҙе сисеп,
асыҡлаған саҡта ҡулланыла.
АТАУ 2 и. диал. 1. Утрау.
2. Аҡлан.
АТАШ с. 1. Аҡрайып торған; аҡыш. Күҙеңбашың ҡыйшайып, аташ күҙең әйләнеп, кемгә
тейереңде белмәйһең .., корсаңгы! Ш. Шәһәр,
2. Кешенең күҙенә инеп килеүсән һөмһөҙ кеше
не әрләп, яманлай әйтелә.— Бөгөн Я ҡуп эшкә
сыҡманы,— тине [ҡарт әбейгә]. Әйтеүенә кара
ганда, анау аташтар тирәһенә китмәгәйе..
В. Исхаҡов.
АТАШЛАНЫУ ҡ. Аҡ-ҡараны күрмәй, һөмһөҙ
ләнеп, тапарҙай булып килеү. Аташланып
йөрөү.
АТАШЫУ ҡ. диал. Уҙаҡлашыу.
АТА-ӘСӘ и. йыйн. Ага менән әсә (үҙ бала
ларына ҡарата). Ата-әсәле бала. Ата-әсәләр
йыйылышы. Ата-әсәләр комитеты, ш Арыҫлангәле лә ата-әсәһен һау күреп ҡыуанганлыгынан
аҙ гына күҙ йәшен сыгарып алды. Ғ. Дәүләтшин.
АТБАШ: атбаш балыҡ ҡар. балыҡ.
АТЕИЗМ [рус. (ф р.] и. Алланы, динде кире
ҡаҡҡан ҡараш; аллаһыҙлыҡ. Атеизм түңәрәге.
АТЕЙСТ [рус. ] и. Динһеҙ, аллаһыҙ кеше.
Атеист итеп тәрбиәләү.
\
АТЕИСТИК с. Атеизм йүнәлешендәге. Атеи
стик ҡараш. Атеистик тәрбиә. Атеистик эш.
АТЕЛЬЕ [рус. (ф р.] и. Кейем, аяҡ кейеме
һ. б. тектерә, көнкүреш нәмәләрен йүнәттерә
торған мастерской. Тегеү ательеһы. Телевизион
ателье.
АТ Ер ОСК Л ЕР 0 3 [рус. ( гр. ] и. мед. Ҡан
тамырҙары ҡалынайып ҡатыуҙан килгән ауырыу.
АТКҮҘ и. диал. Бәләкәй туҫтаҡ.
АТҠАҘАНҒАН с . Хеҙмәте менән дан алған.
Ҡуҙабайҙың йырсыһы — илдә атҡаҙанган бер
кеше. Т. Хәйбуллин./Ф ән, сәнғәт, спорт һ. б.
әлкәләрҙә бик яҡшы хеҙмәт өсөн хөкүмәт тара
фынан бирелә торған маҡтаулы исем составында
ҡулланыла. Республиканың атҡаҙанган артисы.
Атҡаҙанган врач. Атҡаҙанган уҡытыусы. Ат
ҡаҙанган механизатор. Атҡаҙанган фән эш
мәкәре.
АТҠАРМА и. иҫк. Президиум.
АТҠ АРЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. атҡаРыу.
АТҠ АРЫ У ҡ. 1. Эш, бурысты еренә еткереү;
үтәү, башҡарыу. Бүре күҙле яуыздың, йотоҡҡан
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канлы ауыҙҙың як һөйәген актарҙык, ил прика
зын атҡарҙыҡ. р . Ниғмәти.
2. Ойоштороу, уҙғарыу. Туй атҡарыу. Мәжлес
атҡарыу, һабантуй атҡарыу.
3. Билдәле ваҡытты нисектер үткәреү, йәшәп
уҙғарыу. Көн атҡарыу, ш Берәү шуны гел-гел
тылҡып торҙо, шуны һөйләп г үмер атҡарҙы.
С. Әлибаев.
4. Тәғәйенләнгән ергә ебәреү; оҙаты у.— А л л а 
һы әкбәр, аҙбарҙа ат бар, артта тишек бар,
тишектән атҡар,— тигән ти атаһы улына, дога
ҡылган кеше булып (Көләмәстән).
ф Бойомға атҡарыу ш ул уҡ тормошҡа ашы
рыу (ҡар. тормош).
•
К үнәкләгән ҡунаҡ атҡарган, күмәкләгән яу
ҡайтарган. Мәҡәл.
а т ҡ а р ышыу ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. атҡарыу
1, 2. Туй атҡарышыу.
АТҠАТАШ и. диал. Бишташ.
а Т К а Я Ҡ и. диал. Атҡый.
аТКОЛаҠ и. Оҙонсараҡ киң япраҡлы, оҙон
Яланғас һабаҡлы, көрәнерәк суҡ орлоҡло ҡыр
үләне.
А ТК Ы и. диал. Атҡый.
А ТК Ы Й и. Таяҡ осонан һелтәп осора торған
туҙ ҡанатлы ҡыҫҡа уҡ. Атҡыйҙан йөрөк уҡ б у л 
маҫ (Ҡобайырҙан).
А ТҠ Ы р САҠ и. диал. Атҡый.
АТҠЫС 1 и. Бик оҫта атҡан кеше. Килдекәй
заманында тиңһеҙ атҡыс булган, осоп барган
ҡарагошто бер уҡ менән атып алган (Әкиәттән).
АТҠЫ С 2 и. ҡар. атҡый.
А ТК Ы С 3: атҡыс е м е т аҡһыл йомро сәскәле
орлоғо шартлап асыла торған үлән.
АТЛАМ и. 1. Аяҡ атлаған хәрәкәт; аяҡ баҫы
мы, аҙым. Юҡ, йоҡламай, һәр атламым һайын
мин хис итәм уны (Ленинды) эргәмдә р . Ниғмәти.
2. Атлағандағы ике аяҡ араһы ер; аҙым. Келәт
менән өй араһы аяҡ атламы гына ер ине. Ж. Кей
екбаев.
АТЛАМА 1 и. 1. Аша һалып ике осо ҡағыла
торған кәкре тимер (ағас нәмәләрҙе нығытып
тоташтырыу өсөн). Атлама ҡагыу. Атлама
һалыу.
2. Кәмәнең һыҙлыҡ сүбәге өҫтөнән ҡағылған
буй ҡалай.
АТЛАМА 2 и. диал. 1. ҡар. асамай '.
2. Башағас.
АТЛАМЛЫ с. Аҙымы ырамлы, аҙымлы,
йөрөшлө. Атламлы ат. Атламлы дөйә.
АТЛАНДЫ р Ы у ҡ. 1. Һыңар аяғын аша һал 
дырып ултыртыу. Бүкәнгә атландырыу.
2. Менге мал өҫтөнә ултыртыу, мендереү.
Атҡа атландырыу.
ф Ағас атҡа атландырыу бик оҫта итеп алдау;
һемәйтеү.
АТЛАНЫҮ ҡ. 1. Һыңар аяҡты аша һалыу.
Х исбулла бүкәнгә атланып ултырып алган да,
бик тырышып бысаҡ ҡайрай. 3. Биишева.
2. Менге малдың өҫтөнә ултырыу; менеү.
Дошмандан илен ҡурсыган, эйәрләп атҡа атланган, ажгырып яуга ташланган — илдең батыры
ш ул булыр, илдең күрке ш ул булыр. С. Юла
ев.
аТЛАС [гәр.] и. Уң яғы ялтырап торған ебәк

туҡыма. // А тлас елән. Атлас күлдәк. Атлас
юрган. ш Таңһылыу сиккән атласын стенага
элеп ҡуйҙы. Ғ. Ғүмәр.
• Атлас һыу га батмаҫ. Әйтем.
А Т Л аС [РУе. ( гр. ] и. Географик карталар
йыйынтағы. Д онъя атласы. Советтар Союзы
атлаҫы./К артаға төшөрөлгән төрлө мәғлүмәт
тәр йыйынтығы. Диалектологик атлас. Т имер
юлдар атласы.
а т л а т ы у ҡ. 1. йөкм. ҡар. атлау. Беҙҙе бик
ҡыҙыу атлаталар, һис бер урында туҡтатмайҙар.
Д. Юлтый.
2. Юрттырмай, аҙымлатып йөрөтөү. Аттарҙы
атлатып ҡына ауылга йүнәләбеҙ. р . Низамов.
А Т Л А У ҡ. Аҙымлап хәрәкәт итеү. Шәп атлау.
Әкрен атлау. ■ Сәйҙел дә ш ул, Зәйнәбен оҙат
ҡас, калага атланы яй гына. Ғ. Сәләм. А т а
атлау ниҙәндер аша баҫыу. Бүрәнәне аша атлау.
Соҡорҙо аша атлап сыгыу. Аяҡ атлау яҙым
яһау ./күсм. Эш, тормош юлынан хәрәкәт итеү;
барыу. Ҙ у р колхоз бөтөнләй икенсе темп менән
алга атланы. Ә. Бикчәнтәев.
ф Атлаған һайын туҡтауһыҙ, гел генә, аҙым
һайын. Баштан атлау кемделер аша үтеп,
өҫтөнлөк алыу.— Өҫтәмә килептороп, башым
дан атламаҡ булаһыңмы? Т. Хәйбуллин. Ике
аяҡтың береһен атламау ҡар. аяҡ 1.
АТЛЕТ [рус. <гр. ] и. Атлетика менән шөғөл
ләнгән спортсмен. А уыр атлет. Еңел атлет./Н ы 
ҡлы, көслө кеше.
АТЛЕТИК с. Атлеттарға хас. Атлетик көс.
Атлетик кәүҙә.
АТЛЁТИКА [Рус. <гр. ] и. Көс, сыҙамлылыҡ,
етеҙлек талап иткән күнекмәләр йыйылмаһы.
Ауы р атлетика.
АТЛЫ с. 1. Аты булған, ат тотҡан.
2. Ат менән йөрөгән. Атлы гәскәр. Атлы диви
зия. Атлы милиция. ■ Инде сыҡты атлылар,
унда-бында саптылар. Ш. Бабич.
ф Атлы кнлеп йәйәү ҡайтыу буш ҡул менән
ҡайтыу. Атлы ҡазаҡ 18 быуаттан Россияла ил
сиге буйындағы хәрби крәҫтиәндәр вәкиле:
АТЛЫҒЫҮ (атлыҡ*) ҡ. 1. Ҙур тиҙлек менән
алға ынтылыу. Берәү алга сыҡты атлыггяп. Бы л
ҡаһарман — гәскәр башлыгы. М. Кәрим.
2. Ниҙендер эсенән тышҡа бәреү; атылыу.
И ке бөртөк йәшем күҙҙәремдән сыҡһа атлыгып,
береһе уның һине һөйөү булыр, береһе булыр
еңеү шатлыгы. Р. Ниғмәти.
3. күсм. Ҙур теләк менән ярһыу. Йәштәрҙең
фермага эшкә килергә атлыгып тороуы бер ҙә
гәжәп түгел. Р. Солтангәрәев.
АТЛЫҠСА и, 1. Ат ҡуя торған һарай. Нурый
бабай сыҡмай атлыҡсанан, ҡөнө-төнө шунда ат
ҡарай. Б. Ишемғол.
2. диал. Утлыҡса.
АТЛЫ -ТУНЛЫ с. һөйл. Донъя көтөр мал-мөл
кәтле; хәлле. Атлы-тунлы кеше.
АТМА и. диал. Сүмес ау.
АТМАЛАТЫУ ҡ. Оҙон-оҙон һикертеп атла
тыу. Таяҡты атмалатыу.
АТМАЛАУ ҡ. Оҙон-оҙон һикереп атлау.
А ТМ ОСФ ЕРА [РУе. ( гр .]и . 1. Ер шарын һәм
ҡайһы бёр планеталарҙы солғап алған ғаз хәлен
дәге ҡатлам.
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2. ф из., тех. Газ һымаҡ нәмәләрҙең баҫымын
үлсәү берәмеге.
3. күсм. Йәмғиәттә, тормошта хөкөм һөргән
шарт. Ижади атмосфера, ш Мәжит Ғафури
беҙҙең театрҙагы атмосфераны белеп торган
икән. Ғ. Минһажев.
АТОМ [рус. <гр. ] и. Химик элементтың химик
сифаттарын һаҡлаған иң бәләкәй өлөшсәһе.
Атом төҙөлөшө. Атомды тарҡатыу. Атом ауырлыгы. Атом ядроһы. Атом энергияһы. Ииәүле
атом радиоактивлығы һәм химик берекмәһе
менән башҡаларынан айырылып торған атом.
ф атом бомбаһы атомдың Ядро энергияһы
нигеҙендә ҙур шартлау көсөнә эйә булған бомба,
атом электр станцияһы атом энергияһы нигеҙен
дә эшләгән электр станцияһы.
а Т О М а р [рус. атомарный] с. махс. Молеку
лаға берекмәй, айырым атом хәлендә булған.
Атомар кислород.
а Т ОМОХОД [РУе.] и. Атом двигателе менән
йөрөгән карап. Боҙ ҡыйратып атомоход уҙа,
байраҡ итеп Ленин исемен. М. Марат.
Ат р АҢЛАУ ҡ. диал. Аташланыу.
АТр АСМАН и. диал. Һары умырзьш.
АТ р АУ и. диал. Утрау.
А ТҒАФ [гәр. ] и. иҫк. Ниҙеңдер яҡын тирә-яғы;
тирә-йүн. Ҡараһаң атрафҡа — хәтфә кеүек йәмйәшел ялан. С. Яҡшығолов.
А ТҒИ БУ Т [рус. ( лат. ] и. 1. филос. Нәмә
нең, күренештең иң төп даими билдәһе. Х ә 
рәкәт — материяның атрибуты.
2. Нимәгәлер ғәҙәттә хас булған билдә. Иң
алыҫ райондарҙа ла хәҙер урындыҡ кеүек элекке
атрибуттар урынына өҫтәл, карауат кеүек яңы
нәмәләр ингән. К. Мәргән.
АТҒОП ЙН [рус. (лат.] и. Тилбәрән һ. б. шу
ның кеүек үләндәрҙең орлоғонан алынған ағыу
лы матдә (медицинала ауыртҡанды баҫыр өсөн
ҡулланыла).
АТр О Ф Й Я [рус. ( гр. ] и. Берәй ағзаның туҡланышы боҙолоу йәки оҙаҡ хәрәкәтһеҙ тороу
арҡаһында ҡороуы, эшлектән сығыуы.
АТСАБАр и. иҫк. Хәрби башлыҡтың йомошон
үтәп, янында йөрөгән һалдат.
АТСЫ и. Ат ҡараусы. [Биктимер:] Бына атсы
лар бик насар бит, Дәүләтбай агай!.. Әсәләр,
малдарын ҡарамайҙар, үҙ аттарын гына тәрбиә
ләйҙер. Б. Ишемғол.
АТТАШЕ [РуС. (ф р.] и. Дипломатик вәкәләттә
берәй әлкә буйынса белгес-кәңәшсе булып эш
алып барған рәсми кеше. Х әрби атташе. Сауҙа
атташеһы./К есе дипломатик ранг.
АТТЕСТАТ [рус. (лат.] и. 1. Уҡыу йортон
тамамлау хаҡындағы рәсми документ./Ғилми
йәки маҡтаулы исем бирелеү хаҡындағы таныт
ма. Профессор аттестаты.
2. Хәрби хеҙмәткәрҙәргә тәьмин хоҡуғы бирә
торған документ.
АТТЕСТАЦИЯ [РУе. (лат.] и. Кешенең эшенә
бирелгән рәсми баһа. Аттестация үткәреү.
АТТҒАКЦИОН [рус. ( фр. ] и. 1. Цирк йәки
эстрада программаһындағы ныҡ тәьҫирле но
мер.
2. Халыҡ ял итә торған урындарҙағы төрлө
тамаша һәм уйын.

АТ-ТУН и. йыйн. Эш һәм хеҙмәт өсөн кәрәк
булған ат һәм кейем-ҡорамал. Бөтә халы ҡ яуга
китергә тип уҡ-һаҙагын, ат-тунын әҙерләй башлаган (Йыр тарихынан). [Иркәбай:] Аты-туны
булгандарҙың ҡайһылары баярга кәлтә ташырга
китте. А. Таһиров.
А ТТЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. атыу 2.
ф Таң аттырыУ ҡар таң 1.
АТ-УЖА и. йыйн. Төрлө мөлкәт; мал-мөлкәт.
Ул кеше бер төн эсендә ат-ужаһы менән юҡ
булган.
АТЫЙ и. диал. ҡар. атан 2.
АТЫ Л МАҠ и. диал. ҡар. сәңгелдәк 2.
АТЫ ЛЫ У ҡ 1. төш. ҡар. атыУ. Атылган уҡ.
2. Ниҙеңдер эсенән тышҡа бәреү; атлығыу.
Атылып йәш сыга. М аңлайҙан тир атыла, ш Б ар
маҡ араларынан атылып сыҡҡан ҡан [Тарастың]
беләге буйлап акты. И. Насыри.
3. Ҙур тиҙлек менән алға ынтылыу; атлығыу,
ташланыу. Гөлсөм Ҡасимдың ҡ у л аҫтынан
шыуып сыҡты ла тышҡа атылды. Н. Мусин.
4. күсм. Ҙур теләк менән ярһып ынтылыу;
атлығыу. Эш өсөн атылып тороу, ш Түҙемһеҙ
мин, хатың асҡан саҡта, атылып сыгыр кеүек
был йөрәк. М. Хәй.
АТЫМ: уҡ атымы атҡан уҡ етерлек ара. Уҡ
атгямы ер.
АТЫ НД Ы РЫ У к. диал. Бәүелтеү.
АТЫ НЫ У ҡ. диал. ҡар. бәүелеү 1.
АТЫ РЫ Ҡ ТАУ ҡ. диал. Аш талымлау.
АТЫУ ҡ. 1. Көс менән һелтәп ырғытыу; бәреү.
Таш [менән] атыу. ■ Диңгеҙ ш аулап тау-тау
тулҡындарын ата ине. И. Насыри. Атып бәреү
көс менән ситкә ташлау. Фуражкамды атып
бәреп [атымдың] ялына ятып иланым. Б. Ишем
ғол.
2. Ҡ оралдың уҡ-я һағы н осортоу. Туп атыу.
Ук атыу. Мылтыҡ [тан] атыу. н Йөрәгеңә атҡан
дошман уггян тәнем ҡаплар минең, уҙгармаҫ.
Р. Н иғмәти./Яһаҡлы ҡорал менән үлтереү.
Атаһын актар атып киткән саҡта Тимергә һигеҙ
йәш тә юҡ ине әле. Б. Бикбай.
3. Тейеп, һуғып көс менән зарарлау (йәшенгә
ҡарата). Йәшен атты.
ф Йән атыу ҡар. йән. Күҙендә уғы булһа,
атып нығыр ине бик асыулы кешегә ҡарата
әйтелә. Сәскә агыу ҡар. сәскә. Таң атыу ҡар.
таң 1. Тәкмәс атыу ҡар. тәкмәс. Эйәк атыУ ҡар.
энәк.
АТЫ-УТЫ: аты-уты менән бөтә булған малмөлкәте менән. Аты-уты менән күсеп киткән.
АТЫШ и. 1. Ҡ ара-ҡаршы барған атыуҙар.
Беҙ немец окоптарына бәреп ингәс, атыш .. тын
ды. Д. Юлтый.
2.
Атыу буйынса үткәрелгән ярыш. Балдаҡ
атышта Байгүбәк беренселекте, Көтөр ҡыҙы
икенселекте ала. «Таштуғай».
АТЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. атыу 1, 2. Уҡ атышып
уйнау, ш Бер-беребеҙҙе күргәс инде, атышыр га
башланыҡ (Бәйеттән).
АТЫ-ЮЛЫ: аты-юлы юҡ эҙһеҙ юғалған кешегә
ҡарата әйтелә.
АУ 1и. 1. Ҡош, йәнлек тота торған селтәр рәүе
шендәге төрлө ҡорал. Ҡош ауы. Сүмес ау.
А у ҡороу. А уга эләгеү.
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2. Ептән оҙон, киң итеп үрелгән өс ҡатлы ба
лыҡ тотоу ҡоралы (һыуҙың иңенә ҡороп ҡуйы
ла). Ваҡ ау. Эре ау. Сабаҡ ауы. Суртан ауы.
А у бәйләү. А у ултыртыу, ш А гиҙелкәйҙәргә
ауҙар һалдым аҡ балыҡҡай менән сазанга (Х а
лыҡ йырынан), ан ал ы ау өс ҡат ау. а у таҡтаһы
ау бәйләгәндә ҡулланылған ҡорал.
3. (йәки үрмәксе ауы) Үрмәксе үргән еп. М әс
еттең тәҙрәләрен саң баҫты, үрмәкселәр, уңайлы
урын һайлап, ау ҡорҙолар. И. Көҫәпҡол. Тышта,
ҡояшта ялтырап, оса үрмәксе ауы. р . Ниғмәти.
4. күсм. Яуызлыҡ менән уйланған хәйлә, мә
кер. А у ҡороу. А уга эләгеү.
ау 2 и. 1. Йәнлек тотоу шөғөлө, һунар. Ауга
сыгыу.
2. иҫк. Тотола торған йәнлек. Мәсем хан гәскәр
менән ауга сыҡҡан, ау эҙләп, бейек-бейек тауга
сыҡҡан. «Бабсаҡ менән Күсәк»
•
Арыҫлан ау тапмай ҡайтмаҫ. Мәҡәл. А уга
барһаң, зирәк бул, юлдашыңа терәк бул. Әйтем.
АУ 3 ымл. 1. Ү ҙ-ара саҡырып тауыш биргәндә
әйтелә. А у ҙа ау ҡысҡырыу. А у! Ҡайҙа китте
геҙ?
2. Йыр, ҡобайырҙа үлсәм йәки көй өсөн ҡушып
ебәрелә. Ҡайҙа ла гына барһаң, ау дуҫ-иш
кәрәк (Халыҡ йырынан). Ир-егеттең ҡылганы
илдән башҡа була алмаҫ ау, илдән башҡа була
алмаҫ (Ҡобайырҙан).
А У А и. диал. Һауа.
ауаэ [фарс.] и. кит. Өн, тауыш. А уа з биреү.
А уаз һалыу, ш Сәс гәйрәтең дошман сафтарына,
ауаздарың ашһын асманга! Д. Юлтый. Көмөш
ауаз түкте һандугас. С. Кулибай.
ауаздаш с. 1. кит. Оҡшаш тауышлы.
2. күсм. Оҡшаш тәбиғәтле, оҡшаш йөкмәт
келе. «Ҡара йөҙҙәр» иҫке тормошто фашлауы
менән генә түгел, кешенең бәхет хоҡугы н раҫлауы менән беҙҙең заманга ауаздаш. М. Минһажетдинов.
ауазлау ҡ. кит. Тауыш биреү, ҡысҡырыу.
А У А Л А У ҡ. Юғары күтәрелеү; үрләү. Ҡояш
ауалаганса йоҡлау. ■ Ҡарт тирәктең .. күккә
ауалаган ботаҡтары бәүелеп тауыш бирҙе.
Ш. Янбаев.
ауан с. 1. Хәйләһеҙ, ихлас. А уан кеше.
Эшкә ауан.
2. Айыш-тойошто бик белмәгән; алабарман.
[Ҡадир:] Бы л эштә инде, Фатима, мин ауан
кеше, у л ягын үҙең ҡара. Б. Бикбай.
АУАҒА [фарс.] с. Уйлау, әмәл, сара та^ыу
һәләтенән мәхрүм; аптырашлы, аңҡы-тиңкЬ.
Ауара булыу. А уара итеү. ш Ф әхриҙе был
хәбәр бөтөнләй ауара яһаны. Б. Бикбай.
АУ Ар АЛ АН ДЫ ҒЫ У ҡ. Ауараға әйләндереү,
ауара итеү. Елбәҙәк ҡыҙҙың күңелен ауаралан
дырыр га күп кәрәкме ни? Н. Мусин.
АУАҒАЛАНЫ У ҡ. Ауара булыу. Сөнгәт ..
башын ҡайҙа ҡуйырга белмәй ауараланып
йөрөнө-йөрөнө лә тышҡа сыгып китте. Ҡ. И бә
туллин.
АУА-ТҮНӘ р. Бер ауып, бер тороп; ауыпауып китер хәлдә. Мин ауа-түнә урыныма барып
ултырҙым. Д. Юлтый.
АУ-АУ ымл. Ҡ абат-ҡабат ау 3 (1 мәғ.) иткән
тауыш. Ау-ау итеп ҡысҡырыу.

АУДИ ЕН ЦИ Я [рус. (лат.] и. Юғары дәүләт
вазифаһындағы кешенең рәсми ҡабул ителеүе.
А У ДИ ТО РИ Я [рус. (лат.] и. 1. Лекция, до
клад уҡыла торған махсус бүлмә. Институт
аудиторияһы.
2. йыйн. Лекция, доклад һ. б. тыңлаған кеше
ләр. Аудиторияны ҡыҙыҡһындырыу, ж Беҙҙең
поэзия бөгөн ысын мәгәнәһендә ҙур аудитория
яулап алды. Ә. Хәкимов.
АУ Ҙ АРМА ЛЫ с. Үҙе ауҙарыла торған. А уҙа р 
малы арба. Ауҙармалы машина.
АУҘА РТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ауҙарыу 1—4.
А УҘА РЫ ЛЫ У к. төш. ҡар. ауҙарыу 1, 2.
А УҘА РЫ У ҡ. 1. Кемде йәки нимәнелер этеп,
тартып йығыу; ҡолатыу./Ҡ ырҡып ҡолатыу
(эре ағасты). Егеттәр, донъяларын онотоп, агас
ауҙара. «Совет Башҡортостаны», 1965, 27 ғи
нуар.
2. Өҫтөн аҫҡа түңкәреү. Табаҡты ауҙарыу.
/Түңкәреп бушатыу; түгеү. Күнәктәге һөттө
ауҙарыу, ш Сәлмән көлдө белешенең кәртә
артына алып барып ауҙарҙы ла картуф тейәп
алды, ти (Әкиәттән).
3. күсм. Ғәйепте кешегә ябыу. Хангилдин,
район кәңәшмәләрендә һүҙ игиетеп, әрләнеп
ҡайттымы, енен сәсеп Ғафарга йәбешә, бөтә
гәйепте [уга] ауҙара. Н. Мусин./Эште, бурысты
кешегә йөкмәтеү. Бөтә өй эшен миңә ауҙарҙы ла
ҡуйҙылар.
4. күсм. Кешене ҡаршы тарафтарҙың береһе
нән икенсеһенә күсереү. Алданган ярлыларҙы ..
үҙебеҙҙең яҡҡа ауҙарырга кәрәк. Б. Хәсән.
5. күсм. иҫк. Бер телдән икенсе телгә күсереү,
тәржемә итеү. Ник балаларга театр яҙмай М ир
хәйҙәр, тиҙәр, бар икән руссаң яҙырлыҡ — әйҙә
тик ауҙар, тиҙәр. Ш. Бабич.
ф Юҡты бушҡа ауҙарыу ш ул уҡ бушты бушҡа
бушатыу (ҡар. буш).
ф Күренмәгән түңгәк сана ауҙарыр. Мәҡәл.
Тауҙы тәкә һөҙөп ауҙара алмаҫ. Мәҡәл.
АУҘАРЫШ Ы У ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ауҙарыу
1, 2 .
А У ҘЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ауыу.
АУКЦИ ОН [Рус. (лат.] и. Мал-мөлкәтте кем
артығыраҡ хаҡ биреү тәртибе менән күмәк
халыҡ алдына сығарып һата торған баҙар.
Й әнлек тиреләре һатыу буйынса халыҡ-ара
аукцион.
АУҠАН с. һөйл. Кеше-ҡара булмаған; тыныс,
аулаҡ. А уҡан урын. А уҡан ваҡыт.
АУҠАНЛАУ ҡ. ҡар. аулаҡлау.
АУҠАТ [гәр.] и. иҫк. Ашамлыҡ, ризыҡ.
АУҠАТЛАНЫ У ҡ. иҫк. Тамаҡҡа ашау.
АУЛАҠ. с. 1. Кеше-ҡаранан буш, тыныс.
А ула ҡ ваҡыт. А улаҡ урын. А улаҡ мөйөш. / /Егет
менән кыҙга аулаҡта осрашыу мөмкин түгел ине.
С. Агиш.
2.
и. мәг. (йәки аулаҡ өй) Төп хуж аларҙан
буш өйҙә йыйыла торған йәштәр кисәһе. А улаҡ
өйгә барыу. А улаҡҡа йыйылыу.
АУЛАҠЛАУ ҡ. Аулаҡтан файҙаланыу, аулаҡ
тороу. А улаҡлап үҙебеҙгә кәрәк нәмәләрҙе
һорашҡылайыҡ әле, тип килгәйнек. Ғ. Дәүләт
шин.

А
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Ауланыу к, төш. ҡар. аулау. А уланган ба
лыҡ. А уланган йәнлек.
А У Л А У ҡ. 1. Ауға эләктереү (балыҡты). Б а 
лыҡты аулап тотоу тыйыла.
2. Һунар итеп тотоу. Бүре аулауҙы ң үҙенә
күрә әкәмәте була. С. Кулибай.
3. күсм. Үҙ яйыңа ыңғайлатыу, үҙеңә ҡаратыу;
әүрәтеү. К үңелде аулау, ш Эй, донъя, шаш
ма, юҡты алдашма,., алдама мине яҙың күр
һәтеп, аулама мине ҡыҙың күрһәтеп. Ш. Б а 
бич.
•
Бөркөт ҡартайһа, сысҡан да аулай алмай.
Мәҡәл.
АУМАҠАЙ с. Бер һүҙҙә, бер тарафта тормай,
гөрлө лҡҡа ауыусан. Яратмайым мин шундай
аумаҡай кешене. Әле генә былай, әле тегеләй.
3. Биишева .
АҮМАҠАЙЛАНЫУ ҡ. Аумаҡайлыҡ ҡылыу,
аумаҡайлыҡ күрһәтеү. Ғафури тура һүҙле,
үткер зиһенле, уйындагын туп-тура ярып һала
торган кеше ине, аумаҡайланып тормай ине.
Ғ. Ғүмәр.
АУМАҠАЙЛЫҠ и. Бер һүҙҙә тормай, төрлө
лҡҡа ауыу сиФаты. А умаҡайлыҡ күрһәтеү.
АУМАЛАТЫУ ҡ. һөйл. ҡар. аунаҡлатыу 1.
АУМАЛАУ ҡ. диал. Аумаҡайланыу.
АУМАЛЫ с. диал. Аумаҡай.
АУМАЛЫ-ТҮКМӘЛЕ р. диал. Аңҡы-тиңке.
АУМАҺАр с. диал. ҡар. ауан 1. Нимә әйтһәң,
шуга ышана, беҙҙең килен аумаһар (Таҡмаҡ
тан).
АУМАҺАр ҘАН р. диал. Аңғармаҫтан, уйла
маҫтан.
АУНАҠ с . Ауа һалып барыусан. А унаҡ арба.
А унаҡ кәмә.
АУНАҠЛАТЫ У ҡ . 1. Бер лҡтан икенсе яҡҡа
әйләндереү; аунатыу. Ерҙә аунаҡлатыу. Баланы
түшәктә аунаҡлатыу. Курсаҡты иҙәндә аунаҡ
латып уйнатыу.
2. Ултырышы ныҡ булмаған нәмәне тегеләйбылай ҡыйшайтыу; аушаңлатыу. Кәмәне аунаҡ
латыу.
АУНАҠЛАУ ҡ 1. Бер тегеләй, бер былай тәгә
рәү йәки ауыу. Ө лпөлдәп торган үләндә аунаҡлауы, Х әли л бабай менән баллап сәй эсеп,
һөйләшеп ултырыуы үҙе бер гүмер. Т. Килмөхә
мәтов.
2. Ултырышы ныҡ булмағанлыҡтан, тегеләйбылай ауыу. А унаҡлап торган кәмә.
АУНАҠСЫ У ҡ. диал. ҡар. аунау 2. Эт ҡар
өҫтөндә аунаҡсый.
АУНАТЫЛЫУ ҡ . т ө ш . ҡар. аунатыу.
АУНАТЫУ ҡ. Бер яҡтан икенсе яҡҡа әйләнде
реү; аунаҡлатыу. Атты аунатыу, Ш Бай Ҡ ыҙ
расҡа ишәкте йөҙҙөрөп, аунатмай алып ҡайтырга ҡушҡан (Әкиәттән).
АУНАУ ҡ . 1. Ятып, тегеләй-былай ауғылау;
аунаҡлау. Й әш ел сиҙемдә рәхәтләнеп балалар
аунай./Тормай-йөрөмәй бер урында ятыу. һ а л 
даттар ш унда [урындыҡта] аунай. Д. Юлтый.
/Теләһә нисек ташланған хәлдә булыу. Ишек
алдында төрлө ҡоралдар аунап ята.
2. Салҡан ятып ышҡыныу (йәнлек, малға ҡа
рата). [Айыу] агас башынан төшөп, ергә аунарга
керешкән. Ж. Кейекбаев.

3. диал. ҡар. ауыу 1. Өйҙәр, ҡаралтылар ..
аунап китергә әҙер тора. Ғ. Дәүләтшин.
% Ат аунаган ерҙә төк ҡала. Мәҡәл.
АУНАШЫУ ҡ. урт. ҡар. аунау. Балалар ҡарҙа
аунаша. М. Басыров.
АУр АҠ. с. диал. Аңра.
• Алама ауылга аураҡ мулла. Мәҡәл.
а у о ы и. Ҡош, кейек тогоу менән шөғөллән
гән кеше; һунарсы.
• Аусыны аягы туйҙыра. Мәҡәл. 4
АУҪЫН и. диал. Зәңге.
АУТ [РУС. (ингл. ] и. Опорт уйындарында: туп
тың шайбаның һыҙыҡтан сығыуы.
АУТОТр ЁНИНТ [р у с.(гр .] и. Үҙ-үҙеңде
ышандырыу юлы менән идара итеүҙең аңлы
психик алымдар йыйылмаһы. Аутотренинг менән
шө гөлләнеү.
АУҺАҠ и. диал. Уҫаҡ.
АУҺАр с. Уны-быны аңлап еткермәгән аңра;
алйот.
• Бер ауһарҙы, бер аҡыллыны тыңла. Мәҡәл.
АУШАЙТЫУ ҡ. Бер яҡҡа ҡыйшайтыу; ауыш
тырыу .
АУШАЙЫУ ҡ. Бер яҡҡа ҡыйшайыу, ауышыу.
Ҡапҡа баганалары аушайып бөткән.
АУШАНЛАҠ с. Аушан-таушан итеүсен.
Ауш анлаҡ кәмә.
АУШАНЛАТЫУ ҡ. Әле бер, әле икенсе яҡҡа
ауыштырыу. Ялгашты аушанлатыу.
АУШАНЛАУ ҡ. Әле бер, әле икенсе яҡҡа
аушайыу. Өҫтәл аушанлай, ш Гөлшат бик арыган, .. аушанлап килә, ҡулында әлеге бәрәс.
С. Мифтахов.
АУШАН-ТАУШАН р. Әле бер, әле икенсе
яҡҡа ауып. Аушан-таушан килеү, ш Бы л ир
харап һимереп китә, муйынын да бора алмай
башлай, йөрөгәндә ҡаҙ кеүек аушан-таушан итеп
йөрөй (Әкиәттән).
АУЫҘ и. 1. Өҫкә һәм аҫҡы яңаҡтарҙан баш 
лап йотҡолоҡҡа тиклем булған ҡыуышлыҡтан
торған тауыш биреү һәм аҙыҡланыу ағзаһы.
Ҙ у р ауыҙ. Уймак ауыҙ. А уы ҙ эсе. ш А уы ҙ эсендә
тел йөрөй, тел осонда һүҙ йөрөй. С алауат Юла
ев Бүреләр теге эт ауыҙындагы һөйәкте тартып
ала ла бүлешә башлай (Әкиәттән). Ауыҙға алыу
1) ауыҙға ҡабыу. Бер нисә аҙналар үткәс, А ҡна
зар әҙләп-әҙләп ауҙына аш ала башлай (Әкиәт
тән); 2) күсм. кем йәки нимә хаҡындалыр һүҙ
ҡуҙғатып әйтеү; телгә алыу. Ө ләсәһе, ауыҙына
бер алгас, өҙмәнә лә куйманы. Хәйҙәргә мәктәп
кә барыуҙан башҡа сара ҡалманы. Ф . Иҫәнғо
лов. Ауыҙы арандан йәки аран ауыҙ самаһыҙ
ҙур йәки ҙур асылған ауыҙ.
2. Һауыт-Һаба йәки башҡа эсе ҡыуыш
нәмәнең асыҡ урыны. Б а ҙ ауыҙы. Кеҫә ауыҙы.
Көршәк ауыҙы. Мейес ауыҙы. Өң ауы ҙы ./Тоҡ
һымаҡ нәмәләрҙең бәйләнә йәки ябыла торган
өҫкө өлөшө. Тоҡсай ауыҙы. Тоҡтоң ауыҙын си
сеү. ш Тоҡтоң ауыҙын асайыҡ, йыуасаһын
сәсәйек (Халыҡ йырынан).
3. Урман, ҡыуаҡ һ. б. башланған йәки бөткән
урыны, сите. Урман ауыҙы. Әрәмәлек ауыҙы.
ф Ағас ауыҙ ҡар ағас. Асыҡ ауыҙ мәшәү,
ебегән. [Сураман:] Егет өсөн егерме лә еткән,
алтмыш та аҙ асыҡ ауыҙга. Б. Бикбай, ау ы ҙ
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асып ҡалыу ниҙелвр ала йәки эшләй алмай буш
ҡалыу, а у ы ҙ асыу 1) һүҙ ҡуҙгатыу. Китәм тип
ауыҙыңды ла асма; 2) дини ураҙала кис ашар
алдынан тоҙ йәки емеш ҡабыу. Ҡояш байып,
ауыҙ асыр вакыт еткәс, м улла тигәне килеп инде.
С. Агиш. а у ы ҙ бешеү яңылышып, бүтән улай
итмәҫтәй булыу; Ьабаҡ алыу. Ауыҙы бешкән х а 
лыҡ алдын-артын ҡарау, итәк еңен йыйыу хәстә
рен күрә. Ф. Иҫәнғолов. Ауыҙға алғыЬыҙ аш ар
лыҡ түгел; тәмһеҙ. Бешергән ашы ауыҙга алгыһыҙ. АУыҙға инерҙәй бУлыУ йәки а Уыҙға инеп
барыу бик йотлоғоп тыңлау. [Ниса — Камилга:]
Зинүнәнең ауыҙына инә яҙҙың да баһа, оятһыҙ!
Ә. Вәли. Ауыҙға йөҙөк ҡабыу өндәшер ерҙә
өндәшмәү. Айбулат, ауыҙына йөҙөк капкандай,
өндәшмәй-тындашмай ултырып сәй эсте лә, ҡай
тып китте. Һ. Дәүләтшина. Ауыҙға [ҡ ара] ҡан
тулыу ҡар. ауыҙ тулы ҡан булыу. А уыҙына
ҡара ҡан тулганда ла серен бирмәҫ намыҫлы ир.
Т. Хәйбуллин. Ауыҙға ҡарап тороу ни әйткәнде
көтөп тыңларға әҙер тороу. [Әбей:] Б еҙҙә үҫтең.
Ҡ унаҡлар итәгең булмагандай, ш ул Ф әрхиә
ауыҙына ҡарап тораһың. X. Ғиләжев. Ауыҙға
ҡаратыу һүҙгә әүрәтеп, бөтә иғтибарҙы алыу.
Мөктәсим карт әңгәмәһен һөйләп, кешене ауы
ҙына ҡаратып ултыра ине. С. Кулибай. Ауыҙға
һуҡмаҫ ниҙер әйтергә, һорарға тәүәккәлләгән
йәки тәүәккәллек итергә кәңәш биргән саҡта
әйтелә. Мин ни, ауыҙга һуҡмаҫ әле, тинем дә
әйттем дә һалдым. Егеттең егетлеге шунда.
М. Тажи. Ауыҙ(ҙы) [ҙа] астырмау һүҙ әйтергә
ирек бирмәү. Берәү ҡаршы һүҙ әйтмәй. Ҡайҙа
у л әйтеү, теге Мәсәгүтов ауыҙыңды ла астырмай
Р. Солтангәрәев. Ауыҙҙан өҙөү ашар ризыҡты
бүлеү. Балаларҙы ң ауыҙынан өҙөп биреү. Ауыҙ
ҙан ут сәсеү ярһып, сәсрәп һөйләү. Ауыҙҙан
һүҙ алыУ бер нәмәне әйттереү, һөйләтеү. Ауыҙҙа
һүҙ тормаУ сер һаҡламау. [Сынбулатов:] Ҡара,
Тәнзилә еңгә һинең ауыҙыңда һүҙ тормай торган.
Бы л хаҡта .. сәсеп ташлайһы булма. М. Тажи.
Ауыҙҙы бешереү берәй эштә бәләгә тарыу. Ауы
ҙын ҡаплаУ (йәки ябыУ) өндәшмәҫлек итеү; өнөн
тығыу. А ф зал ошоларҙы әйтте һалды, Ғимайҙың
ауыҙын ҡапланы. С. Ҡудаш. Ауыҙҙы сәйгә элеү
1) кәрәк ерҙә һөйләшмәү. [Йәнтимер:] Улай
ауыҙыңды сәйгә элеп, урам тапап йөрөһәң,
г үмерҙә эш таба алмаҫһың. С. Агиш; 2) асығыу,
ас ултырыу. Байҙар ҡаҙан аҫҡанда, ярлы ауыҙын
сәйгә элә (Халыҡ йырынан). Ауыҙ итеү ашап
ҡарау, тәмләү. Ауыҙ йомоу өндәшмәҫ булыу,
һөйләшмәү.— Ҡәйнешең булгас, ниңә һөйләш 
мәҫкә, нисек гел генә ауыҙ йомоп йөрөргә.
Т. Хәйбуллин. Ауыҙ йырыу бушҡа көлөү.
[Самат:] Ауыҙыгыҙҙы бик иртә йыраһыгыз,
иларга тура килмәһен. X. Ибраһимов. Ауыҙ
күтәреп (һүҙ һөйләү, йырлау һ. б.) оялып-тартынып тормай (һүҙ һөйләү, йырлау һ. б.). [Емеш:]
Уй, ш ул хәтле кеше алдында ҡалай ауыҙ күтәреп
йырлап тормак кәрәк. 3. Биишева. Ауыҙ ҡо
лаҡҡа етеү ныҡ шатланып йылмайыу. Йәгәфәрҙең ауыҙы ҡолагына еткән. Ул, ах та у х килеп,
һәр балыгының нисек эләккәнен һөйләй. Ф . Иҫән
ғолов. Ауыҙ менән ҡош тотоу уңған, булдыҡлы
булыу. Ауыҙ тултырып ҙур итеп, оло итеп. А уы ҙ
тултырып һагыҙ сәйнәү. А уы ҙ тултырып һөйләү.

Ауыҙ тулы ҡан булыу бик ауыр хәлдә ҡалыу.
Ауыҙ һыуы ҡойолоу бик ашағы килеү; шеләгәй
ҡойолоу. Ә айыу .. бал өмөт итеп, ауыҙының
Һыуы ҡойолоп ятҡан төлкөнө бөтөнләй онотҡан.
Ж. Кейекбаев. Ауыҙ һыуы ҡороп йәки ауыҙ
һыуын ҡоротоп ҙур ләззәт табып (һөйләү). Күрше-күләм ауыҙ һыуы ҡороп: «Себерҙә ат осһоҙ
икән. . . »— тип һөйләй. Б. Бикбай. Ауыҙы бер
(йәки биш) бешерем саманан тыш ҡалын иренле
кешегә ҡарата әйтелә. Ауыҙынан сыҡҡанды эт
ашамаҫ хаяһыҙ, әшәке һүҙле кешегә ҡарата
әйтелә. Ауыҙын асһа, үпкәһе күренә бик ярлы
кешегә ҡарата әйтеле. Бик ярлы ландылар [Элимәләр], ауыҙҙарын асһа, үпкәләре күренеп тора.
Д. Юлтый. Ауыҙына шайтан төкөргәнме ни бик
шәп һөйләгән кешегә ҡарата әйтелә. Ауыҙын
кәрәк менән тишкән ғәйбәтсе кешегә ҡарата
әйтелә. Ауыҙын ҡыу сыбыҡ менән һөрткән юҡ
та юҡ тип торған һаран. Ауыҙыңа бал да май!
яҡшы хәбәр килтергән кешегә әйтелә. Ауыҙың
дан ел алһын! насар хәбәргә ҡаршы әйтелә.
[Гөлйемеш:] Ауыҙыңдан ел алһын, юҡҡа юрап
ултырма. С. Агиш. Ауыҙ эсендә бутҡа бешереү
аңлайышһыҙ итеп һөйләү, мығырлау. Бер ауыҙ
һүҙ ҡар. һүҙ. Бер ауыҙҙан бер булып (ниҙер
әйтеү). Халы ҡ бер ауыҙҙан яңы ҡарарҙы х у п л а 
ны. Бер-нке ауыҙ һүҙ ҡар. Ьүҙ. Бәлеш ауыҙ илаҡ
кешегә әйтелә. Ебегән ауыҙ 1) һүҙен һөйләй
алмай торған кешегә әйтелә; 2) булдыҡһыҙ, беш
мәгән. Иләк ауыҙ ауыҙында һүҙ тормаҫ кешегә
әйтелә. Иҫке ауыҙҙан яңы һүҙ (йәки хәбәр)
көтмәгәндә бер аптырарлыҡ хәбәр ишеткәндә
әйтелә.— Бынагайыш! — тине әбей.— Иҫке ауыҙ
ҙан яңы һүҙ тигәндәй, у л һүгыш әллә ҡарсыҡтарга кәрәк тиһеңме? X. Мохтар. Йырыҡ ауыҙ
1) бушҡа көлөп торған кешегә әйтелә; 2) диал.
ҡар. нләк ауыҙ. Ҡашыҡ ауыҙ ҙур ауыҙлы кешегә
әйтелә. Ҡыҙыл ауыҙ йәп-йәш көйө ололар менән
алышҡан кешегә әйтелә. Бөтәһен дә һөрөп сыгарырга кәрәк у л ҡыҙыл ауыҙҙарҙың! — тип ҡасҡырҙы мәзин. Ғ. Ғүмәр. Ҡоро ауыҙ сығарыу
ашатмай-эсермәй сығарыу. Мәмәй ауыҙ ҡар.
мәмән 2. Оен ауыҙ ҡар. ҡыҙыл ауыҙ. Тншек
ауыҙ ҡар. иләк ауыҙ. у рам ауыҙ ауыл буйлап
ғәйбәт һөйләп йөрөгән кешегә ҡарата әйтелә.
Үлеп барғанда ауыҙыңа бер тамсы һыу һалмаҫ
кешегә яҡшылыҡ эшләмәгән, ҡаты бәғерле кешегә
ҡарата әйтелә. Яман ауыҙ ҡар. яман. Эт ауы ҙы 
на ағас тығып йөрөү эшһеҙ, буштан-буш йөрөү.
[Әхмәҙи — Әбделхаҡҡа:] Я лҡау! А уы л араһын
да эт ауыҙына агас тыгып йөрөргә белә, донъяһы
янганда ҡатыһы ла юк! Ж. Кейекбаев.
•
Алма беш, ауыҙыма төш. Әйтем. Ауыҙы
бешкән өрөп эсер. Мәкәл. И л ауыҙына иләк
ҡаплап булмай. Мәҡәл. Урман ауыҙы тар булыр,
ҡыҙҙар ауыҙы бал булыр. Әйтем.
Ау Ы ҘА у ҡ. Балын алыу өсөн ҡорт ҡунған
ағасты йыҡмай тишеп ауыҙ яһау.
Ау ЫҘБЕШ МӘ и. диал. Бешмә.
Ау Ы ҘҘА у ЫҠ и. диал. Бешмә.
Ау Ы ҘЛА Н ДЫ р Ы у ҡ. Башлап ризыҡ (бал,
май) ҡаптырыу (яңы тыуған балаға).
Ау Ы ҘЛ А Н Ы у ҡ. 1. Ослайып тишелеү (ше
шеккә ҡарата). Сикан һытылып, ауыҙланып
тора.
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2. Ауыҙға әҙ генә аҙыҡ алыу, тамаҡҡа алыу
3. Бал, май йәки инә һөтөнән башлап ашап
ҡарау, тәмләү (яңы тыуған балаға ҡарата).
АУЫ ҘЛАУ ҡ. Тәмләп ҡарау, ашап ҡарау.
[Әбей — абыстайга:] Ҡырын күҙ һалманың.
Өйөңдөң түренә үрләттең. Байтак ҡул кереңде
ауыҙланым, усыңа йома белмәнең. Т. Хәйбул
лин.
А УЫ ҘЛЫ Ҡ и. Йүгәндең ат ауыҙына кейҙере
лә торған быуынлы тимере. Сәфәр ҡара аш ы рҙың ауыҙлыгын һалдырып, өҫтөнә септә япты ла,
һыуындырырга ҡуйҙы. С. Агиш. Атҡа гына мен
һәң, бик сапма, ауыҙлыгын уның ныҡ тартма
(Халыҡ йырынан).
ф Ауыҙлығын тартып ҡ араУ ш ул уҡ ҡылын
тартып ҡ араУ (ҡар. ҡыл). Ауыҙлыҡ булыу ауыҙ
сите иҙелеү (ат ауыҙлығы тешләтеп имләйҙәр).
Ау Ы ҘЛ Ы Ҡ Л А Н Ы у ҡ. төш. ҡар. ауыҙлыҡ
лау. 1. А уы ҙлы ҡланган ат.
Ау Ы ҘЛЫ Ҡ Л А ТЫ у ҡ. йөкм. ҡар. ауыҙлыҡ
лау 1. Атты ауыҙлыҡлатыу.
АУЫ ҘЛЫ Ҡ ЛАУ ҡ. 1. Ауыҙлыҡ кейҙереү.
Ат ы рҙы ауыҙлыҡлау, т [Күсәрхан — Ҡуҙыйкүрпәскә:] Инде һин ана теге өс йыл тыу йөрөгән
бейәне тотоп, ауыҙлыҡлап, бында килтер.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. күсм. Ҡаты сара менән ихтыярҙан мәхрүм
итеп, үҙ иркеңә буйһондороу. Ерҙәге бар яуы з
лыҡты ауыҙлыҡлап алгым килә. Н. Нәжми.
.. Н әпсеңде үҙ ваҡытында, тейешле урынында
ауы ҙлы ҡлай белергә кәрәк. Д. Исламов.
А У Ы Ҙ-М О ҒО Н и. йыйн. Ауыҙ менән танау.
Аттың йомолган күҙҙәрен, ауыҙ-морон тирәлә
рен себендәр һырып алган. Б. Бикбай.
АУЫ ҘСА и. Япраҡ тиресәһенең күҙәнәктәре
араһындағы тишек (дым һәм һауа алышыныу
өсөн).
АУЫ Ҙ-ТЕЛ: ауыҙ-тел ижады ш ул уҡ халыҡ
ижады (ҡар. ижад).
АУЫҠ [гәр.] и. Ваҡыт араһы, күпмелер ва
ҡыт. Саба торган аттар ауыҡҡа ла, оҙонга ла
китте. М. Буранғолов. Бер ауыҡ бер аҙ ваҡыт.
Ике батыр ҙа ҡылыстарын танау осонда гына
ҡулга-ҡул, терәгән көйө бер ауың ҡатып ҡалгандар. Ғ. Хөсәйенов.
АУЫЛ и. Ауыл хужалығы менән шөғөлләнеү
се кешеләр йәшәгән урын. Ҙу р ауыл. И ҫке ауыл.
Тыуган ауыл. Күрше ауыл. А уы л ере. А уы л
клубы. А уы л тормошо, ш А уы лдан ҡалага —
икмәктәр,
ҡаланан
ауылга — күлдәктәр.
Ғ. Амантай. Ауыл араһы урамдағы өй һәм ке
шеләр, урам буйы. А уы л араһына сыгыу. Ауыл
ашаһы бер нисә ауыл аша ятҡан. А уы л ашаһы
ер. Ауыл советы совет власының ауыл ерендәге
беренсе органы.
ф Ауыл хужалығы материаль етештереүҙең
игенселек һәм малсылыҡ менән шөғөлләнгән төп
тармағы.
АУЫЛДАУ ҡ. Ау-ау итеп ҡысҡырыу. Ҡ айҙа
лыр балаһын саҡырып илек ауылдай. Я. Хамма
тов.
АУЫЛДАШ и. Бер ауылдан булған кешеләр
(бер-береһенә ҡарата).
• Алама булһа ла, ауылдашың яҡын. Әйтем.
АУЫЛЙЫУ ҡ. ҡар. ыуылйыу.

АУЫ ЛНАЙ и. иҫк. тар. Ауыл менән идара
итеү өсөн ҡуйылған кеше; ауыл башлығы. А у ы л 
най һайлау.
АУЫЛСЫ и. Ауыл араһында йөрөгә яратҡан
кеше; йөрөмтәл. Ябалаҡ һымаҡ ялпанлап, ауы л
сы булма, киленсәк (Туй йырынан).
АУЫМ БАҠ и. диал. Бәпембә.
АУЫН и. Ҡош тота торған ау (төбөн тарыраҡ,
ауыҙын ҡор, һуйыр һыйырлыҡ киң итеп, уратып
ҡаҙыҡ ҡағалар; ҡаҙыҡтарҙың өҫкө осон уратып
ҡуша бәйләйҙер; уртаға тағы бер ҡаҙыҡ ҡағып
ҡуялар; өҫкә өйрөлөп тора торған арҡыры таяҡ
һалалар ҙа, шул таяҡҡа иген башаҡтары йәки
емешле ағас ботаҡтары бәйләйҙәр; ҡош килеп
емгә ултырһа, тәкмәсләп эскә төшә, ә ем кире
әйләнеп, тағы күтәрелеп ултыра).
АУЫ НҠЫ с. Бер яҡҡа ауышыраҡ. Ауынҡы
өҫтәл.
АУЫ Р 1 с. 1. Ауырлығы ҙур; һәлмәк, тос;
киреһе еңел. Ауыр йөк. Ауыр суҡмар. Ауы р таш.
Ауы р булыу. Ауы р итеү. // Ауы р күтәреү.
■ Урал, ни эшләргә, ҡайҙа барырга, тип апты
рап торганда, арҡаһына ауыр ток йөкмәп уҙып
барган бик һылыу бер ҡыҙҙы күреп ҡалды, ти,
«Урал баты р»./'Ғәҙәттәгегә ҡарағанда эрерэк,
һәлмәгерәк. Ауы р башаҡ, ш К үҙгә ауыр йәштәр
тыгылды. Д. Юлтый.
2. Һимереүҙән хәрәкәтсәнлеген юғалтҡан,
ауырайған, килбәтһеҙ (кешегә, хайуанға ҡ ара
та). һ ы лы уҡай өлкән ауыр кәүҙәле, ҡыҙыл йөзлө
.. Зилскийгә ҡарап, ҡурҡып, сәңгелдәк артындагы мөйөшкә һырлыҡты. Ғ. Дәүләтшин. Ауыр
һөйәкле ауыр кәүҙәле. / Ҡуҙғалыуға ығыш,
әкрен хәрәкәт иткән. / / Ауыр атлау. Ауыр ба
ҫыу. ■ Олторагың һәлберәп, ауыр булма, килен
сәк (Туй йырынан).
3. Башҡарыуға ҡайын; ҡатмарлы. Ауы р мәсьә
лә. Ауы р эш. / / Ауы р хәл ителә торган мәсьәлә.
н һөнәрсенең үҙе өсөн ауыр хеҙмәт емешен
кешеләргә бүләк итеүҙән дә ләззәтле, һатып
биреүҙән дә газаплы эш булмай. 3. Биишева.
Юл ауыр, юл болгауыр булһа ла, милләт,
әйҙәле: алда рәхәт ҡәҙерене белмәккә михнәт
файҙалы. Ш. Бабич. / / Ауырға [тура] килеү
башҡарыу ы ҡыйын булыу. [Ғәләү] булмаһа,
районда яңы. эште башлап ебәреү хәтһеҙ ауыр га
килер ине. Б. Бикбай / Ауырлыҡ менән баш ҡа
рылған. Ауыр әйтеү.
4. Ҡыйын кисерелгән; ҡыйын. Ауыр шарт.
Ауыр һугыги. Ц Й ыл ауыр килеү, ш һугы ш
монары ҡапланы Ватандың яҡты күген, һ е ҙ 
ҙең дә иңдәр күтәрҙе һугыштың ауыр йөгөн.
Р. Ниғмәти. / Ҡыйынлыҡтар, мохтажлыҡтар,
ҡайғы менән тулы. Ауыр йыл. Ауыр тормош.
Ауыр яҙмыш. Ц Ауы р йәшәү, ш — Беҙ күргән
ауыр көндәр һеҙгә лә килә ҡалһа, һис тә бире
шеп бөгөлмәгеҙ. Һ. Дәүләтшина. / Ауыртыу,
һыҙланыу тыуҙырған. Ауыр яра.
5. Күңелгә ҡыйын; ҡайғылы, бошонҡо. Ауыр
тойго. Ауы р кисереш. Ауыр тынлыҡ. Ауыр уй.
Ауы р хәбәр. II Ауы р көрһөнөү. Ауыр кисереү,
ш Зәйнәп тә ш ул ауыр хистәрен бушатырга
һорай торгандыр. Ғ. Сәләм. Әллә нисек ауыр
тәьҫир итә тыуган — үҫкән илде уйлау ы (Халыҡ
йырынан).
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6. Һулыш өсөн насар; тонсоу. Ауы р һауа.
т Баш әйләнә, танауга ниндәйҙер ауыр еҫ бәре
лә. С. Агиш.
7. күсм. Тотанаҡлы, сабыр, тыныс. Ауыр
тәбигәтле кеше. Ауы р холокло.
ф Ауыр аяҡлы ауырлы, йөклө. Ауы р аяҡлы
ҡатын. Ауырға алыу йәберһенеү, үпкәләү.
[Нигмәт:] Ауырга алма. Көсләп асҡан күҙҙең
нуры юҡ. Ҡ. Аралбаев. Ауыр тупрағы еңел
булһын ҡар. тупраҡ. Күңелгә ауыр алыу ҡар.
күңел. Күңелгә ауыр булыу ҡар. күңел.
АУЫ р 2 и. һөйл. Буйҙағы бала; йөк. Алты
айлыҡ ауыры бар. Өс айлыҡ ауыр күтәргән.
■
Куш ылган көндө үк минең ауырым булып
ҡалды (Әкиәттән). Ауырға ҡалыу йөклө булыу;
буйға ҡалыу.
АУЫРАЙТЫУ ҡ. 1. Ауырға әйләндереү, ауыр
итеү. Йөктө ауырайтыу. Ямгыр һаламды ауы р
айтты.
2. Ҡыйынға әйләндереү, ҡыйынлаштырыу.
Арба тәгәрмәстәренә батҡаҡ уралы п, саҡ-саҡ
атлаган хайуандарҙың хәлен тагы ла ауырайтты.
Ғ. Аллаяров.
3. эйһ. ф. ҡар. ауырайыу 4. Ахыры көн боҙо
лор, ауырайтып тора.
Ау Ы РАЙЫ у ҡ. 1. Ауырға [1 мәғ.] әйләнеү,
ауыр булыу. Килә торгас, [егеттең] йөгө бик
ауырая башлай (Әкиәттән).
2. Ҡыйынға әйләнәү; ҡыйынлашыу. Ҡом тул
һа, [винтовканың] затворын асыу, ябыу эше
атҡан һайын ауырая. Д. Юлтый.
3. Етешһеҙгә, мохтажға әйләнеү; ҡыйынла
шыу. Заманалар ауырайҙы, ш Х әҙер тормош
ауырайҙы шул. Бер яҡтан тагы ла һугыш баш
ланды, икенсе яҡтан Әлкаман бай ҡыҫа. Ш. На
сыров.
4. Йок о баҫыу, йоҡомһорау. Ауырайып торам,
бер ҙә яйым юҡ. /А ры п, тумбып, еңеп төшөп
килеү (айырым ағзаға ҡарата). Баш ауырайҙы,
ш Мин окопта тубыҡланып ултырҙым. К үҙ алда
ры ҡараңгылана, күҙ ҡабаҡтары ауырая баш ла
ны. С. Кулибай.
5. Н асарға табан китеү (һаулыҡҡа ҡарата).
Үпкә ауырыулы кеш еләрҙең хәле яҙлы -көҙлө
ауырая.
А УЫ РЛАНЫ У ҡ. ҡар. ауырайыу 1, 3—5.
Ау Ы р ЛАТЫ у ҡ. ҡар. ауырайтыу.
а у ы р л а ш т ы р ы у ҡ. Ҡыйын хәлгә ҡуйыу;
ҡыйынлаштырыу. Ямгыр эште ауырлаштырҙы.
а у ы р л а ш ы у к. 1. Ауыр хәлгә ҡалыу;
ҡыйынлашыу. Ямгырга киткәс бесән әҙерләү
эше ауырлашты.
2. Етешһеҙгә, мохтажға әйләнеү; ҡыйынла
шыу. [Шәһиткә] 11 йәш тигәндә атаһы үлеп кит
кәс, тормош тагы ла ауырлашты. Ғ Шафиков.
3. Насарға табан китеү. Ныҡ алйыганлыҡтан,
хәле бик ауырлашҡан [Унан] бөтөнләй хәле
бөтөп йыгылган (Әкиәттән).
АУЫ р ЛЫ с. Ауырға ҡалған; йөклө. / / А уы р 
лы көйө эшләп йөрөү.
АУЫ р ЛЫ Ҡ 1 и. 1. физ. Есемдең ергә тартыу
көсө менән билдәләнгән үҙенсәлеге. Ауы рлы ҡ
көсө. / Нәмәнең үлсәүгә һалып билдәләнгән
үҙенсәлеге; һәлмәклек. Ауы рлы ҡ тартыу. А уы р 
лы ҡ кәмеү, ш .. Етмеш батман ауырлыҡ күтәреп

күккә сөймәгән, өс бармагы осонда төшөмәйенсә
тотмаган кеше — батыр ир булмаҫ. «Урал ба
тыр». Тереләй үлсәнгән ауырлыҡ малдың тере
көйө тартҡан ауырлығы. Үҙ ауырлығы нәмәнең
һауыттан башҡа булған таҙа а у ыр л ағы.
2. Башҡарыуҙағы ҡыйынлыҡ; ҡат мар лыҡ.
Техник проектты билдәләүҙә бер ауырлыҡ бар
ине. Н. Мусин. / Эш-хәлдәге мәшәкәт.— Ҡ урҡ
ма, ҡустым, ҡурҡма, һ и ң ә ауырлыгым төшмәҫ,
үҙ аягым менән ҡайтырлыҡ хәлем бар әле.
М. Тажи.
3. Көнкүрештәге ҡыйынлыҡ, мохтажлыҡ.
Ауы рлы ҡ килеү. Ауырлыҡ күреү. Ауырлыҡҡа
төшөү, ни Донъя ауырлыгы еңел күренә, арыҫ
ландай сабыр ир булһа (Халыҡ йырынан).
/Эш -хәлдең насар шауҡымы; ҡыйынлыҡ. [’К ар
лугас:] Атайым түрәләр менән әллә ни ҡорло
һүҙҙәргә килеп бөттө. Ҡуйсы, ҡуйсы, үҙенә
ауырлыҡ тейеп тормаһа ярар ине. Б. Бикбай.
4. Й оҡом һ ор ат ып торған хәлһеҙлек. Ҡ апыл бө
тә кәүҙәмде ауырлыҡ баҫты, күҙҙәрем йомола
башланы. Д. Юлтый.
ф Ауырлыҡ һалыу эштең ҡыйын өлөшөн йөк
мәтеү. [Булат] Бер кемгә ауырлыгын һалмай,
үҙен карагас та еткән бит инде. К. Кинйәбулато
ва. Ауырлыҡ юғалыу физ. тотҡарһыҙ төшкән
есемдең ерҙең тартыу көсөнән ҡотолоу хәле.
Удель ауырлыҡ есем ауырлығының 4 ° йы лы 
лыҡта шул уҡ дәүмәлдәге һыу ауырлығына бул
ған нисбәте.
$ Күргәндең алыҫ лы г ы юҡ, күтәргәндең
ауырлыгы юҡ. Мәҡәл.
АУЫ ҒЛЫ Ҡ 2 и. ҡар. ауыртмаҡ. 1,2.
АУЫ р СА и. диал. Ашҡа ҡатыу өсөн ҡышҡы
лыҡҡа тоҙлап ҡуйған ҡорот.
АУЫ РСЫ ЛЫ Ҡ и. ҡар. ауырлыҡ 1 3, 4.
А УЫ ҒСЫ Н и. диал. Бешмә.
АУЫРТМАҠ и. 1. Ауырлыҡ өсөн һалынған
йәки тағылған нәмә.
2. Сәсте аҫҡа тартып торһон өсөн үрмескә
таҡҡан тәңкә.
3. диал. Башағас.
4. диал. Батырғыс.
5. диал. ҡар. аҫма 1.
А УЫ РТТЫ РЫ У ҡ. Ауыртыуға килтереү.
Башты ауырттырыу. Ҡ улды ауырттырыу.
ф Юҡтың башын ауырттырыу ҡар. юҡ.
АУЫ РТЫ НЫ У ҡ. 1. Ауыртҡанлыҡ һиҙеү;
һыҙланыу. Ҡайһы берҙә стенокардия булган ва
ҡытта ауыртыныу булмай, тик йөрәк ҡыҫҡаны
һиҙелә. 3. Заһидуллин.
2.
күсм. Әсе тойғо кисереү; әсенеү. Мин [Клаваны] көнләшәм. Аҙаҡтан күңелдә көнләшеү
урынына ниндәйҙер нескә ауыртыныу, үкенеү
тойгоһо гына, һүнеп барган утлы күмер һымаҡ,
көйрәп ҡала. А. Карнай.
АУЫ РТЫ У ҡ. Тән ғазабы кисереү. Ауыртҡан
ер. Баш ауыртыу. Б и л ауыртыу. Эс ауыртыу.
ф Ауыртҡан ер (йәки урыи) күңелде әрнеткән
нәмәгә ҡарата әйтелә. Бы л һүҙ Әхмәҙиҙең ауырт
ҡан еренә тейҙе. Ж. Кейекбаев. Ауыртмаҫ (йәки
ауыртмаған) б а т ҡ а тлмер таяҡ көтмәгәндә ки
леп сыҡҡан бәләгә ҡарата әйтелә.— Мәсгүтте
эштән ҡыугандар. Бына тагы ауыртмаҫ башҡа
тимер таяҡ. Ауыртмаған яҡҡа ятыу уңайлыраҡ
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юлды һайлау. [Әхмәтшәриф:] Өйрәтеүҙән уҙганһың инде, аҡыл белмәгән бала түгелһең
хәҙер. Ауыртмаган ягыца ят, һуңынан үпкәләргә
тура килмәһен. А. Игебаев.
Ау Ы р ҺЫ НДЫ р Ы у ҡ. 1. Ауырға һанаТыу;
ҡыйынһындырыу.
2. эйһ. ф. ҡар. ауырһыиыү 1. Иртәнсәк торорга
ау ыр һындыр а.
Ау Ы р ҺЫ Н Ы у ҡ. 1. Ауыр күреү, ауырға
һанау; ҡыйынһыныу. Уның [Ғәлиҙең] эш тура
һында ауырһынып, зарланып һөйләгәнен ишет
кән кеше юҡ. М. Ғафури.
2. диал. Ауырыҡһыныу.
АУЫ р ҺЫУ 1 ҡ. Ашарға ауыр күреү (ныҡ
татлы йәки сөсө ашамлыҡты).
Ау Ы р ҺЫ у 2 с. ҡар. кИңерҺеү. Асыгыуҙан
йөрәктәр өҙөлөп, түҙер хәл ҡалмагас, ерҙән
йәшел үләндәр өҙөп ҡабып ҡарайбыҙ, уның да
файҙаһы юҡ, етмәһә, ауыҙга ауырһыу тәм биреп,
ҡара һыуҙар ҡойола башлай. Д. Юлтый.
Ау Ы р Ы Ҡ ҺЫ Н Ы у ҡ. Еңел генә ауырыу;
һауһыҙланыу. Ауырыҡһынып тороу. Ауырыҡһы
нып торам, хәл юҡ.
Ау Ы р Ы ТЫ у ҡ. 1. А уы ры у2 итеү. Кешене
аяҡтан үткән һыуыҡ ауырыта.
2. эйһ. ҡар. ауырыу '. Бөгөн ауырытып тора.
Ау Ы р Ы у 1 ҡ. һауһы ҙ хәлгә төшөү, һауһыҙ
хәлдә булыу; һауһыҙланыу. Баш ауырыу. Каты
ауырыу. Сәсрәп ауырыу, ш Берҙән-бер көндө
бабай ауырып, аяҡтан ауган (Әкиәттән).
Ау Ы р Ы у 2 и. 1. Организмдың ғәҙәти эшмә
кәрлеге боҙолған хәл; һауһыҙлыҡ. Йогошло
ауырыу. Балалар ауырыуы. М ал ауырыуы.
Үҫемлек ауырыуы. Ауырыу булы у. Ауы ры у
итеү. ш Сит бисәләр бешергән ашты ашап,
Аҡназар бер заман ауырыу га һабыша (Әкиәт
тән).
2. с. мәг. Организмдың ғәҙәти эшмәкәрлеге
боҙолған; һауһыҙ. Ауы ры у бала. А уы ры у мал.
/ Операцилнан һуңғы осорҙо ауырыу бик ауыр
кисерә.
ф Тяр ауырыуы бик йоғошло биҙгәкле ҡаты
ауырыу; тиФ.
АУЫ р Ы У-СЫ р ХАУ и. йыйн. Һәр төрлө
ауырыу.
Ау Ы р Ы у X АН А и. ҡар. хәстәхана.
Ау Ы р Ы у -ҺЫ Ҙ ЛАу и. йыйн. Һәр төрлө
ауырыу; һауһыҙлыҡ. Ауырыу-Һыҙлау күрмәгән,
үлем барын белмәгән. «Урал батыр».
А УЫ р ЫШЫУ ҡ. Күмәкләп бер юлы ауырыу.
Бала-сагалар ауырышып тора.
АУЫҪҠАЛ с. диал. Аумаҡай.
АУЫУ ҡ. 1. Торған ерҙән ҡолау. Тирәк тамы
ры аҡтарылып, диңгеҙ өҫтөнә ауа (Әкиәттән).
/Тотош емерелеп ҡолау. Минск йорто ауганга
йөрәге янды Өфөмдөң. Р. Ниғмәти.
2. Арып, хәлдән тайып килеп йығылыу. Түш әк
кә ауыу. ■ Секретарь кәүҙәһен тота алмай ..
һөрмәкләнә-һөрмәкләнә килеп урындыҡҡа ауҙы.
Ғ. Дәүләтшин. / Көскә килеп етеү. Сәғәт ундарҙа гына беҙ гусар полкының штабына ҡайтып
ауҙыҡ. Д. Юлтый. Сафура уның [Заһиттың]
күкрәгенә ауҙы. Һ. Дәүләтшина.
3. кит. Я уҙа, ҡыҙыу хеҙмәттә йығылып үлеү.
Я у ҡырында тыуган иле өсөн ир-егеткәй юҡҡа

ауырмы?! Н. Нәжми. Д онъя беҙҙән генә ҡалмаган ул, бер саҡ килер үлем — ят ҡунаҡ; ауһам
ине ш ул саҡ бәйгеләрҙә йөрәге ярылып үлгән
ат һымаҡ. М. Кәрим.
4. Билдәле бер тәңгәлдән үтеү (ваҡытҡа ҡ ара
та). Төш ауыу. Көн кискә ауыу. Төн уртаһы
ауыу. ш Ҡояш төшлөктән бер аҙ гына ауа башлагас та, .. халыҡ волость йортона ҡарай агыла
башланы. Т. Хәйбуллин.
5. күсм. Ҡ ара-ҡаршы ике тарафтың береһенән
икенсеһенә күсеү. Күпселек ягына ауыу. ш К и 
ленгә әҙерәк тел ҡатҡайным, .. ире ягына ауҙы
ла китте. С. Ҡудаш.
ф Иҫтән ауыу ҡар нҫ 1 2. Өҫкә ауып тороу
бик лҡын, бик бейек булыу (ағас ташҡа ҡарата).
Урман ягында агасҡа мохтажлыҡ юҡ, шәм
ш икелле ҡарагайҙар өҫтөңә ауып тора. М. Та
жи.
АУЫШ с. Торошо-ятышы бер яҡҡа ҡыйыш;
иңкеү. Ауыш багана. Ауыш иҙән. Ауыш юл.
Ауыш булыу. Ауыш итеү. / / Ауыш ултырыу.
АУЫ И ИЫ ҒЫ У ҡ. 1. Ауыш хәлгә килтереү,
ауыш итеү. Багананы ауыштырыу.
2. күсм. Ҡ ара-ҡаршы ике тарафтың береһенән
икенсеһенә күсереү. Ү ҙ ягыңа ауыштырыу.
АУЫШ-ТЫУЫШ р. Ян -яҡҡа сайҡалып; алпан-толпан. Ауыш-тыуыш атлау. Ауыш-тыуыш
йөрөү.
АУЫШЫУ к. 1. Тура мөйөштән тайыу, ауышҡа әйләнеү; ҡыйшайыу. Ауыш ҡан өй. ш Теле
грамм баганаһы ны клы бит ауышырга (Халыҡ
йырынан).
2. күсм. Көн йәки төн үҙәгенән үтеү (ваҡытҡа
ҡарата). Төн таңга ауышҡан, ш Көн кискә
ауышҡанда Аргынбай ҡалага яҡынлашты.
С. Агиш. Төш ауышҡас сахранан ҡайтыр халыҡ,
йыйын бөтөр. Ш. Бабич.
3. күсм. Ҡара-ҡаршы ике тарафтың береһенән
икенсеһенә күсеү. Халыҡтың күбеһе Бүгәсәү
ягына ауышҡан. Ә. Ғафаров.
АФАҠ [гәр.] с. иҫк. кит. Бик ю ғары. Кеше бит
һин, кешеләр бит барыбер. Әгәр дәрәжәң булһа
ла бик афаҡ, белем артҡан һайын артыр түбән
лек. М. Ғафури.
АФАр ИН [фарс.] ымл. Кемдендер эш-ҡылы
ғын, һүҙен хуплағанда әйтелә. Сөнәгәт йырлап
бөткәс, «һә-әй, афарин-н!» — тип ҡуйҙы Сәмигулла. Ж. Кейекбаев. «Афарин Кәримгә! Й әш ә
һен беҙҙең бәләкәй Кәрим!» Бы л һүҙҙәр[гә] К ә 
рим үҙе лә бик шатланды, йөҙө асылып китте.
Ш. Шәһәр.
АФАТ [гәр.] и. Ҙур бәлә, һәләкәт. К үп тә
үтмәгән, ҡатайҙарга .. афат килгән. Ҡайҙандыр
сит халы ҡ ябырылган, талаган, ҡыҙҙарын урлаган. Ә. Вахитов, һ а ҡ ла орлоҡ һипкән ер
күкрәген төрлө афат, ҡоро-ҡыулыҡтан! Д. Юлтый.
АФАТЛАНЫ У ҡ. Ҙур бәләгә ҡалыу, һәлә
кәткә осрау.
АФАТЛЫ с. Һәләкәтле, фажиғәле. Афатлы
үлем. Афатлы һугыш.
АФҒАН и. Афғанстандың төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(иран телдәренең береһендә һөйләшә). Афган
ха лҡ ы . Афган ҡыҙы. Афган теле.
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аФЁра [РуС. ( Фр. ] и. Байыу матссаты ме

2. Ауырып, һыҙланып ныҡ ыңғырашҡанды
белдерә. Билен имгәтеп, ах та ух итеп ята.
нән эшләнгән намыҫһыҙ, бысраҡ эш.
АХШАМ и. ҡар. аҡшам.
аФЕРЙСТ [РУС. ] Афера менән шөғөлләнгән
АХЫЛДАТЫУ ҡ. Хәлен бөтөрөп, ах та ух
кеШе.
иттереү.
а Ф Й Ш а [рус, (ф р,] и, Тамаша тураһындаАХЫЛДАУ ҡ. Ах та ух итеү, ах та ух килеү.
ғы ҙУр белдереү. Театр афишаһы.
Ахы лдап илау. ш А хы лдап .. Шәхми ҡайтып
аФОрЙЗМ [Рг/С. <гр, ] и. Ҡыҫҡа ғына итеп
инде. Т. Йәнәби.
әйтелгән тәрән мәғәнәле Һүҙ; тапҡыр Һүҙ.
ф Анаһы ахылдаганса, балаһы илаган яҡшы.
аФОрИСТИК с. Тапҡыр, ҡыҫҡа әйтелешле.
Мәҡәл.
аФ ри к а н и, 1. АФрика магеригының төп
АХЫЛДАШЫУ ҡ. урт. ҡар. ахылдау.
халҡы һәм шул халыҡтың бер кешеһе.
АХЫМСЫ и. диал. Эсеп боларған кеше.
А Ф Ф И К С [рус. (лат,] и, лингв, Үҙенең
АХЫМСЫЛАУ ҡ. диал. Эсеп боларыу.
грамматик мәғәнәһе булып, һүҙҙең тамырына
АХЫ Р 1 [гәр. ] и. Эш-хәлдең, ваҡыттың тамам
үҙгәреш бирә торған һүҙҙең бер өлөшө; ялғау.
ланған мәле; аҙаҡ. Көндөң ахыры. Эштең ахы
һ ү ҙ үҙгәртеүсе аффикстар, һ ү ҙ яһаусы аффик
стар.
ры. ш Уйга урынлашҡан иҫемдең барын түк
тем шулай, түгелә-сәселә, аҡрын-аҡрын ахы
АФӘТ и. кар. афат.
рына еттем шулай. Ш. Бабич.
АХ ымл. 1. Үкенгәндә әйтелә. А х, был уйҙар!
ф Ахыр сиКтә күпмелер ваҡыт үткәс, һуңғы
Ниңә башта Сәйҙел күңеленә килмәгән! Ғ. Сә
сиктә. Көнө буйы шаярып, ахыр сиктә илашып
ләм.
ҡуйҙылар. Ахыр заман ҡар. заман.
2. Асыуланған, янаған, әрләгән саҡта әйтелә.
АХЫ р 2 р. ҡар. ахыры 1.
[Әбей — ҡыҙҙарына:] А х, һеҙ хәсрәттәр! Баш ы
АХЫ р ҒЫ с. Аҙаҡҡы, һуңғы. Ахыргы һүҙ. ■
ма бәлә генә булдыгыҙ (Әкиәттән).
— Йә, туганҡай, иҫән бул, минең иртәгә ахыргы
3. Һоҡланғанда, кинәнеп шатланғанда әйте
лә. [Юлия:] А х һин, Ишбулды Б айгузин туган
көнөм (Әкиәттән).
ҡайым, ниндәй ҙур егет булганһың! Һ. Дәүләт
А Х Ы РҘА р. ҡар. ах ы р ы 1. У ралбай икһеҙсикһеҙ далалар үткән, бик күп һыу кискән.
шина.
ф Ах итеү өҙөлөп, ҡурсып тороу. Килендәре,
Ахырҙа каруан көнсыгыштагы бер илгә барып
кейәүҙәре лә һәйбәт булып сыҡты. Зөләйф ә
еткән (Әкиәттән).
өсөн ах итеп торалар. С. Агиш.
АХЫ р Ы 1 p. 1. Ниндәйҙер эш, мәлдән һуң;
АХАҠ и. ҡар. аҡыҡ.
һуңынан. Ошо ҡурҡҡандан ахыры теге әбей бер
АХА-ХА ымл. Ҡысҡырып көлөүҙе белдерә.
ергә лә сыҡмай өйҙә ултыра (Әкиәттән).
АХАХАЙЛАУ ҡ. Аха-ха тип ҡысҡырыу (көл
2.
Күпмелер ваҡыт үтеүгә; аҙаҡ сиктә. Ахыры
гәндә). Ахахайлап көлөү.
Аҙнагол килмәҫ була. Бер йыл үтә. А ҙнагол
күренмәй, 3. Виишева.
АХ-ВАХ, ах та вах ымл. Ныҡ өҙгөләнгән,
АХЫ р Ы 2 инш. Икеләнеүҙе, Фаразды белде
көйөнгәнде белдерә. Ах та вах килеү, ш Ай-Һай
рә. Йылтлап уйнай күктә йондоҙҙар. Ахыры,
ҙа гына тимәй көй табылмай, ах-вах итмәй хәсрәт
осҡондарга дуҫ улар. Ғ. Амантай. Әсәһе [Кә
яҙылмай (Халыҡ йырынан).
римдең] ҡайтҡанын оҙаҡ көткәндер, ахыры.
АХМАҠ и. Аҡылға кәм кеше; алйот, иҫәр./
Капҡа менән соланды ла бикләмәгән. Я. Хам
Әрләп, шелтәләгәндә әйтелә. Кит, ахмаҡ, туҙга
матов.
яҙмаганды һөйләйһең.
А ХЫ РЫ ҺЫ инш. ҡар. ахыры 2.
•
А ҡы ллы тәкә һуйганда, ахмаҡ йүкә һуйыр.
АҺ ымл. 1. Ғазап-зарҙы белдерә. Алты йыл,
Мәҡәл.
аһ! һ ә р йылым — зиндан, дозах. Ш. В абич.//
АХМАҠЛАНд Ы р ЫУ ҡ. Алдап, томалап, аң 
Ҡ урай моңо ир аҙаматының аһы булып сыҡты.
раға әиләндереү. [Буржуалар] .. төрлө илдәр
Ә. Вахитов. Юҡтырһың да алла! Әгәр булһаң,
ҙәге эшселәрҙе ахмаҡландырыу, уларҙы ң бер
.. ишетер инең аһ һәм зарҙарҙы. М. ҒаФури.
лектәрен емереү юлы менән һәләк була торган
2.
Аптыраған, ғәжәпкә ҡалғанды белдерә.
капиталистик төҙөлөштө ҡотҡарыу өсөн һугы[Мәгфүрә:] Аһ, өлкән еңгә, аягыңа ни булды,
шалар. Д. Юлтый.
ауырттырҙыңмы әллә? Һ. Дәүләтшина.. [Миңһы
АХМАҠЛАНЫУ ҡ. 1. Еңел аҡыл МеНәи уйлау,
лыу:] А һ! Исемемде лә беләсе! Р. Солтангәахмаҡлыҡ ҡылыу. Ахмаҡланып, уҡымай ҡ а л
рәев. Аһ итеү 1) бик ныҡ аптырау. Ит баҙары
ды.
2. Ахмаҡҡа әйләнеү; алйотланыу, иҫәрләиеү.
йыйылды. Итсе күрҙе — аһ итте. К. Мәргән;
2) кем өсөндөр өҙөлөү. Аһ итеп тороу. Аһ ороу
АХМАЛ [гәр.]: ахмалға төшөү ныҡ ашығып,
зарланыу, ныҡ хәсрәтләнеү. Ҡайгы баҫты ауыл
ауыр эшләп, хәлдәи тайыу. Сана һөйрәп, а х 
малға төшөп ҡайттым.
өҫтөн, аһ оралыр, ил илай (Бәйеттән).
АҺ А ымл. ҡар. аһ-аһ.
АХУН [фарс.] и. 1. Шәрнғәт, мәсет эпггәреи
күҙәтеп, хәл итеп торғаи юғары дәрәжәле дии
АҺАҠТАУ ҡ. диал. Ахылдау.
әһеле. М улла ахунга барып, Ырыҫбай өҫтөнән
АҺАҢ и. ҡар. аһәң.
ялы у бирҙе, хәлде һөйләне, ти (Әкиәттәи). А б 
АҺ АҺ ымл. Аптырағанда әйтелә.— Аһ-аһ,
дулла ахун ил аралап, һалым һалган һәр йорт
Закир түгелме һуң был? 3. Биишева.
ҡа (Халыҡ йырынаи).
АҺА ҺАЙ ымл. Мыҫҡыллап көлгәнде белде
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
рә. Аһа-һай һалып Көлөү бик ныҡ көлөү.
АХ-УХ, ах та ух ымл. i . Көсөргәиеп хәл бөт
АҺАҺАЙЛАУ ҡ. Аһа-һай тип ҡысҡырыу
кәнде белдерә. А х -у х итеү. А х та у х килеү.
(көлгәндә); ҡысҡырып көлөү. Аһаһайлап көлөү.
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АҺ-ВАҺ, аһ та ваһ ымл. ҡар. ах-вах.
а ь з а р и. Ғазаплы тәрән тсаиғы; тсаиғы-хәсрәт. У л [Сафия] үҙе киткән, тик бында ләгнәтле асы күҙ йәштәрен тамыҙып, аһ-зарҙарының
эҙҙәрен ҡалдырып киткән ине шул. М. ҒаФурИ.
Яҙып алам үткәндең барын, башҡорт ҡатыны
ның аһ-зарын. М. Хәй.
аһЫЛДа у ҡ. ҡар. ахылдау. Сәлимә йоҡоһо
нан тертләп уянып китте лә, йүгереп хәле бөт
кән кеше һымаҡ, аһылдап тороп ултырҙы.
3. Биишева.
а һ Ә Ң [фарс. ] и. шигр. 1. Килешле, яғымлы,
матур көи. Ирәндек ҡурайы концерттың үҙә
гендә булды. Ул иҫ киткес моңло аһәңе менән
күңелдәрҙе яулап алды. Н. И ҙелбай./Ш иғыр
ҙың матур һүҙҙәрҙән тсоролған яғымлы яңғырагпы.
2. күсм. Ү ҙ-ара я р а т л ы Ки летеп торған матурльпс. Тәбигәттең шундай камил, аһәң б у 
лыуына хайран ҡалаһың. Н. Нәжми.
аһӘҢДЭШ с. Ү ҙ-ара ярашлы, килешле (өнауазға тсарата).
аһӘҢДЭШЛЕК и. Өн-ауаздың яратлы лы ғы ,
килетлеге; консонанс.
АҺӘҢДӘШҺЕҘ с. Ү ҙ-ара Яр а т һыҙ, килешһеҙ (өи-ауазға тсарата).
АҺӘҢДӘШҺЕҘЛЕК и. Өн-ауаздың, я рашһыҙлығы, килетһеҙлеғе; диссонанс.
аһЭҢЛЕ с. Матур ЯңғыраШлы. А һәңле йыр.
аЦЕТИЛЁН [рус. (лат.] и. у глерод менән
водородтан торған ағыулы төҫһөҙ газ.
АЦЕТОН [РуС. (лат.] и. Төҫһөҙ шыиытсльпс
рәүешендәге органшс тсушылма (производство
ның төрлө тармағында иретнес сиФатында
тсулланыла).
аЦИДОФИЛЙН [РУС. <лат. ] и. Ҡатыҡтың
үҙенә баппса бактерил менән әсетелгән бер
төрө.
аШ 1 и. 1. Kerne тутслана торған һәр төрлө
нәмә; аҙытс, атамльпс, ризытс. Иртәнге аш.
Киске аш. Төшкө аш. Байрам ашы. Ҡ унаҡ ашы.
Туй ашы. Үтемле аш. Аш һеңдереү, ш Бөгөн
Гөлбоҫтан еңгә иртәнсәктән бирле балалары ме
нән бер .. төйөрөм аш йотҡаны юҡ. Ғ. Дәүләт
шин. а ш бешереүсе ашханала а т бешергән кеine. а ш көҫәү ниндәиҙер бер атамльпс теләү
(ауырлы тсатындарҙа, ауырыу кешеләрҙә була),
ауы ҙға аш алыу aniay. Аҡназар әҙ-әҙләп ауы
ҙына аш ала башлай (Әкиәттән). Урын ашы
йәш елкенсәк йыйылып бешергән аулатс а т ы .
Бик күп уйнагас, ҡыҙҙар урын ашы бешерер
гә булдылар, ти ( Э н н ә т т ә н ) .
2. Һурпалы атамльпс. Ит ашы. һөт ашы. К ә
беҫтә ашы. Аш бешереү. Аш һалыу. Аш өлгөр
төү. Аш яраштырыу. ■ М инең танауга кәбеҫ
тәле аш еҫтәре бәрелде. Д. Юлтый. Ҡыҫыр аш
йәки һыу ашы итһеҙ а т . Әсәйем сәйҙе лә [ҡа
ҙанда] ҡайната, кискә ҡарай ҡыҫыр ашты ла
шунда бешерә. М. ҒаФури.
3. диал. Атльпс, иген. Буралагы тулы ашың
ды ашатмаҫ та булдың, атаҡайым (Сеңләүҙән).
ф Аш арба (йәки сана) туйға күстәнәс тейәп
алып килгән арба иәки сана. а ш урынына таш
йоттороу ашап ултырғанда бик тынғыһыҙлау,
борсоу. Ваҡиһа ханым минең ҡолаҡ итен сәй

нәргә тотондо. Иртә-кисен аш урынына таш
йоттора. С. КУлибаи. а ш биреп, ҡаш биреп
тороу хөрмәт күрһәтеү.
а Ш 2 и. Тутсыма тауарға һеңдерелгән крах
мал. Яңы күлдәгеңде йыуып кей, ашы бөтһөн.
а Ш 5 и. диал. Эрен. Бармагым аш йыйып,
һыҙлап тора.
а ш а 1 (бәйл. төп клш. менән) 1. Вер ситтән
икенсе ситкә түбәндән; артсыры. Болон аша.
Йылга аша. Юл аша. ш Бынан күп йыл элек
Урал аша бер поезда китеп барабыҙ. Ғ. Оәләм.
А гиҙелде аша кисмәнем, һыуҡайҙарын уның
эсмәнем (Халытс йырынан).
2. Бер нәмәнән икенсе нәмәгә өҫтән, үрҙән.
Ҡойма аша. Яурын аша. Аша һалыу, ш һ а уага атҡан уҡҡайым тау-урмандар аша уҙһасы.
Салауат Юлаев. П улялар, бомбалар беҙҙән
аша төшә. Д. Ю лтый./Исемдән һуң эйәлек (фор
маһында килеп, ике аралағы арауьпсты белде
рә. Тауҙар ашаһынан трактор тауышы килә.
3. Бер ятстан икенсе ятстса үтәләй. Бы яла
аша. К үҙлек аша. Тәҙрә аша. Сепрәк аша.
Күрш еләрҙең һөйләшкәне стена аша ише
телеп тора.
4. Билдәле бер ватсыт араһы үткән һайын тсабатланып торған эш-хәлде белдереү өсөн тсул
ланыла. Аҙна аша. Көн аш а./Билдәле бер арауьпсты үтеп. Магазин бер өй аша.
5. (эйл. клш.-дәге зат алмашы менән) Кеше
иәки бер сара ярҙамында; артсыры. Газета аша.
Радио аша. Хат аша. Минең телефон аша
һөйләшеп алды ./Б ерәй ысул ярҙамында. К и 
ләсәккә, матур көндәргә көрәш аша гына киле
нә. X. Ҡунатсбаи.
ф а ш а һуҡтырыу ҡар. һуҡтырыу. Баш аша
тәкмәсләп. Баш аша әйләнеү. Баштан аша баш
ты тотош тсаплап. Баштан аша бөркәнеү. Баш 
тан аша һыу ҡойоу.
а ш а 2 и. А у 1 бәйләй торған ағас энә.
а ш а ҡ л а у ҡ. диал. А татл аү .
а ш а Ҡ Т а Н Ы У ҡ. диал. А татлан ы У.
а ш а л а й ҡ. ҡар. аша 1 2.
а ш а л ы у 1 ҡ. төш. ҡар. ашау '. Аш ашалды.
а ш а л ы у 2 ҡ. 1. Ыппсылып, тсырылып иотсарыУ. Күсәр ашала. Табан аш ала./Өңөлөп еме
релеү. Тау ашала. Яр ашала.
2.
күсм. Төҫө бөтөү; УңыУ. Көнгә ашалган
кейем.
^ 0
а ш ам и. диал. Атамлытс, (здытс.
аша-М аш а Р. Унда-бында бер. Аша-маша
баҫыу. Аша-маша һикереү.
ашаМЛЫҠ и. Ашай торған нәмә; аҙытс, ри
зытс. Сания апай беҙгә сәй яһай, өҫтәлдәге ашам
лыҡтарҙы ашарга бигерәк тә мине ҡыҫтай.
С. Агип1.
АШАМЛЫҠ ЭСЕМЛЕК и. йыйн. А тай , эсә
торған төрлө нәмә; ризытс. Табын әҙер ине.
Ашамлыҡ-эсемлек ҡуйылган өҫтәл тирәләп у л 
тырыштылар. Я. Вәлиев.
АШАМҺАҠ с. А таү ға т ә п , күп ашай тор
ған. Ашамһаҡ кеше. Ашамһаҡ мал.
АШАНАН-АША р. Бер ситтән икенсе ситкә
еткәнсә. Ашанан-аша бүрәнә һалыу. К үлде
ашанан-аша йөҙөп сыгыу.
АШАНТЫ и. диал. Атамльпс.
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АШАНЫУ ҡ. Ниҙер аш аУ. Ашанып йөрөү.

Өтөп аш амаҫтар ҡар. өтөү. Ташын ашау ҡар.
таш. Телеңде сөсө ашағыр ҡар. тел. Тереләй
Ашанып ултырыу, ш Кейеҙбай кәкре ҡарама
төбөндә ашанып, тамаҡ туйҙырып алды (Әки
[тотоп] аш ау ҡар. тереләй. Шайтан ашағыр[ы]
ҡар. шайтан. Эт ашаһын ҡар. эт.
әттән).
•
Ит ашаһаң — дарыу, күп ашаһаң — агыу.
Ашап-ЭСЕҮ ҡ. Тамаҡ туйҙырыу. Бар ине,
Мәтсәл. Көтөүҙән айырылган ҡуйҙы бүре ашар.
аһ, Мәрфуганы күргән саҡтар, .. ш ул гүзәлде
Мәтсәл.
уйлай-уйлай иҫтән тайып, нисә көндәр ашапАШАУ 2 ҡ. 1. ӨиКәп, тсырып иотсартыу. Тә
-эсмәй йөрөгән саҡтар! Ш. Вабич.
гәрмәстең тимере күсәрҙе ашаган.
а ш а т л а н ы у ҡ. һөйл. Һыңар аятсты нимә2. Йыуып, өңөп емереү; умырыу. Йылга ярҙы
нәндер а т а ЬалыУ, а т а атлаиыУ. Ашатланып
ашаган.
ултырыу.
3. Йылылытс тәьҫире иәки химик тәьҫир менән
а ш а ТЛа у ҡ. һөйл. 1. Ниҙәндер аша атлау,
уйыу, ҡырҡыу. Тут тимерҙе ашай. Кислота
а т а баҫыУ. Бүрәнәне ашатлау. Соҡорҙо ашат
кейемде ашай. ш Яҙгы елдәр ҡарҙы туҡтауһыҙ
лау. ш [Иштуган] тупһаны ашатлагас, ҡараңашаган (Әкиәттән).
гыла бер ни айырмай, аҙыраҡ баҫып торҙо.
4. күсм. Нәмәнең төҫөн алыу; уңдырыу. Б ай
Ф. Иҫәнғолов.
рам, өйгә инеп, көн ашаган йәшкелт фуражка
2. күсм. Иҫәпкә алмай, ситкә ҠағыУ. Закон
ды ашатлау. ■ [Иҫәнбирҙе:] Бәләкәс кенә
һын сәйгә элде. р . Низамов.
етешһеҙлектәрҙе лә ашатлап уҙып булмай.
АШАШЫУ ҡ. урт. ҡар. ашау *1, 3. Прокурорга килгән күстәнәстәрҙе ашашам, сөнки уга әле
С. Агиш.
һаман да диетала йәшәргә ҡушалар. С. Агиш.
АШАТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ашау 1 1.
АШАЯҠ и. диал. Ҡаҙанлытс. Бабай еңелсә
АШАТЫУ ҡ. 1. А тар ға биреп туйындырыу.
генә атлап ашаяҡҡа сыҡты. Күп тә үтмәне, борБаланы ашатыу. Өмәселәрҙе ашатыу, ш Еҙбохоп торган самауыр киң өҫтәлгә килеп ултыр
лан тигән тәрән соҡорҙо үткәс, атты тугарып
ҙы. Ә. Вахитов.
ебәреп ашаттыҡ. Ғ. Ғүмәр.
АШ ҠАБАҠ и. ш ул уҡ аш ҡабағы (ҡар. ҡ а
2. Аҙытс менәи тәьмии иТеү; аҙытслаидырып
иәпгәтеү. Бер үҙе биш бала ашата.
баҡ 2).
ф Тапҡаиды эттән ашатыу йәки арҡаны бет
АШҠАҘАН и. Кеше һәм хайуандарҙың аҙытс
эшкәртеү ағазаЬы. Аш ҡаҙан һуты.
тән ашатыу ҡар. табыу.
АШ ҠАҘАН ЭСӘК и. йыйн. Аштсаҙаи Ьәм
•
Үгәй әсә ураҙа тоттора, ашатһа ла ҡоҫто
эсәктәр. Аш ҡаҙан-эсәк ауырыуҙары.
ра. Мәтсәл.
АШАУ 1 ҡ. 1. ТУтслытс өсөн аҙытс йотоу; аҙытсАШҠАҠ и. диал. 1. ҡар. сираҡ ‘. Ҡоҙагый
лаиыу, тутслаиыу. Аш ашау. Ит ашау. Тамаҡҡа
килә тиҙәр аръяҡтан, тире туны уның ашҡаҡтан
ашау. Туйганса ашау. ш Турысай ҙа атым ай
( Оеңлә үҙән)./Бәкәл.
ашамай, таңга яҡын ятып юшамай (Халытс
2. күсм. Нәҙәк оҙон кеше.
йырынан)./Аҙытс итеп ФаиҙаЛаныу. Ул сусҡа
АШҠАЯҠ 1 с. Ҡабығы еңел тсубыусан (яҙғы
итен ашамай, /күсм. Иытс әрләп тсыиырһытыу.
ағастса тсарата). [Баҡый халҡы ] йүкә агасы аш
Ашап алып барыу.
ҡаяҡ саҡта, кем уҙарҙан һалабаш төшөргән.
2. Кимереп, тсыртсып тишкеләү. Алманы ҡорт
Ж. КеиеКбаев.
ашаган. Кейемде көйә ашаган.
А Ш Ҡ А Я Ҡ 2 и. 1. Әрсеп ниптерелгәи ағас
3. күсм. һөйл. ТГаптсан, килеп торған атсса,
(тсаиын, иүкә Һ. б.).
мал иҫәбеиә йәшәү. Тапҡан аҡсаны ашап бөтөп
2. Яҙғы ағас әрсеү эше. Аш ҡаяҡ ваҡыты.
тороу. // Аҡса ашау. П енсия ашау.
Аш ҡаяҡҡа барыу.
4. күсм. һөйл. Үҙеңә тейеш түгелде үҙләш 
АШ ҠАЯҠЛАНЫ У ҡ. Ҡабығы еңел тсубыутереү. Кеше хаҡын ашау. ш [Моҡай:] Харрас
саиға әиләиеү. Агас ашҡаяҡланган ваҡыт.
бай күпер һалырга тип халыҡтан йыйган аҡса
АШ ҠАЯҠЛАУ ҡ. 1. Яҙыи ағас тсабығыи әр
ны ашаны. X. ИбраЬимов.
сеү. Ө йлөк бүрәнә ашҡаяҡлап ҡайттыҡ.
4 Ауыҙынан сыҡҡанды эт ашамаҫ ҡар. ауыҙ.
2. күсм. Оыбытс, сыбырткы меиәи тутсмау;
Һыҙырыу, тсаиыҙлау. Беҙ ҡасҡан йылҡы, һый
Ашаған табағыңа төкөрөү ҡар. табаҡ '. Ашап
ырҙарҙы буран уйнатып ҡыуып, киндерҙән
туйғыһыҙ бик тәмле. Бешереп килтерһәләр —
ишелгән оҙон сыбыртҡы менән ашҡаяҡлап, мал
кинйә улының кәләше бешергән икмәк ашап туйараһына индерәбеҙ. Ш. Шәһәр.
гыһыҙ (Әкиәттәи). Ашарға һорамай кәрәнһеҙ
АШҠЫН с . Аппсыиып торғаи; я рһыу. Ашҡын
кеүек нәмәые ташларға теләмәгәндә'* әйтелә.
йөрәк. Ашҡын күңел. Ашҡын хистәр.
[Зөфәр:] Олатай, был иҫке биҙрә ҡолагы ниңә
кәрәк ул? [Ҡарт:] Ята бирһен, ашар га һорамай
АШ ҠЫ НДЫ ҒЫ У ҡ. 1. Йөрәкһетеп ыитылдырыу; ярһытып, елкендереү. Ашҡындыра, уйлан
бит! Ә. Харисов. Ашарҙай булыу нытс асыуланыу,
нәФрәтләиеү. Бы л ике студенттың бер-бередыра кәкүк тауышы... Ҡыҙ йөрәген елкендерә
һен[ә нишләп] ашарҙай булып караганын беҙ
ҡайгы-һагышы. В. Викбаи.
аңлай алмайбыҙ. К. Мәргәи. Башты аш ау ҡар.
2. эйһ. ҡар. ашҡыпыу 1. Ашҡындырып тик
баш Бер аяғын атлағанса, икенсеһен эт ашан
тора.
ығыш, яи кешегә тсарата әйтелә. Б үре (йәки
АШ ҠЫНЫУ ҡ . 1. Йөрәкһеп иимәгәлер ыитылыу; ярһыу. Сәлимдең күҙҙәре ут булып яна,
айыу) башы аш арҙан булыу бик нытс асығыу.
Бысағын ашаған ҡар. бысаҡ. Йөрәк итен ашау
йөрәге һикерә, ашҡына ине. Н. Ҡәрип. Батша
өтәләнеп, күрергә ашҡынып, ҡумтаны аса (Әки
ҡар. иөрәК. Йәнде ашау ҡар. нән. Ҡ олаҡ нтен
ашау ҡар. ҡолаҡ. Өтөп ашап барыу ҡар. өтөү.
әттән).
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2. диал. кар. аҙыу 2 5. Тимрәү ашкынган. т
К үҙ ауырыуы ашҡынып китһә, аҡ һалмаһын
өсөн, ҡара сепрәккә аҡыҡ тагып, күҙгә бәйләп
ҡуялар.
аШҠЫНЫУЛЫ с. ҡар. ашҡын.
а Ш Л а М а 1 и. Үҫемлектәрҙе туҡландырыу
һәм уңышын күтәреү өсөн тупраҠҠа ҠуШыла
торған төрлө матдә. Баҫыу га ашлама сыгарыу.
М инераль ашлама. Органик ашлама.
а Ш Л а М а 2 и. диал. Ямау.
а ш л а м а л а у ҡ. ҡар. а ш л а у 2.
АШЛАНЫУ 1 ҡ. төш. ҡар. а ш л а у 2.
• Аш ланган ер аш бирер, ташланган ер таш
бирер. МәҠәл.
а ш л а н ы у 2 ҡ. төш. ҡар. аш л а у 3. А ш лан
ган буй ебе.
аШЛаНЫУ 3 ҡ. төш. ҡар. а ш л а у 4.
аШ Л аН Ы У 4 ҡ. диал. Эренләү.
аШЛаТЫУ 1 ҡ. йөкм. ҡар. а ш л а у 2,
а ш л а т ы у 2 ҡ. йөкм. ҡар. а ш л а у 3.
аШЛаТЫУ 3 ҡ. йөкм. ҡар. а ш л а у 4.
а Ш Л а У 1 и. 1. Ҙур ағас һауыт. Бисәләр бер
ашлау бутҡа бешереп, уртаһына бер йомгаҡ май
һалып, килтереп ултырттылар, ти (Әкиәттән).
2. диал. Мал ялғашы.
а ш л а у 2 ҡ. Тупраҡҡа ашлама индереү. Ерҙе
ашлау. Өҫтәмә рәүештә ашлау.
а ш л а у 3 ҡ. Буйльгк епте йәки туҡыманы
крахмаллау.
а ш л а у 4 ҡ. 1. Бер емеш ағасының ботағын
икенсе емеш ағасының төбөнә екләп ултыртыу.
Урман алмаһына бакса алмаһын ашлау.
2. иҫк. Энә менән сәнсеп тәнгә дарыу ебәреү;
укол ҡаҙау. Малды түләмәгә ҡаршы ашлаган
өсөн докторҙар акса алмай, хөкүмәт дарыуҙы
буш лай бирә. Ф . ТөхФәтуллин.
3. диал. Һап ҡуйыу; һаплау. Салвыны ашлау.
Балтаны аш лау./Ү ҙ урынына тсуиыу. Рамды
тәҙрәгә ашлау.
аШЛЫ с. Крахмалға манылған, крахмал
һеңдерелгән. Аш лы тауар.
аШЛЫҠ и. 1. Он, Ярма өсөн үҫтерелгән ауыл
хужалығы үҫемлеге; иген. Аш лы ҡ сабыу. Аш 
лыҡ утау. А ш лы к һугыу. m Баҫыуҙарҙа ашлыҡ
тулҡынлана, йәки цәшел, йә күк төҫ алып.
Ғ. Сәләм. Көҙгө ашлыҡ йәки ужым ашлығы
көҙ сәселә торған ашлытс. Тос ашлыҡ таҙар
тылған атлытс. Яҙғы (йәки Ьабан) ашлыҡ Яҙ
сәселә торған ашлытс.
2.
Шул үҫемлектең аҙытстса (файҙаланылған
орлоғо. Келәт тулды ашлыҡҡа, бейештеләр
шатлыкҡа. Ғ. Амантай.
аШ М аН С Ы и. ҡар. ашнаҡсы.
АШНАҠ и. Йәи көнө аш-һыу әҙерләй торған
тсоролма; аласытс.
АШНАҠСЫ и. Аш-Ьыу әҙерләүсе; ani бещөреүсе ; а т с ы . Алты ашнаҡсы ҙур бал мискәһе
тәгәрләтеп сыгара. М. Кәрим.
• Йыртанас кеше йырсы булган, ашамһаҡ
кеше ашнаҡсы булган. Мәтсәл.
АШСЫ и. ҡар. ашнаҡсы.
АШТАБАҠ и. Сеүәтәгә ҡарағанда ҙурыратс
һауыт. Хужа ҙур бер аштабаҡ ҡатыҡ, өс икмәк
килтергән. Юлаусы быларҙы ла һыпырган
(Әкиәттән).

АШТЫр ЫУ ҡ. 1. Снтенән ania сығарып тул
тырыу; артылдырыу. Аштырганса ҡойоу.
2. күсм. Һ өйләгәндә булмағанды өҫтәү; арт
тырыу. һ ә р бер һөйләүсе йәки йырлаусы отоп
алган йырына йә әкиәтенә үҙенән яңы һүҙҙәр
ҡушып, арттырып, аштырып һөйләй. Ғ. Аман
тай.
АШХАНА и. Күмәк халытс тутелана торған
урын. Диетик ашхана. Йәйге ашхана. ■ М иң
лебай Нәжипич мине ҡайһы саҡта, бигерәк тә
ял көндәрендә, ашханага төшкө ашҡа саҡыра.
3. Вишнева.
АШҺЫНЫУ ҡ. Ятсты аҙытстса һанау, аппса
һанау. Ашһынып ашау.
АШ-ҺЫУ и. Ашарға әҙерләнгән аҙытс. Ашһыуга оҫта. ш Байбикәнең аш-һыуына ил дә
туйыр, ир ҙә туйыр, ҡош та туйыр. Т. Хәйбул
лин.
АШ-ҺЫУСЫ и. һөйл. Аш-Һыу әҙерләүсе; аш
бешереүсе. [Аҡназарҙың] тамагына аш үтмәй
башлай, каланың иң оҫта аш-һыусыларын са
ҡыртып, төрлө ашамлыҡтар бешереп карайҙар
(Әкиәттән).
АШ ЪЯУЛЫ Ҡ и. Табын уртаһына түшәй тор
ған йәймә. Ашъяулыҡты йыйыу, ш [Хәйрүш]
урындыҡҡа аш ъяулыҡ йәйеп, тәрилкә менән
икмәк, тоҙ, стакан килтереп ҡуя. Ҡ. Далн.
АШЫҒЫС с. Етеҙлек, тиҙлек талап иткән;
кисектергеһеҙ. Ашыгыс операция. Ашыгыс те
леграмма. Ашыгыс эш. Ашыгыс ярҙам. // Аш ы
гыс сыгып китеү.
АШЫҒЫСЛЫҠ и. Етеҙлек, тиҙлек. Аш ыгыслыҡ күрһәтеү.
АШЫҒЫУ (ашыҡ*) ҡ. Етеҙ, тиҙ тсуҙғалыу, тиҙ
булырға тырышыу; тсабаланыу. А ръяҡ остан
ашыгып берәү килә — минең йәнкәйемдең атлауы (Халытс йырынан).
ф Аш ыҡҡан арыр, әкрен һаман барыр. Мә
тсәл.
АШЫҠ 1 [гәр. ] и. 1. Малдың бәкәл быуынын
дағы ватс һөйәк; бәкәлсәй.
2. Уйын өсөн Фаиҙаланылған шул һөйәк. Ҡ у 
ҙыйкүрпәс уйындан һуң балаларҙың ашыҡта
рын, бураларын талап ҡайтып китә. «Ҡ уҙый
күрпәс менән Маянһылыу». / Шул Һөйәк менән
уйнаған балалар уйыны. Ашыҡ уйнау. Ашыҡ
һугыу. ш Атаһы улына алтын ашыҡ биргән
(Әкиәттән).
ф Алтын ашыҡ бик тсәҙерле, тсиммәтле нәмә.
Сабый саҡтан һәр кемгә алтын ашыҡ Уралтау.
А. Игебаев. Шантан ашығы кеше аяғының тү 
бәндәге сурайып торған һөйәге; бәкәл.
А Ш Ы Ҡ 2 р. диал. ҡар. артыҡ 1 3. Ике тон
нанан ашыҡ иген.
АШ ЫҠ-БОШ ОҠ р. Т йҙ -тйҙ, тсабалан. Ашыҡбошоҡ эшләү, ш [Хәсән] ашыҡ-бошоҡ ашаны
ла, һеңлеһе Сәхибә янына Татырлыга китте»
С. Агиш.
АШ ЫҠТЫҒЫУ к. 1. Эш-хәрәкәтте ашығыс
нтеү, тиҙләтеү. Туйҙы ашыҡтырыу. Эште ашыҡ
тырыу. ш Мин аҙымымды ашыҡтырҙым. Д. Юл
тый.
2. Тиҙ булырға ҡыҫтау; ҡабаландырыу. Б а ла 
ны мәктәпкә ашыҡтырыу. Ҡайтырга ашыҡты
рыу. Эшкә ашыҡтырыу.
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АШЫРЫЛЫУ 1 ҡ. төш. ҡар. ашырыу *.
аШЫРЫЛЫҮ 2 ҡ. төш. ҡар. аш ы ры у2.
аш ы ры у 1 ҡ. 1. Ниндәйҙер снктән, күләмдән үткәреү. Саманан ашырыу, ш Арыш уңы 
шын һәр гектарҙан 30 центнерҙан ашырҙыҡ.
«Совет Ваппсортостаны», 1986, 27 август.
2. Ниндәиҙер кимәлдән юғары күтәреү. Б о
лоттан ашырыу.
3. Ниндәйҙер кимәлгә үрләтеү; күтәреү, һ а у ага ашырыу.
4. Хәл ҡылымдың *п ФорМаһында килгәндә,
бәйләүес ФункңиЯһында ҡулланыла; а т а , ар
ҡыры.— Атты тау ашырып ебәрҙем. Һ. Д әүләт
шина.
а ш ы р ы у 2 ҡ. Нимәгәлер Яраҡлы хәлгә кил
тереү; үтәү. Бойомга ашырыу. Ғәмәлгә ашырыу.
Кешенең үтенесен ашырыу. Тормошҡа ашырыу.
Эшкә ашырыу.
а ш ы у 1 ҡ. 1. Ниндәиҙер сиктән, күләмдән
артыу. Саманан ашыу. М ал һаны меңдән ашты.
2. Ниндәйҙер кимәлдәи юғары күтәрелеү.
Болоттан ашыу. Ярҙан ашыу. ■ Салауаттың
күргән газаптары ерҙән ашып, күккә олгашты
(Халыҡ йырынан), һүрәм генә һыуы ташты ин
де, тал башҡайҙарынан ашты инде (Халыҡ
йырынан).
3. Ниндәиҙер кимәлгә үрләү; күтәрелеү. Б ей 
еккә ашыу. һауага ашыу. ш Ашыр булһаң,
бейек тауҙарга аш. М. Кәрим.
4. Үрләп, аша сығыу, һыртты ашыу. ш Б о 
лотҡа еткән тауҙарҙы һикереп ашҡан Аҡбуҙат.
«Атсбуҙат».
ф Ашып киткән бик Күп. Нимәгә һиңә мал,
булганы ла ашып киткән. Баш тан ашыу ҡар.
баш. Ҡәмәр әбейҙең ҡыуанысы башынан ашҡан.
Ғ. Дәүләтпши. [Барсы нһылы у:] Батырлыгың
баштан ашҡан, матурлыгың һыуҙай ташҡан.
«Алпамыша». Күккә ашыу ҡар. к ү к 3. Сиктән
ашыу ҡар. сик ’. Хаттин ашыу ҡар. хаттин.
ф И рҙән ашмаҡ бар, илдән ашмаҡ юҡ. Әитем.
АШЫУ 2 ҡ. Нимәгәлер ЯраҠлы хәлгә Килеү;
үтәлеү. Бойомга ашыу. Ғәмәлгә ашыу. Тор
мошҡа ашыу. ■ [Наташа:] Түккән күҙ йәш
тәрем, һораган теләктәремдең барыһы ла ҡа
буллы ҡҡа ашһа ине. Д. Юлтый.
ф Эшкә ашмаған эппсә Ярамағаи; булдытсһыҙ.
Эшкә ашмаган кеше. Эшкә ашыу лратслы бу
лыу; лрау. Бы л бүрәнә серегән, эшкә ашмай.
АШЫУ 3 р. Вилдәле бер самаиаи лртьпс. Баш 
ҡортостан хеҙмәттә ҙур еңеүгә өлгәште. Х ө к ү 
мәт бураларына 3 миллион тоннанан ашыу иген
тапшырҙы. «Оовет Ваштсортостаны», 1986, 5
сентябрь.
АЭРА ЦИ Я [рус. <Фр.] и. Елләтеү, Ьауа ал
маштырыу. Тупраҡ аэрацияһы.
А Э РО В О К ЗА Л [Рг/С. ] и. Һ ауа траиспорты
пассажирҙарын хеҙмәтләндерә һ әм багаждарын
тсабул итә торған бина. Учалы, Инйәрҙә, Кананиколъсҡийҙа, Мораҡта, Ҡ ыргыҙ-М иәкәлә яңы
аэровокзалдар төҙөү планлаштырылды. «Оовет
баштсортостаны», 1969, 22 март.
АЭРОДИНАМ ИКА [РУС. ( гр. ] и. Һауаның
һәм баппса газдарҙың хәрәкәте һәм шул хәрә
кәттең есемдәргә булған йоғонтоһо тураһында
ғы Фән.

АЯҠ

А

А ЭРО ДРОМ [РУС. < Фр.] и. Остсос аппарат
тарҙы осора һәм ултырта, тсарай һәм хеҙмәт
ләндерә торған махсус майҙан. Самолёт аэродромга илтеп төшөрҙө.
А Э РО К Л У Б [РУС. <гР. ] и. Оамолётта осорға,
парашют менән һикерергә өйрәнә торған махсус
ойошма.
А ЭРО ЛО ҒИ Я [РуС. <гр. ] и. Метеорологилның өҫкө атмосФера тсатламының Физик, химик
һәм баш ка үҙенсәлектәрен өйрәнә торған бү
леге. Аэрология станцияһы.
АЭРОПЛАН [РуС. (фр. ] и. Мотор көсө ме
нән оса торған аппарат; самолёт. Шунда гына
ултырып аэропланга, бәгрем Сәләй, һиңә осор
мон. Ғ. Амантай.
А ЭРО П О РТ [РУс. ( гр. ] и. Һауа юлдары трас
саһында урынлаштсан транспорт авиацияһының
регуляр осошон тәьмин итеү өсөн бөтә кәрәк
нәмә менән йыһазландырылған аэродром. Өфө
аэропорты.
АЭРОСАНА [Рг/С. аэросани] и. Һауа винты
менән тсар, боҙ өҫтөнән йөрөй торған сана.
Яланда аэросана йөҙ километрҙан артыҡ тиҙ
лек менән йөрөй.
АЭРОСТАТ [рус. (гр.] и. Һауанан еңел газ
тултырылған остсос аппарат (дирижабль, һауа
шары һ. б.).
АЯ 1 и. Дүрт барматс киңлегендәге үлсәү бе
рәмеге. Бер ая. Ике ая. ■ Итенең ҡырҡмага
ҡараһы юҡ. Ҡабырга һырттары бер ая май,
байгоштоң. Һ. Дәүләтшина.
ф Ус аяһындай ҡар. ус.
А Я 2 и. Дебетте таҙартыу, тетеү өсөн ҡулла
нылған энә таратслы тсорал.
АЯҒӨҪТӨ р. ш ул уҡ аяҡ өҫтө (ҡар. аяҡ ').
АЯҒҮРӘ р. ш ул уҡ аяҡ үрә (ҡар. аяҡ ').
А ЯҘ 1 с. Болотһоҙ, асытс. Аяҙ көн. А яҙ төн.
Салт аяҙ. А яҙга тартыу. Аяҙга ултырыу, ш А яҙ
күктән моңһоу ай ҡараган, нурҙар ҡаш ы бу
лып ташҡынган. X. Ҡунатсбай.
А ЯҘ 2 и. диал. Атслан.
АЯҘАЙЫ У ҡ. ҡар. аяҙыу.
А ЯҘЛАН Ы У ҡ. ҡар. аяҙыу.
А ЯҘЛАУ ҡ. Аяҙға әйләнеү; аяҙыу. Көн а яҙ
лап, һыуытып ебәрҙе.
А ЯҘЫ ТЫ У ҡ. ҡар. аяҙыу. Көн аяҙытып то
ра.
А ЯҘЫ У ҡ. Аяҙға ултырыу, асылыу. Зөфәр
Заготзерно янына килеп туҡтаганда, ямгыр ба
ҫылып, көн аяҙыган ине. X. Ғиләжев.
АЯҠ 1 и. 1. Кешенең, тсош-тсорттарҙың һәм
тсайЬы бер хайуандарҙың баҫып йөрөү өсөн
хеҙмәт итә торған ағзаЬы. Уң аяҡ. һ у л аяҡ.
Тайыш аяҡ. Сатан аяҡ. А яҡ йөҙлөгө. А яҡ та
баны. А яҡ атлау. А яҡҡа кейеү. Ҡамыт аяҡ
кәкре аяҡ. Аяҡ үрә аяҡтса баҫып, аяҡҡа баҫтсан көйө. А яҡ үрә тороу. Арҡыры аяҡ аяғын
артсыры тсуйып баҫа торған кеше. [Сәхибә:]
Ҡарт м улла, оятһыҙ м улла .. көмрө, арҡыры
аяҡ. Ғ. Хәйри. Аяҡ ослап аяҡтың осо менән
генә баҫып. Гөлйөҙөм аяҡ ослап ҡына ишеккә
барҙы. Ф . Иҫәнғолов. Аяҡ өҫтө аятстса баҫтсан
көйө. А яҡ өҫтө ашау. Аяҡ салыу 1) алтсты кеше
юлына артсыры тсуйыу. А яҡ салып йыгыу;
2) күсм. эшкә тсамасау лһау. Эске һәм тышҡы
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дошмандарҙың аяҡ салыуына ҡарамаҫтан, со
циализм ҡорабыҙ. М. ҒаФури. аяҡ тан яҙыу
( йәки ҡалыУ) аТлаи алмаҫ 6улыу .
2. Ултыртмалы нәмәләрҙең аҫтағы терәге;
тояҡ. Өҫтәл аягы. Ултыргыс аягы. Телевизор
аягы.
ф аяғы н ҡыҫҡартыу берәүҙе йөрөгән ереНәи
биҙҙереү. [Бойков — Игореа:] Бы л тирәлә тагы
сыуалып йөрөйһө булһаң, аягыңды ҡыҫҡартыр
быҙ. Ғ. Ибраһимов. аяғы н тотоу балаиы яраү
иттереү, а я ҡ аҫтына ЬалыУ йәки аяҡ аҫтына
һалып тапау иҫәпкә алмай, ситкә тсағыү. Й ола
ны аяҡ аҫтына һалып тапау, ш Мин ни
ҡарсыҡтың һүҙен аяҡ аҫтына һалып тапа
маным, тыйнаҡ ҡына ултырҙым. р . Н иза
мов. а я ҡ аҫтында 1) яҡында ғына, эргәлә;
2) кемдеңдер хакимлегендә; Ҡул аҫтында, а я ҡ
атларға (йәки баҫырға) бирмәү кешенең иркен
ҡыҫыу; тынғы бирмәү.— Бер ҙә шуга баргым
килмәгәйне, аяҡ атларга бирмәй яусылатты бит.
Һ. Дәүләтшина, а я ҡ баҫтырыу яҡын юллатыу,
а я ҡ ҡ а баҫтырыу 1) күмәк хәрәкәткә килте
реү.— М ин хәҙәр ҡайтам да ауылды аяҡҡа баҫ
тырам, иртәгә барын да өмәгә сыгарам. М. Т а
жи; 2) ауыр хәлдән сығарыу, шәбәйтеү. Заһи
ҙуллин ташландыҡ хәлгә ҡалган умарталыгын
аяҡҡа баҫтырырга тотондо. Бөтә көсөн шуга
бирҙе. «Совет Башҡортостаны», 1967, 9 апрель,
а я ҡ баҫыр урын юҡ (йәки ҡалмаған) тығын,
һыйыш юҡ. Йомшаҡ автобуста аяҡ баҫыр урын
ҡалмаган. Ғ. Рамазанов, а я ҡ баҫыу 1) берәй
ергә барыу; аяҡ атлау. А уы л ситендә бер еме
рек өй тороп ҡалган япа-яңгыҙы. Бер кем у га
аяҡ баҫмай, эт-бесәйҙең хатта юҡ юлы. Р. Ға
рипов; 2) берәй эш-хәлгә аҙым лһау. Ҡотла,
яҙ, йәштәр мөхәббәтен, аяҡ баҫа улар тормош
ҡа. Ғ. Оәләм. а я ҡ ергә теймәү бик шәп барыу,
шәп йүгереү. Мөмкин булган тиклем кей
енгән булдым да, Зөләйха эргәһенә кит
тем. А яҡ ергә теймәй, малай. Т. Йәнәби, а я ҡ ҡ а
баҫыу 1) күмәк хәрәкәткә килеү, күтәрелеү.
Застава бик тиҙ аяҡҡа баҫты. Ғ. Ибраһимов;
2) ауыр хәлдән сығыу, тәпләнеү. һугышта
емерелгән заводтар бер нисә йыл эсендә аяҡҡа
баҫты. Аҡназар әҙләп-әҙләп ауыҙына аш ала
башлай, йөҙөнә ҡыҙыллыҡ сыга, өс көн тигәндә
аяҡҡа баҫа (Әкиәттән), а я ҡ ҡалмау хәлдән
тайып арыу. Й әйәү килә-килә аяҡ ҡалманы.
ая ҡ тан баҫҡан бөтә iceine , бөтә булған халыҡ.
[Нәҙерша:] Ҡ ул ҡаушырып тормагыҙ, аяҡтан
баҫҡан ир-ҡатын — барың атҡа менегеҙ (Ҡ оба
йырҙан). аяҡ тан нығыу 1) тора алмаҫлыҡ итеп
һалыу. Арытып аяҡтан йыгыу; 2) ауырыу итеп
һалыу. Тапма аяҡтан йыҡты; 3) ауыр хәлгә
төтөрөү, сараһыҙ итеү. Быйыл беҙҙе бесән аяҡ
тан йыҡты, а я ҡ тартмау ҡайҙалыр барырға те
ләк булмау.— Ҡарамалыга кире барырга аягым
тартмай. М. Тажи. а я ҡ терәп [һөйләшеү] үҙ кө
сөңә ныҡ ышанып һөй ләтеү. М инең кеүек ярлыябагай Зариф бай кеүектәр менән аяҡ терәп һөй
ләшә. И. Ғиззәтуллин, а я ҡ терәү ҡар. аяҡҡа ба
ҫыу. Бәҙри ҡайтҡас тыуган ергә ҡултыҡ таягына
таянып ҡына аяҡ терәне. «Совет Башҡортоста
ны», 1970, 22 февраль. а я ҡ тнбеү 1) тибенеү.
Сәреү нисек ҡолаган — ш ул көйө аягын да тип

мәй һуҙылып ята. Т. Хәйбуллин; 2) яман аж ар
ланыу. А яҡ тибеп ҡысҡырыу, ш А яҡ тибеп бер
екерһәм, бесәй була иргенәм. Ҡ. Даян. аяҡ ты
ныҡҡа терәү таяныс табып, үҙ һүҙендә ныҡ
тороу, а я ҡ һуҙыу (йәки Ьоноу) һөйл. үлеү. Быжырмәргән үгеҙҙе .. күтәреп бәрә. Үгеҙ ш ун
да уҡ аягын һуҙа (Әкиәттән), а я ҡ ялы йомошҡа
барған өсөп бирелә торған бер нәмә.— Унда ба
рыуҙың аяҡ ялы ла сыҡманы, исмаһам, сәй
ҙә эсермәнеләр. Бер аяғы ерҙә, икенсеһе гүрҙә
үлергә ваҡыт, тигән мәғәнәлә әйтелә.— Миңә
донъя малы кәрәкмәй, бер аягым ерҙә, икен
сеһе гүрҙә. Ер аяғы — ер башы ҡар. ер. Ике
аяғын бер итеккә тыҡтырыу ауыр хәлгә ҡуйыу.
Ике аяҡтың береЬен атламау (йәки баҫмау) бө
төнләй бармау, йөрөмәү. Урманга ике аягыңдың береһен атлама. М. Тажи. Ил аяғы һил
булыу ҡар. ил '. Йылан аяғын киҫкән ҡар.
йылан. Тимер аяҡ иҫк. коньки. Теклө аяғың
менән килен төшөргәндә йәки йортҡа мал ин
гәндә әйтелә торған теләк һүҙе. [Гөлшәкәр:]
Төклө аягың менән, ырыҫ, бәхет алып кил, ..
тип иҙәнгә аҡ кейеҙемде йәйеп, киленде түргә
үткәрҙем. И. Ғиззәтуллин. Әҙәм (йәки кеше)
аяғы баҫмаған бер кем булмаған, кеше йөрө
мәгән (ер, урын). Тыуган илебеҙҙе ташлап, беҙ
алыҫ далаларҙа, кеше аягы баҫмаган тау ара
ларында йөрөйбөҙ, донъя күрергә, тормош ҡорорга теләйбеҙ. Ш. Шәһәр.
• Башыңда аҡылың булмаһа, аягыңа көс.
Мәҡәл. Яза — баш осонда, ҡаза — аяҡ аҫтын
да. Әйтем. Юрганыңа ҡарап аягынды һуҙ. Әй
тем.
а Я Ҡ 2 и. Ағас табаҡ. Сөм аяҡ. Йәйпәк а яҡ ./
Һауыт, сеүәтә.
ф Юл (йәки хуш) аяғы кешене оҙатҡанда
биргән һый.
• Бер аяҡ ҡымыҙҙың ике аяҡлыҡ еле бар.
Әйтем.
АЯҠ 3 и. Кәлепләнгән епте үлсәү берәмеге.
Бер аяҡ йөн. ■ Епте, йөндө йыуыу, буяу өсөн
аяҡҡа һалалар. Аяҡлы еп ҡар. еп 1 1.
АЯҠ БАУ и. Ҡолон арҡанының шылтырауыҡтан елегә тиклемге өлөшө.
АЯҠ Ҡ УЛ и. йыйн. Аяҡ менән ҡул. А яҡҡулды бәйләү, ш Салауаттай ирҙәр баш эймәҫтәр, аяҡ-ҡулы на быгау һалһаң да (Халыҡ
йырынан).
АЯҠ ЛА Н ДЫ РЫ У ҡ . 1. Аяҡҡа баҫтырыу,
атлатыу. Баланы аяҡландыры у./күсм. Урлау,
сәлдереү.
2. күсм. Кемгәлер ҡаршы ҡуҙғатыу, күтәрелДврвү.
АЯҠ ЛАНЫ У ҡ. 1. Башлап аяҡҡа баҫыу; ат
лай башлау. Яубаҫар, аҙбар ишегенә өйөлгән
көрттө көрәп, эскә инде. Ни күҙе менән күрһен—
яңы гына тыуган быҫау аяҡланырга маташа!
Р. Низамов.
2.
һөйл. Б ерәй яҡҡа ҡарап аяҡ атлау, юл
алыу. [Әхмәҙулла:] Бәй, мин дә ш ул яҡҡа
аяҡланырга торам бит. Әйҙә улайһа. Ә. Вахи
тов. /күсм. Урланыу, юғалыу. Б еҙҙең яландагы
бесән аяҡланган бит.
• Шәп мал аяҡланып тыуа. Әйтем.
АЯҠЛАТЫ У ҡ. диал. Аяҡсылау.
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АЯҠ
а Я Ҡ Л а У 1 ҡ. АяҠ менәи тэрәи һыУҙың
төбөнә етеү, буйлау (тәрәилеген самалар өсөи).
К улде аяҡлап ҡарау түгел, унда һыу инергә
лә ҡурҡа инек. 3. Ураҡсин.
а я ҡ л а у 2 ҡ. Сиратҡан епте , йөндө тУбыҠҠа,
кәләшсә һалып Ур аУ.
аЯҠЛЫ с. Алғы бүлған, алғы бар. Өе аяҡлы
өҫтәл. ■ Дүрт аяҡлы януарга төйәк булган
Уралым (Ҡобайырҙан).
ф Аяҡлы бәлә ҡар. бәлә. Аяҡлы ҡаза ҡар.
ҡаза.
АЯҠ СЫ и. Һый, күнатс мәжлесен алып барыүсы; табынсы. Аяҡсы булыу, ш Аяҡсы кө
рәгәһен күтәреп ижау менән кешеләрҙе эсерәэсерә килә. М. Кәрим.
АЯҠСЫ ЛАҮ ҡ. Эсемлек һалынғаи һаүытты
тсор буйлап йөрөтөү. Ҡырҙан барган ҡоҙаларга,
хуш аягы тип, ҙур алдырга ҡымыҙ ҡойоп, аяҡ
сылап эсерә башлайҙар. М. Бүранғолов.
А ЯҠ Ту Н и. диал. Ыштан.
А ЯҠ Һ Ы р Ау ҡ. Ултырмай аятс өҫтө йөрөү,
аяҡта булыу. [Бибихаят:] Килгәс, ултыр, егет,
торма ишек ҡатында аяҡһырап. Ә. М ирзаһи
тов.
АЯҠ ҺЫ У ҡ. диал. Алтсһырау.
АЯЛАУ ҡ. Ал менән тетеү (дебетте); ал ania
үткәреү. Кескәй Йәнеш йоҡлай, Тайба әбей
дебет аялап ултыра ине. 3. Биишева.
АЯН [гәр.] р. иҫк. Билдәле, сер түгел.
ф Ҡырмыҫҡаның баҫҡаны тәңрегә аян. Мә
тәл.
АЯНЛАУ ҡ . Һәләт-Һәләт баҫып, юрта яҙып
атлау (атҡа тсарата). Ат аянлап бара.
АЯНСЫ Л с . Йылдам алтслы, йөрөшлө (аттса
тсарата). А янсы л ат.
АЯНЫ С с . Йән әсеткес; тсыҙғаныс. Аяныс
яҙмыш. Аяныс тормош.
АЯНЫ СЛЫ с . ҡар. аяныс.
АЯНЫУ ҡ. 1. Алу, йәлләү тойғоһо кисереү.
Балага аянып ҡарап торҙом.
2. Үҙеңде-үҙең алу. Аянып, ауыр эшкә бар
май.
АЯТ [гәр.] и. дини Ҡ өрьән сүрәһенең айы
рым бер доғаһы. Аят уҡытыу.
АЯУ ҡ. Йәлләү, тсыҙғаныу. Ҡ әҙерле ҡунаҡ
тан Сарыбай бер нәмәһен дә аямай. «Ҡуҙыикүрпәс менәи Маянһылыу».
АЯУЛЫ с. Йәлләү, тсыҙғаныу хисе уятырлытс;
тсәҙерле . Атаҡайы ҡулынан бер киткәс, кем ба
лаһы кемгә аяулы (Халытс йырынан).
• А яулы күҙгә сүп төшә. Мәтсәл.
А ЯУҺЫ Ҙ с. 1. Ҡ ыҙғана белмәгән, тсаты бә
ғерле. А яуһы ҙ кеш е./Й әлләүһеҙ, тсаты ..А яуһы ҙ
көрәш. А яуһы ҙ һугыш. // А яуһы ҙ тотоноу. А я у 
һыҙ һугышыу. ■ [Бал ҡорттары] айыуҙар
ҙың еҫен тойоп, аяуһыҙ сагырга тотона (Әки
әттән).
2. р. мәг. Саманан тыпг; бик. А яуһы ҙ күп.
А яуһы ҙ ҙур. ш Өҫтән шыбырлап ямгыр яуа.
Елкәләрҙәге нәмәләр аяуһыҙ ауыр, юл юҡ.
И. Көҫәптсол./д иал. Күп. А яуһы ҙ йыйган еләк
те.
АЯУ ҺЫ ҘЛАН Ы У к. Аяуһыҙға әйләнеү, тсаты
бәғерләнвү; аяуһыҙ тсыланыу. А яуһы ҙланган
дошман.

БАБ

g

Б
Б [бэ] Баппеорт алФавитының икенсе хәреф е.
Б А Б [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ишек; тсаптса./күсм.
Юл, мөмкинлек. Бында шигыр яҙмайынса б у л 
май сыҙап, асылды яҙыр өсөн беҙҙәргә баб.
М. ҒаФури.
2. Эш, тормоштоң бер йүнәлеше, бер өлкәһе .
Үҙебеҙҙең берҙән-бер углыбыҙҙы һеҙҙәрҙең х о 
зур шәрифтәрегеҙгә сауҙа бабында бер миҡдар
мәглүмәт алдырыу өсөн ебәрҙек. X. И браһи
мов.
3. Китап, яҙманың бүлеге . Яңынан яҙҙым тагын, иҫке ҡалды иҫкесә, астым «Яңыртылган»
бабын. Ш. Бабич.
4. Рәүеш, тсиәФәт, һүрәт. Б ы л бапта. Инәйең
ниндәй баптарга кермәне инде һеҙҙе үҫтерәм
тип.
БАБА 1 м. 1. Оло йәштәге хөрмәтле ир кеше.
Октябрҙә тыугандарҙың Ленин була бабаһы
(Халытс йырынан).
2. Нәҫел, ырыуҙың боронғо быуыны. Бер беҙ
генә түгел, бабалар ҙа беҙҙең михнәт күреп
гүмер иткәндәр, X. Ҡунаҡбай. [һәүбән — һ ы уһылыуга:] Бабам Урал батырҙың А ҡбуҙ атын
бир, һылыу! «Аҡбуҙат».
3. ҡар. бабай 2.
ф Б аба ҡошо оҙон йыуан моронло, морон
аҫты тотссайлы эре һыу ҡошо; пеликан.
Б А Б А 2 и. 1. Сөниәткә ултыртыусы; баба
сы.
2. Ир балаларҙың ҡаҫаһын тсыртсыу йолаһы;
сөниәт. Бабага биреү (ултыртыу).
БАБА Й и. 1. Оло йәштәге ир кеше; тсарт.
Бер көндө Аҡбулат бабай ауырып киткән дә
улдарын янына саҡырып алган, ти (Әкиәттән).
2. Атайҙың иәки әсәйҙең ағаһы иәки уларҙан
оло ир кеше ./Ш ул кешегә өндәшеү һүҙе.
[Урал] бер ҡартҡа тап булып: «Бабай, Тереһыу
шишмәһенә юл ҡайҙа?» — тип һораны, ти. «Урал
батыр».
3. Өлкән йәштәге ир (ҡатынына тсарата).
Бабайымдан ҡырҡ йәшемдә ҡалдым.
4. диал. Ҡатындың атаһы; тсайиы.
ф Донъя бабайы донъя көтөүгә бик әүәҫ ир.
Ҡыш баба it Яңы йыл байрамында тсышты
кәүҙәләидергәи персонаж. Нужа бабай ярлы,
ауыр тормошҡа ҡарата әйтелә.
БАБАЙБАШ и. диал. ҡар. бәпембә 1.
БАБАЙКА [РуС. ] и. Һалдың, борамдың руле;
ишкәк. Ғилман бабай .. арттагы бабайкала тор
ган ҡыҙга: «Ҡойроҡто һулга һуҡ! Уңга һуҡ!» —
тип команда бирә. Ғ. Ғүмәр.
Б АБАЛАЙ и. диал. Кәзә тәкәһе.
БАБАСЫ и. Сөннәткә ултыртыусы; баба 2.
БАБА СЫ р [гәр. ] и. Тура эсәктәге ваҡ ҡына
паразит ҡорт. Бабасыр йомортҡаһы.
ф Бабасыр уты яңғыҙ һабаҡлы, быуын-быуын
сыҡҡан ҡара-ҡаршы ҡуш япраҡлы, күк сәскәле
болон үләне.
БАБА ТҠ Ы и. диал. Битәл.
БА ББИ Т [РУС. <ингл. ] и. Аҡ ҡурғаштың ба
ҡыр менән һөрмә ҡатышҡан иретмәһе (подшип
никҡа ҡойоу өсөн ҡулланыла). Баббит заводы.
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БАГ

БАҒ

БАГ АЖ [рус. (ф р.] и. 1. Пассажирҙың тө
рөп, үҙе менән юлға алған нәмәләре. Бер әбей ..
багажына ултырган да әлеге бер көйөн көйләй.
Р. Солтангәрәев. / МахсУс вагонда, карап Ьәм
самолёттың махсүс бүлмәҺенДә оҙатылған пас
сажир йөгө. Н әмәләрҙе багажга һалыу. Багаж
менән оҙатыу.
2. күсм. Кемдеңдер билдәле бер әлкәләге бе
лем һәм мәғлүмәттәре. Экзамен кемдең күпме
багажы барлыгын баһалау өсөн үткәрелә. «Оо
вет Башҡортостаны», 1970, 22 Февраль.
БаҒАЖНИК [РуС. ] и. Велосипед, мотоцикл,
автомобилдең ваҠ багажды ҠуЯ торған урыны.
в а г 0 р [РуС. ] и. Оҙон һаплы осло ырғаҡ.
Ҡыугынсылар үткер багорҙар менән йыуан бү 
рәнәләргә батырганса сүкей ҙә ике яҡлап алга
табан һөйрәйҙәр. М. Ғажи.
В аҒ [фарс. ] и. шигр. Баҡса.
В а ғ а н и. диал. ҡар. бағана 1. а с а баған һау
ыт-һаба элә торған саталы тсаҙытс.
Б а Ғ А Н а 1 и. 1. Ергә тсаҙып Ултыртылған бү
рәнә. Күпер баганаһы. Ҡапҡа баганаһы. Ҡ ой
ма баганаһы. Электр баганаһы. Багана ултыр
тыу. ■ Маһира менән Шәйхи ҡаҙылган соҡорга багана ултыртып маташа ине. X. Ғиләжев.
2. күсм. Яҙыүҙың йәки һандарҙың өҫтәй аҫҡа
төшкән тар бУйы. Газета баганаһы.
3. диал. Ҡаҙытс.
ф К үҙле бағана ш ул уҡ күҙле бүкән (ҡар.
бүКән) Тәре бағанаһы шатс катып калғаи кещегә әрләп әйтелә. Умыртҡа бағанаһы ҡар.
умыртҡалыҡ.
Б а ғ а н а 2 н. Вармаҡ араһыиа сытстсан nienieK.
Б а ға ра и. диал. ҡар. ташбаш 1.
в а ғ а у и. Я л ға т , умарта кеүек нәмә сотсой,
бүрәнә ырыи торған артсыры балта.
Б а ғ а у ы л и. 1. Ниҙеңдер именлеген ҡүҙәткән һатс; тсарауыл. Багауылда тороу.
2. Шул һаҡта торған кеше; һатссы, тсарауыл.
Багауы л ҡуйыу. ■ — Малдарыма оло көтөүсе
багауыл булды , уны мин башҡаларына башлыҡ
итеп ҡуйҙым. «һуң гы һартай».
Б а ғ а у ы л л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. бағауыллау.
Б а ғ а у ы л л а у ҡ. Ниҙеңдер именлеген,
теүәллеген һатслау; тсарауыллау. [Бай:] Ана
ҡура янында һарыҡтарыңды багауыллап ят,
эт-ҡош теймәһен. Т. Хәйбуллин.
БағаЯК и. диал. ҡар. бәпембә 1.
БаҒИ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Йәберләүсе, за
лим.
2. күсм. Оиктән, тәртиптән сығыусы. Багиҙар
яуы. // Баги һүҙ.
БаҒЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. бағлау.
БаҒЛаНЫШ н. югар. Ике арала булған тсатнашльпс; бәйләнеш. С. Ҡудаш Украина әҙә
биәтенең иң күренекле вәкилдәренән П авло Ты
чина, Максим Рыльский һ. б. менән яҡындан
танышты, ижади дуҫлыҡ багланышын ныгытты.
Ғ. Хөсәйенов.
Б а Ғ Л а У ҡ. югар. 1. Ике арала тсатнашлытс,
мөнәсәбәт булдырыу. [Ә хм әҙулла — Ишмәмәт
кә:] Беҙҙең Сәлимә насар ҡыҙ түгел .. Әгәр был
яҡтан да ҡәрҙәш лек баглаһаҡ, һин бөтөнләй
үҙ кеше булаһың. А. Карнай.
2. күсм. Иренһеҙ итеү; бәйләү. Баглаган тәҡ

лид канатты ла, фекерҙе, хисте лә. Ш. Бабич.
4 Ҡ ул бағлау түбәнселек менән ике тсулды
катландырып күкрәккә тсуйыу. Крәҫтиәндәр ҙең
баяр алдына килеп ҡ ул баглап, бүрек һалып
тороуы, баяр ҡатынының уларҙы тәхҡирле
һүҙҙәр менән һүгеп, ҡол итеп тороуҙары асыуҙы
ҡабартты. М. ҒаФури. Өмөт (йәки ышаныс)
бағлау өмөт йәки ышаныс менән ҡарау. Х әҙер
Х әбибуллинга бөтәһе лә барыбер ине. Күпме
өмөт баглап, күҙ терәп торган комбайнды Әп~
сәләмов гауга күтәреп тартып алды. X, Ғилә
жев.
БАҒр А и. диал. 1. Ваҡра.
2. ҡар. бағыр 1.
БАҒРЫ и. диал. ҡар. бағыр 1.
БАҒЫМ и. Им итеү, күрәҙәлек итеү эше. Б а 
ғым багыу.
БАҒЫМБА и. диал. ҡар. бәпембә 2.
БАҒЫМСЫ и. Им итеүсе, күрәҙәлек итеүсе.
Багымсы бабай.
#
Багымсыга барма, башыңа ҡайгы алма.
Әйтем.
БАҒЫМСЫЛАУ ҡ. Им менән, күрәҙәлек ме
нән шөғөлләнеү.
БАҒЫМТАЛ: бағымтал мал Яҡшы ҡаралған,
тәрбиә ителгән мал.
БАҒЫ НДЫ ҒЫ У ҡ. 1. Көс ҡулланып, баш
эйҙереү; бойондороҡло итеү; буйһондороу. [А л 
памыша] теге батшаны еңеп, .. үҙенә багындыра. «Алпамыша». / Күнергә, лраҡлашырға
мәжбүр итеү; буйһондороу. Сәңгетеп, ялап
алып барган сасҡау һыуыҡ бөтәһен дә үҙенә
багындырҙы. Т. Хәйбуллин.
2. күсм. Вөтә булмышты биләү; әсир итеү.
Ҡ урай моңо үҫмер малай саҡтан багындырҙы
мине үҙенә. В. Вәлит.
БАҒЫ НЫ У 1 ҡ. 1. Тирә-Яҡҡа ҡарау; ҡараныу.
Багынып тороу.
2. диал. ҡар. күренеү 3. Врачҡа багыныу.
БАҒЫ НЫ У 2 ҡ. 1. Хөкөмгә баш һалыу, бой
ондороҡло булыу; буйһоноу. Багынган гәскәр.
/Е тәкселек аҫтында булыу; буйһоноу. Б аш ҡор
тостан ерендәге сәнәгәт эштәре төрлө органдарга багынган. Ғ. Ғисмәти.
2. күсм. Вөтә булмыш менән бирелеү; табы
ныу. Матурлыҡҡа багыныу. Йырга багыныу.
БАҒЫ р u. 1. Һыртына төрлө төҫтәге төрткө
төшкән затлы балыҡ (ваҡ тау йылғаларында,
саФ һыуҙа була).
2. диал. Этеш.
БАҒЫУ 1 (баҡ*) ҡ. 1. Күҙ йүнәлтеү; ҡарау.
А лга багыу. Тура багыу. ш М иңлегөл ике
сикәһенән ҡыҫып, Буранбайҙы үҙенәрәк тартты.
Сылт та итмәй уга баҡты. Т. Килмөхәмәтов.
Ҡайҙа баҡма — унда упҡын, унда ҡанлы кәү
ҙәләр. Д. Юлтый. / Иғтибар йүнәлтеү. Килер
быуын, һиңә багам: һеҙ бәхетле булһы н өсөн
ялҡын йотто беҙҙең заман. Ғ. р амазанов.
2. Ҡ арап тәрбиәлеү. Бала багыу. М ал ба
гыу. ш [Илбикә:] Үҙем багып, үҙем буй еткер
гәс, үҙ ҡыҙыма үҙем хужа мин. X. Ғәбитов.
/К ө тө ү ҙә йөрөтөү; көтөү. Бер аҙ баргас, ул
ҡуй багып йөрөгән бер малайга осрай (Әкиәт
тән).
3. Күрәҙәлек итеү, им итеү. Багым багыу.
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4. Хәл ҡылымдың *п ФормаҺындағы һүҙ ме
нән ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп, эшхәрәкәттең берәй нәмәне белеү маҡсатында
башҡарылғанын аңлатҡан ҡушма ҡылым яһай.
Уҡып багыу. Тикшереп багыу, ■ Ф ляганы
ҡайыштан ысҡындырып, һелкетеп багам. Н. Мусин.
ф Ҡыйып баҡҡыһыҙ ш ул уҡ кыйып ҡ ара
ғыһыҙ (ҡар. ҡарау).
БАҒЫУ 2 (баҡ*) ҡ. Буйһоноу, багыныу.
БАҒЫУСЫ и. 1. Ҡ арап, күҙәтеп, тәрбиә итеп
торған кеше; ҡараусы. Батша бөтә батырҙарҙы,
багыусыларҙы саҡыртып, ҡыҙының яңы гына
тыуган балаһын ҡарауылларга ҡушҡан (Әкиәт
тән).
2. ҡар. көтөүсе 1.
3. ҡар. бағымсы. Ҡуҙыйкүрпәстең атаһы ауы 
рып китте, ти. Тирә-яҡтагы бөтә им-томсолар
ҙы, багыусыларҙы килтереп, имләп, баҡтырып
ҡараһалар ҙа береһе лә ярҙам итә алманы, ти.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Малнһылыу».
БаҒЫШ 1 и. "Төбәлгән, арналған һүҙ, лҙыу
йәки бер нәмә. Театрҙың 20 йыллыгына багыш.
БаҒЫ Ш 2 и. диал. Оағыл. Ҡаралды ла һал
дым ай ҡалҡыуга, Кишке генә буйы багышҡа
(Халыҡ йырынан).
в а ғы ш л а н ы ү ҡ. төш. ҡар. бағы тл ау . Б а 
ғышлап ғаи йыр.
б а ғ ы ш л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. бағышлау.
Б ағы ш л ау ҡ. 1. Берәй нәмәне кем йәки
нимәлер исеменә Төбәү; арнау. Байрамга багышлап шигыр яҙыу. Тугандарга багышлап
йыр йырлау.
2. Кемгә йәки нимәгәлер тәғәйен итеү; арнау.
Илһам бөтә оҙон ҡышты агрономия фәндәрен
өйрәнеүгә багышланы. С. Агиш.
БАҒЫШ ЛЫ с. Кем иәки нимәгәлер төбәүле.
Тарихи темага багышлы әҫәр.
БАДМ ИНТОН [РУС. (ингл. ] и. Ҡойроҡло
тупты ракетка менән ҡара-ҡаршы һуғып уйнай
торған уйын. Бадминтон уйнау.
БА Ҙ и. 1. Аҙыҡ, йәшелсә һаҡлау өсөн иҙән
а Ҫтына иәки тынгка ҡаҙылған сотсор. Тәрән баҙ.
Картуф баҙы. Баҙ ҡаҙыу. Баҙ га төшөү. ■ [Ғә
зимә:] Баҙҙан май, вареньеларҙы алып сыгып
бирегеҙ. Һ. Д әүләттина. Б аҙ өҫтө баҙ ауыҙын
дағы Ҡыуыш. Ҡ ар баҙы йәйгелеккә Ҡар, боҙ
һалып тсалдырылған баҙ.
2. Дегет тсайнатыу, күмер үртәү кеүек эш
өсөн йәтешләнгән сотсор. Дегет баҙы. Күмер
баҙы. Әүен баҙы. Б аҙ түшәү дегет тсайнаттсанда, баҙ төбөнә тсайын туҙы, тураған тсарағай
тамыры һалып сығыу. Б аҙ яғыу дегет тсайнатыу өсөн ергә тсаҙып, башын тсаиытслап эшлән
гән урын.
ф Б аҙ күмере ҡар. күмер 1. Б аҙ ҡаҙыу этлек
эшләү. Б аҙ өи ергә тсаҙып эшләнгән торлатс.
Бабай ике улына .. ике баҙ өй ҡаҙҙырып, башҡа
сыгарып ҡуйҙы, ти (Әкиәттән).
ф Кешегә баҙ ҡаҙма — үҙең төшөрһөң. Мә
тсәл.
БАҘАҒЫ Й [РУе. бодяк] и. диал. Һаҙ билсәне.
БАҘАМ [фарс.] и. 1. Гөлйемештәр ғаиләһенә
ҡараған алһыу сәскәле, сәтләүек һыматс емеш
ле көньяҡ ағасы.

2. Шул ағас емешенең әскелтем орлоғо. Б а 
ҙамлы күмәс.
БАҘАН Ы У ҡ. 1. ҡайт. ҡар. б а ҙ а у 1. Баҙанып
ҡалыу, һөтһөҙ баҙанып бөттөк. Ауы р эшкә ба
ҙаныу.
2. диал. Киҙәнеү. Тауыш сыҡты. ..Тимошка
Кацелгә баҙана башлагас, сигенеп барганда
артына йыгылып китте. Ж. Кейекбаев.
БА ҘА р [фарс. ] и. 1. Күмәк кешенең үҙе эш
ләп йәки етештереп алып килгән нәмә (күберәк
аҙыҡ) менән һатыу иткән шәхси сауҙаһы. Оло
баҙар. Баҙар хаҡы. Иген баҙары. М ал баҙары.
Баҙар көнө. Баҙарга барыу. Баҙар асылыу.
Баҙар таралыу. /Ш ул сауҙа үткәрелгән махсус
урын. Баҙарҙа халы ҡ мыжгып тора, алыусы
лары ла, һатыусылары ла шау килеп һөйләшә,
ҡул һугыша, хаҡ бесә. Ғ. Дәүләтшин. / күсм.
Геүләп торған шау-шыу, ығы-зығы. Баҙар ҡо
роу.
2. Ваҡыты-ваҡыты менән халыҡ алдына сы
ғарып ойошторолған махсус сауҙа. Китап баҙа
ры. Мәктәп баҙары.
3. эк. Тауар әйләнеше әлкәһе. Д онъя баҙа
ры. Тышҡы баҙар. Эске баҙар.
4. Нәмәнең ирекле һатыу хаҡы. Баҙары к ү 
тәрелеү. Баҙары төшөү. ■ Осһоҙ хаҡҡа сирт
мәмме икән, тип у л [М иңъян] ш ул малдарҙы
аулап йөрөнө. Юҡ, Сәлмән дә белмәй түгелдер
шул, күтәренке ҡуйган баҙарын. Ғ. Оәләм.
5. күсм. Халыҡ алдындағы баһа, дәрәжә.
Сарбай үҙенең баҙарын яҡшы аңлай. Ш унлыҡ
тан ҡайһы бер ваҡыт ялындырып та ҡуя. һалдат
уның ҡурай уйнаганын үтенеп һорай. Ш. Насы
ров. А уы лда Рәшиҙә әбейҙең баҙары бик ҙур..
Уны яраталар, у га киләләр. К. Мәргән.
ф Ҡош баҙары диңгеҙ яр буйҙарындағы к ү 
сәр ҡоштар тупланған ер. Т өиәй (йәки әүен)
баҙарына кнтеү йоҡоға китеү, йоҡлап китеү.
Айбулат әсәһенең йырын тыңлагандай итеп бер
аҙ ятҡас, әүен баҙарына китеп тә барҙы. Т. Кил
мөхәмәтов.
#
Балалы өй — баҙар, балаһыҙ өй — маҙар.
Мәҡәл.
БА ҘА р Ҡ АН [фарс. ] и. ҡар. баҙарсы. Шәреҡ
баҙарҡандары.
БА ҘА р ЛАУ ҡ. Б аҙарға барыу.
Б АҘ Ар Л Ы Ҡ и. 1. Б аҙарҙан алып ҡайтҡан
күстәнәс.— Эйе ш ул, Үмәр ҡайнага ла баҙар
ҙан ҡайтып төшһә, баҙарлыҡ менән сәй эсер
беҙ. Һ. Дәүләтшина.
2. диал. ҡар. баһа 1 1.
БА ҘА р СЫ и. Б аҙарға барған кеше. Ҡултыгына төрлө нәмә ҡыҫтырган баҙарсылар күре
неп ҡала. К. Мәргән. / Баҙарға йөрөргә ярат
ҡан кеше. Ғариф агай баҙарсы түгел.. Йылына
бер-ике барһа бара, баҙар тип иҫе китмәй.
Б. Бикбай.
БАҘАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. баҙау 1.
БАҘАУ 1 ҡ. 1. Уңайһыҙлыҡ тойоу; ҡаушау.
Марина йәшен арттырып әйтмәксе булгайны ла
ярты һүҙендә баҙап ҡалды. М. Хәйҙәров.
2. Көс, хәлдән яҙыу; арыу, йонсоу. Рәзилә
нең аяҡтары ныҡ баҙаган, күрәһең, атламай ҙа
ҡуя. Н. Мусин.
БАҘАУ 2 ҡ. диал. Ырыу.
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Б а ҙ а У 3 с. hup. 1. Ҡапыл уңайһыҙланып,
тсаушап барыусан; оялсан. Б аҙау кеше.
2. Арыған, йонсоу төҫлө; йоисоу.
в а ҙ ҙ а у ҡ. кар, яныу 1 2. Ү лән сәйен баҫы
рып ҡуйһаң, баҙҙай. Баҙҙап, ҡыҙып, ҡап-ҡара
була.
БА ҘЛ А ТЫ у ҡ. 1. ЯлтсынЬыҙ ут итеп яндырыу. Ҡ уҙҙы баҙлатыу, / күсм. Янған кеүек итеү.
К үҙҙе баҙлатыу.
2. Йылтсылдатыу, ялтылдатыу.
БАҘЛА У 1 ҡ. 1. ЯлтсынЬыҙ уТ булып яныу.
Баҙлап торган ҡуҙ. ш Күктә, ынйы бөртөктәре
кеүек, йондоҙҙар баҙлай, Ж. Кейекбаев. / күсм.
Янған һымаҡ булыу. [Этҡол] күҙҙәре баҙлап
ултырган түрәләрҙе асыулы бер ҡараш менән
һөҙөп алды. Ғ. Дәүләтшин.
2. Сағылйып йымылдау; йылтсылдау. Инде
атаһы алып ҡайтҡан матур баҙлап торган са
тин күлдәкте тегергә кәрәк ине. Һ. Дәүләтши
на. һауа лар саф, күк йөҙҙәре алһыу ак ҡына.
Шуга баҙлап тора, ахыры, роза һәм ҡына.
К. Кинйәбулатова.
БАҘЛА У 2 ҡ. диал. Баҙ тсаҙып күмеү. Амбарҙарга иген бушаталар, һыймаганын ергә баҙ
лайҙар ине. И. Көҫәптсол.
БА ҘЛА У Ы Ҡ и. 1. Ҡ араңғыла ятстыртып тор
ған ағас сөрөгө.
2. ҡар. быҙлауыҡ.
БАҘЛАШ Ы У ҡ, урт. ҡар. б а ҙ л а у 1 1. Баҙла
шып торган электр шәмдәре,
БАҘМ АН СЫ ЛЫ Ҡ и, диал. ҡар. ҡыйыулыҡ 2.
Окопҡа нисек сыгырга? Беҙҙең план икенсе
төрлө: йә төнгә тиклем шунда ҡалырва, йә бөтә
баҙмансылыҡҡа барып, окопҡа табан шыуырга. Д. Юлтый.
БА ҘН А Т и. Кеше тсаршыЬындағы тсыйыулытс;
батырсылытс. Баҙнат етмәү. ■ Х ан ҡыҙына
баҙнатым юк, буҙ толпары миңә булһасы. «Ал
памыша».
□ Баҙнат* итеү тсыйыуланыу; батырсылытс
итеү. Ямал күлдәгенең ни өсөн йыртылганын
әйтергә баҙнат итә алмай торганда, Тәнзилә
әбей ярҙамга килде. М. Тажи.
БАҘНАТ4ЛАНЫ У ҡ. Ҡыйыуланыу.
БА ҘН А ТЛ Ы Ҡ и. ҡар. баҙнат. [Йәмилә] ҡур
ҡа-ҡурҡа барып, аш бешерә торган бүлмәнең
алдына туҡтаны, керергә баҙнатлыҡ һәм батыр
сылыҡ итә алмай торҙо. М. ҒаФури.
БА ҘН А ТСЫ ЛЫ Ҡ и. Кеше тсаршыһыидағы
тсыйыулытс; батырсылытс, баҙиат. Йыйылышта
сыгып һөйләргә баҙнатсылыҡ етмәй.
□ Баҙнатсылыҡ итеү тсыйыуланыу; батырсы
лытс итеү. һ ү ҙ әйтергә баҙнатсылыҡ итә алмай
тороу.
БА ҘН А ТЪ Ы Ҙ С. Keine тсаршыһында тсыиыуһыҙ. Баҙнатһыҙ кеше.
Б А Ҙр АЙЫУ ҡ. Эре-эре, тос булып, ятстыға
сағылйыу. А ҡназарҙы ң,,. бураларында баҙрай
ып ятҡан арыштар урынына асыҡҡан сысҡан
дар гына хөкөм һөрә ине, Ғ. Дәүләтшин.
БАҘҒАЙЫ Ш Ы У ҡ. урт. ҡар. баҙрайыу. Б а ҙ
райышып ятыу.
БА ҘРА У ҡ. 1. Нытс баҙлап, өйөлөшөп яиыу
(тсуҙға тсарата). Баҙрап тороу. Баҙрап ятҡан
ҡуҙ.

2. ҡар. баҙрайыу.
БАҘЫҒАЙТЫУ ҡ. Баҙытстса әйләндервү; баҙытс итеү.
БАҘЫҒАЙЫУ ҡ. Баҙытстса әйләнеү, баҙытс
булыу.
БАҘЫҠ 1 с. 1. Тулы көскә эиә; нытс, елле.
Баҙыҡ багана. Баҙыҡ имән. Баҙыҡ таш. Баҙыҡ
теш. ■ [Ғариф] өй башына менеп, .. иҫке булһа
ла, әле баҙыҡ ҡына тимерле бер ыңгырсаҡ тап
ты. Б. Бикбай.
2. Йыуантытс, нытслы, көслө. Баҙыҡ кәүҙәле.
Баҙыҡ бала. Баҙыҡ ҡул. Баҙыҡ булыу.
3. Ышаныслы, нытслы, көслө. Баҙыҡ аҙым.
Баҙыҡ хәрәкәт. Эшкә баҙыҡ. // Баҙыҡ атлау.
Баҙыҡ һөйләшеү. ■ Йыр, бейеүгә һәнәрле ҡыҙ,
көрәшкә баҙыҡ егет. С. Кулибай.
БАҘЫҠ2 С. 1. Бик нытс, сағыу. Баҙыҡ йон
доҙ. Баҙыҡ күлдәк, ш А л ҡояштың баҙыҡ нур
ҙары еҙ батмуста сагылып уйнаны, М. Тажи.
2. күсм. Асытслығы, аңлайы тлы лығы, ышан
дырыу тсеүәЬе һ. б. Менән иытс тәьҫир яЬаған.
[Артистканың] һоҡлангыс ижады, сәхнәлә тыуҙырган образдары сагыу һәм баҙыҡ. «Совет
Баштсортостаны», 1986, 17 ғинуар.
БАҘЫҠЛАНДЫРЫУ 1 ҡ. Баҙытс, нытслы
итеү. К олхоз тормошо ла кеш еләрҙең күңелен
таҙарта, баҙыҡландыра, матурлай. Б. Бикбай.
БАҘЫҠЛАНДЫҒЫУ 2 ҡ. Бик сағыу, асытстса
әйләндереү.
БАҘЫҠЛАНЫУ 1 ҡ. Баҙытстса, көслөгә әйлә
неү; баҙытс булыу. Уҡыусылар ҡояшҡа ҡарайып,
эштә сыныгып, баҙыҡланып киткән, Б. Ноғоманов.
БАҘЫҠЛАНЫУ 2 ҡ. Бик асытс, сағыуға әйлә
неү. [Зәлиф ә гөлгә] һалҡын һыу бөркөп ебәрә
торгайны. Гөл йәнә баҙыҡланып, балҡып кит
кәндәй була. 3. Уратссин.
БАҘЫЛДАУ ҡ. ҡар. б а ҙ л а у 1 1.
БАҘЫМ 1 и. диал. Баҙиат.
БАҘЫМ 2 и. диал. Ырылғаи ер.
БАҘЫРЛАУ ҡ. Нытс баҙлап яиыу. Баҙы рлап ,
ятҡан ҡуҙ. ш Күктә якут йондоҙҙар баҙырлап
янып торган яҙгы төн ине. «Баштсортостан тсыҙы» 1969, № 1.
БАҘЫУ ҡ. Баҙиат итеү, батырсылытс итеү.
Бы л хаҡта ул [Вадим бабай] һөйләй алмай,
һораганды ла яратмай. Мин дә уның яҙмышын
башҡа кешеләрҙән генә ишеттем, үҙенән баҙып
һораманым. С. Кулибай. Ҡыҙҙың эргәһенә ба
рып һүҙ ҡушырга баҙманым. Н. Мусин.
БАҘЫЯ [фарс.] и. Ҡалын тимерҙән иәки
татстанан эшләнгән ҙур күнәк.
БАҘЫЯН и. 1. Йыла япратслы, Ьарғылт сәс
кәле мәңге йәшел көньятс ағасы. Баҫмаҫ та гына
инем баҫҡысыңа, баҫҡыстарың баҙыян агасы
(Халытс иырынаи). һ ә р төрлө лә агас күп бу
лыр, баҙыяндай агас була алмаҫ (Халытс йыры
нан). / с. мәг. Эре биҙәк төшөрөп, шул ағастан
этләнгән. Баҙыян ҡалаҡ. Баҙыян сеүәтә, ш
Хужа кеше .. ҡымыҙҙы сөм агас ижау менән
болгата ла, баҙыян тәгәстәргә ҡойоп сыга.
Ғ. Хөсәйенов.
2.
Шул ағастың еҫле май бирә торған емеше.
Баҙыян майы. ш Йөрәгемдең яныуына һибәм
баҙыян майҙары (Халытс йырынан). Ҡәләмфер
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ҙә сәйнәп, бөрктөм баҙыян Шәүрә килен кей
гән еләнгә (Халытс йырынан).
ф Баҙы ян үләне ( йәки сәскәһе) йыла япраҡ
лы, оҙон төҙ һабаҡлы, ал йә алЬыу күк сәскәле
күп йыллыҡ еҫле үлән (да Уаға тсУлланыла).
Б а ж а и. Апалы-Ьеңлеле тсатындарҙың ирҙә
ре (бер-береһенә тсарата). А йһы лы у менән Таң
һылыу бер тугандар... Ә уларҙы ң ирҙәре, Сө
ләймән менән Хәйретдин, бажалар була. Ғ. Б ай 
бурин.
Б а Ж а Т и. Ҡыятс лпратслы, һоло башлы, оҙон
тамырлы малға бик тутслытслы үлән.
в а ж ҡ оҡш. Өйрәк тауышын белдергән өүҙ;
быжтс. Бажк итеү.
в а ж ҡ б а ж ҡ оҡш. Ҡ абат-ҡабат бажтс иткәнде белдергән һүҙ. Бажҡ-бажҡ итеү. Бажҡ-бажҡ килеү, ш Бажҡ-бажҡ-бажҡ итә күл эсен
дә өйрәктәр. Т. Йәнәби.
Б а ж ҡ ы л д а у ҡ. Бажҡ-бажҡ итеү, бажтс-бажҡ килеү. Бажҡылдыгы сыгыу. ■ Яңгыҙ
ҡыр өйрәге бажҡылдап осоп китте. Б. Бикбай.
БаЖЫМ и. Солотстоң ауыҙы. Солоҡтоң ба
жымын ҡапҡас менән ябып ҡуялар. Бажым алыу
солотстса ауыҙ яһау; бажымлау.
в а ж ы м л а у ҡ. Солоҡҡа ауыҙ яһау; бажым
алыу.
БАЗА [Рус. <Фр. ] и. 4. Нимәгәлер шарт,
мөмкинлек биргән талныс; нигеҙ. Экономик ба
за. Техник база. Аҙы ҡ базаһы. Сырье база
һы. ш һуңгы йылдарҙа мәктәптәрҙең матери
аль базаһы ныгыны. «Совет Баштсортостаны»,
1965, 15 май.
2. Ниҙе лә булһа хеҙмәтләндереү өсөн бул
ған запас Ьәм махсус тсоролмалар тупланған
урын. Геологик экспедиция базаһы. Туристик
база. ( Илдең тсораллы көстәренең үҙ йәки сит
территориялағы терәк пункты. А виация базаһы.
Хәрби-диңгеҙ базаһы. / Төрлө тәьминәт кәрәге
һаҡланған урын. Аҙыҡ-түлек базаһы. Я гыулыҡ
базаһы.
БазАЛЬТ [РУе. (лат.] и. Көрән төҫтәге
вулканик тау тотсомо.
БАЗИС [РУС. <гр. ] и. Йәмғиәттең экономик
тсоролошо; билдәле бер йәмғиәттең үҙенә ярашлы политик, хотсутси, әхләтси һ. б. тсанундары
булған етештереү мөнәсәбәттәре.
Б а й 1 I с. 1. Мал-мөлкәте күп; мул, етеш;
киреһе лрлы. Б ай кеше. Бай ил. Бай колхоз.
Бай йорт. Донъяһы бай. Ц [Гөлнур:] Бындагы
халыҡтың күпселеге рус, улар борон-борондан
бик бай йәшәгән. М. Тажи.
2. Юғары дәрәжәлә етерлек; мул. Б ай тәбигәт. Бай тәжрибә. Х алы ҡ телгә бай. Б ай эстә
лекле әҫәр. ш Беҙҙә иҫ китерлек бай ф ольклор
материалы бар. Ғ. Амантай.
3. Иркен, тсуйы булып үҫкән. Б ай тирәк. Бай
сауыл. Бай һаҡал.
II и. 1. Кеше көсөнән Файҙаланып, мал-мөл
кәт йыйып йәшәгән синФи ҡатлам кешеһе.
[Януҙаҡ ҡарт:] Ай-Һай байҙар батракты эшләтә
белде. Ете ҡат тирең сыҡҡанса, һуңгы тамсы
ҡаныңды һыҡҡанса эштән туҡтатыу юҡ ине.
М. Тажи. Ҡ ара бай һаран бай. Серегән бай
бик ныҡ байыған бай.
2. Кешегә (күберәк юғары ҡатлам кешеһенә)

хөрмәт менән өндәшеү һүҙе. Әхмәт бай. Таһир
бай. Бай ағай байҙарға, өлкәндәргә ололап өн
дәшә торған һүҙ. һунарсы көс-хәл менән генә
башын күтәреп әйткән: «Аҡсам юҡ шул, бай
агай» (Әкиәттән).
3. Ҡатындың ире.
ф Б ай һөйәк өлөш һөйәге. Бай һөйәк өлә
шеү. Бай һүҙе ҡыҙ атаһының Яусыға әйткән
һуңғы һүҙе. [Яусы — Үмәргә:] Ҡыҙың еткән.
А лла сәстәрен бәйләгән булһа, бай һүҙенде ише
тәйек. Һ. Дәүләтшина.
ф Иртә торган бай булган, һуңлап торган
хур булган (Әйтем).
Б а й 2 и. 1. Ниндәйҙер эш-хеҙмәтте, хаҡты
ҡайтарырлыҡ нәмә; бәрәбәр. Эшләгән байын
түләү, ш Мине ас-ялангас итмәйем тип күпме
яфа сиккән әсәйем. Шуның байына хәҙер уны
тәрбиәләйһе кешемен бит мин. Н. Мусин.
2. Ниҙе лер үлсәгәндә, һуңынан кәмеү иҫәбе
нә артығыраҡ итеп ҡалдырылған өлөш. Кейем
бескәндә тегеү байы ҡалдырыла.
ф ал ды ң байыңа (йәки байыңды) ниҙендер
аҙағы насар булып бөткәндә әйтелә. Старшина
атлы ҡаҙаҡтарын килтереп бешә башлаһа —
алдың байынды. Б. Бикбай. Байына алыу на
сар һөҙөмтә күреү; кәрәгенә алыу. Күп ҡотора
ине, байына алды. Байын биреү 1) ниҙелер туй
ғанса эшләп кәрәген биреү. Аш ауҙың байын
биреү. Йоҡоноң байын биреү. Уйнауҙың байын
биреү; 2) кинәнеп әрләү йәки туҡмау; эшен
килтереү. Байын ҡайтарыу хаҡын, ҡоһорон
ҡайтарыу. Шатморат бейеүҙән туҡтап: «Ҡ унаҡ
булы уҙың байын ҡайтарырга тырыштым ин
д е — тип йылмайҙы. Д. Исламов. Көҙ байында
көҙ мәлендә, көҙгөһөн.
. л »v * О
БАЙБАҠ и. кар, һыуыр. X I
{ ъ Ш Ш т ^ [ ф а р с . ^ и. 1. Бай улы.
z. Ьайҙар ҡатламы; байғура, һалдат итеп а л 
дылар, өҫкә шинель һалдылар, бай-бетсәнең
малайҙары өйҙә тороп ҡалдылар (Бәйеттән).
БаЙБИКӘ и. 1. иҫк. Бай ҡатыны; байбисә.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
БаЙБИСӘ и. һөйл. Бай тсатыны; байбикә.
[Тәңкәбикә:] Минең исемемде ш ул бер Диуана
нан башҡа кеше әйтмәй. Илмырҙа бей үлгән
дән бире байбисә тип кенә йөрөтәләр. М. Кә
рим.
в а й ғ о ш и. 1. Өкөнөң бер төрө.
2. күсм. Ҡыҙғаныс, меҫкен хәлдәге кеше. Бер
кем дә түгел мин: йорт-ерһеҙ, өйһөҙ, эшһеҙ,
кейемһеҙ байгош! Ғ. Ғүмәр. [Көнһылыуҙың]
кейәүе ауыҙынан һүҙ сыҡмаҫ, ҡулынан эш к и л
мәҫ,.. үҙ күләгәһенән ҡурҡыр бер байгош була.
М. Буранғол. / Кешегә кәмһетеп, мыҫҡыллап
әйтелә. [Ғәйшә:] Улар яҡшылыҡҡа өйрәтә тей
һеңдер инде, байгош. Һ. Дәүләтшина.
•
Байгоштоң ояһын хоҙай ҡора. Мәтсәл.
Б а й ғо ш л а н ы у ҡ. Үҙеңде тсыҙғаныс итеп
күрһәтеү; меҫкенләнеү.
в а й ғу р а и. иҫк. Байҙар теат ламы. Байгу ралар, лавкасылар былай ҙа йөҙәгән халыҡтың
ҡанын имеп, кеҫәләрен ҡалынайтты. С. Агиш.
БАЙДАрКА [рус. ] и. Ике башы ла ҡалаҡлы
бер ишкәк менән йөрөтөлә торған ябыҡ өҫлө
еңел спорт кәмәһе.
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БАЙКА [РУе. <гол. ] и. Мамыҡланып торғаи
йомшатс тутсыма. Ц Байка күлдәк.
Б а й ҡ а л ы у к. төш. байҡау 1.
БАЙҠАУ ҡ. 1. Тикшереп, күҙҙән үткәреү;
күҙ йөрөтөү. Ян-яҡты байҡау. ■ И лде шунан
байҡап торгом килә, ләкин унда ҡоро таш ҡы
на. Д. Юлтый.
2. диал. ҡар. абайлау 3. Мин, бала кеше,
уны-быны байҡамагас ни, [тәңкәне] алдым да
түшемә таҡтым. Һ. Дәүләтшина.
БаЙҠЫ и. Һыүын Ҡәбиләһенә ингән бер башҡорт ырыУы.
Б а Й Л а р и. Бер баппсорт ырыуының исеме.
БаЙЛЫҠ и. 1. Ҡулдағы мал-мөлкәт; дәүләт.
Байлы ҡ йыйыу. Байлы ҡ ҡуныу. ■ Уңлы-Һуллы
юлдар менән ҙур байлыҡҡа ирешеп, шәп итеп
йәшәп ятҡанда, теге ваҡытта ташлап киткән баҙ
өйө Ирйегеттең иҫенә төшкән. 3. Бишлева.
/Й о р т, тсуралағы йыһаз, тсаралды. Этҡолдоң
өйө матурлыгы, байлыгы менән ауылдагы баш
ҡа өйҙәрҙән ала бүләк булып әллә ҡайҙан айы
рылып тора. Һ. Дәүләтшина.
2. Материаль ятстан тсиммәтле нәмәләр йыйы
мы. Тәбигәт байлыҡтары. Р уда байлыҡтары.
3. Ниҙеңдер күп төрлөлөгө, бик күплеге. Ф е
кер байлыгы. һ ү ҙ байлыгы.
ф Көҙгө банлыҡта көҙгө етеш ватсытта. Көҙгө
байлыҡта бер аҙ көрәйеп ҡалган халыҡ ҡабат
асыга башланы. Ф. И Ҫәнғолов.
•
Байлы ҡ күрке мал менән, батыр күрке дан
менән. Әйтем. К ы ҙ байлыгы — күркәм холоҡ,
ир байлыгы — тәүәккәл. Мәтсәл.
Б а Й М а в а Ш с. диал. Башбаштатс.
в а й м а н и. иҫк. 1. Торм°пггағы тсәнәғәтлек,
тыныслытс, именлек. Байман табыу.
2. с. мәг. Ҡәнәғәт, тыныс. имен. Байман
донъя. //Байман ятҡан ил. ■ [Урал:] Кешегә
ярҙам итермен, илемде байман итермен. «Урал
баты р».
Б а й м а н л ы ҡ и. иҫк. "Гыныс, имен тормош;
тыныслытс. Заятүләк .. бер мохтажһыҙ байман
лыҡта йәшәүенә ҡарамаҫтан, тыуган ерен, ер
тормошон һагына башлай. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
Б аЙ П А Ҡ и. Ҡ ата эсенән кейә торған кейеҙ
оиотс.
ф Байпаҡлы лтек тсаталап эшләнгән кейеҙ
итек.
в а й п а н в а й п а н оҡш. АЯтс баҫтсан һайын
ауыр итеп ян-ятстса сайкалғанды белдергән Һүҙ.
Байпан-байпан атлау. Байпан-байпан итеү. Байпан-байпан килеү, ш Бер йәш сабый йөрөй өй
эсендә байпан-байпан баҫып аягын. X. Ғәбитов.
Б а й п а н л а у ҡ. Байпан-байпан итеү, байпанб ай п ан килеү, һим еҙ өйрәк кеүек байпанлап
йөрөгән оло бисә Рәхимә повозканан көскә
шыуып төштө. Һ. Дәүләтшина.
Б а Й Р а Ҡ и. 1. Һаптса тағылған үҙенә бер
төҪтәге киң тутсыма рәүешендәге рәсми билдә
(дәүләт, ғәскәр йәки бер ойошмаға тсарай).
Дәүләт байрагы. П олк байрагы. Спорт йәмгиәте байрагы. ■ Ҡ ыҙыл байраҡ, ҡыҙыл ялҡын
төҫлө, талгын өргән елгә елберләй. Т. Йәнәби.
2.
күсм. "Гөркөм, ойошма йәки хәрәкәттең
йүнәлешен билдәләгән төп идея. Тыныс йоҡла,

Ленин бабай, һәр бер һүҙең үтәлә. Бөтә донъя
эшсе халҡы байрагынды күтәрә (Халытс йыры
нан).
в а № а м и. 1. Йәмғиәт әЬәмиәтендәге бер
ватсиғаға бағышланған тантана көнө. Еңеү бай
рамы. М ай байрамы. Октябрь байрамы, ш һ ә р
ауылдың да була киң ат сабыш майҙандары.
Йәшәһен беҙҙең халыҡтың милли был байрам
дары! Ш. Бабич. / Дини Ятстан билдәләнгән мах
сус көн. Ҡорбан байрамы. Ураҙа байрамы.
2. Йәмғиәттең йәки айырым бер кешенең тор
мошондағы тсыуаныслы ватсиға уңайы менән
ойошторолған һый Ьәм уйын-көлкө. Байрам
яһау.
3. Матур, тсыуаныслы бер нәмәгә бағышлап
үткәрелгән махсус көн. Йыр байрамы. Сәскә
байрамы.
□
Байрам итеү иҪтәлекле ватсиғаға бағыш
лап тантана яһау. Б үләр хандың ҡыҙы донъяга
килә. Ул байрам итә, бөтә халыҡты йыйып,
һыйлап ташлай (Әкиәттән).
ф Бары менән байрам булғаны менән тсәнә
ғәт икәнде белдергәндә әйтелә. Иртәгә байрам
түгел эшкә, Ьүҙгә әүрәп бик төнләп киткәндә,
йотсларға өндәп әйтелә. [Мәгфүрә:] Әйҙәгеҙ,
булмаһа, йоҡлайыҡ, иртәгә байрам түгел бит.
Һ. Дәүләтшина. Көн дә байрам көн дә тун эш
һеҙ, хәстәрһеҙ йөрөгән кешегә тсарата әйтелә.
• Иркә бала байрамы — яңы күлдәк кейгән
дә, йәтим бала байрамы — ауыҙы ашҡа тейгән
дә. Әйтем. Я лҡауга көн дә байрам. Әйтем.
Б а й р а м с ы л а у ҡ. Байрам ашы ашау һәм
күстәнәс йыйыу өсөн өйҙән өйгә йөрөү (баласағаға тсарата).
в а й р а у ҡ. 1. Бурлат тсыҙыл төҪкә инеү;
тонйорау (тсояшҡа тсарата). Көн байрап ҡунып
барганда былар ҙа [көтөүселәр] саңлау га етте.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. Ялтыр төҫтә булыу; ялтырау. Зәйнәп ту
таш ҡара сәсен майлап тора,., сәс бөртөктөр
тулҡынланып байрап тора. III. Бабич.
в а й с а и. иҫк. Боронғо Оыңғыҙ дәүләтендә
ҙур дәрәжә билдәһе итеп бирелгән тамға.
• Эт муйынына алтын байса таҡһаң да тиҙәк
ейеү ен ҡуймаҫ. Мәтсәл.
Б а Й Г а Ҡ 1. р. Һаны, күләме ғәҙәттәгенән күп,
арыу утс күп, күп кенә. Байтаҡ баргас, улар
[Сәгиҙәләр] бер шишмәгә килеп сыҡты.
М. "Тажи. Мин бүлмәлә яңгыҙым байтаҡ
ултырҙым Д. Юлтый.
2.
с. Һаны, күләме күп. Байтаҡ кеше. Байтаҡ
юл үтеү.— Дим буйында башҡа хан булмаган,
бындагы ишле халыҡтың байтагы Урал буйына
таралып ултырган, ти (Әкиәттән).
Б а Й Г а Л и. 1. "Тай йәшенә сытстсандан тәү
тсолонлағанға тиклемге бейә малы. Дүнәжен бай
тал. Ҡонан байтал. Тай байтал.— Ҡырҙа талдан
тал үҫә, тайҙан матур байтал үҫә. Ш. Бабич.
2. диал. "Гыу3 бейә.
в а й т у с и. Уйындағы көтөүсе. Байтус булыу.
Б а Й У Л Ы и. Бөрйән тсәбиләһенә ингән бер
баштсорт ырыуының исеме.
Байығылыу ҡ. эйһ. ф. ҡар. байығыу.
— Байыгылһа, үҙеңә кейәү ҙә булып ҡуйырмын.
Я. Хамматов.
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БАЙЫҒЫУ (байытсы) ҡ. Байға әйләнеү; байыу.
Социалистик милекте байыгыу һәм ҡомһоҙлоҡ
маҡсатында файҙаланырга бер кемдең дә хаҡы
юҡ. Башҡорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
Урал тауҙың буйында фәҡир ҙә бар, бай ҙа бар,
байыгам тип тир түккән бахыр ҙа бар (Ҡ обайыр
ҙан).
БАЙ Ы Ҡ ТЫ р Ы ЛЫ у ҡ. төш. ҡар. байыҡ
тырыу.
БАЙЫ Ҡ ТЫ р Ы у ҡ. 1. Б ер нәмәне кәрәкле
матдә менән тулыландырыу; байытыу. Аҙыҡты
витаминга байыҡтырыу. Руданы байыҡтырыу.
Тупраҡты азотҡа байыҡтырыу.
2. Бер нәмәне состав һ әм эстәлек йәһәтенән
тулыландырыу, төрлөләндереү. Белемде байыҡ
тырыу. Тәжрибәне байыҡтырыу.
3. ҡар. байытыу 1.
БАЙЫ МБАҠ и. диал. ҡар. бәпембә 1.
БАЙЫ р СА и. Бот, ҡул һөйәктәренең мускул
дарҙы беркетеп тотоу өсөн хеҙмәт иткән иәки
һөйәктәрҙең быуынтыҡтары составына ингән
тупалсаҡ башы.
БАЙЫ ТЫ ЛЫ Ү ҡ. төш. ҡар. байытыу 2, 3.
БАЙЫ ТЫ у ҡ. 1. Байға әйләндереү, бай итеү;
байыҡтырыу. [Миңлебай:] Ҡ уйсәле, әсәй,.. күр
гән бер төшөң раҫ була торган булһа, беҙҙе күп
тән байытып, серетеп бөткән булыр инең инде.
Т. Йәнәби.
2. Бер нәмәне кәрәкле матдә менән тулылан
дырыу, байыҡтырыу. Тупраҡты ашламага байы
тыу. ш М ал аҙыгын консервирларга, химик
матдәләр менән байытырга кәрәк. «Совет баш
ҡортостаны», 1965, 23 май.
3. Бер нәмәне состав һәм эстәлек йәһәтенән
тулыландырыу; байыҡтырыу. Декорация ла
музыкаль һәм хореографик күренештәр ҙә спек
таклде байыта. «Совет Башҡортостаны», 1965,
21 август.
БАЙЫ у 1 ҡ. 1. Күп мал-мөлкәткә эйә булыу,
байға әйләнеү. Бара-тора Ирйегет үҙе лә байып,
карап хужаһы булып алган. 3. Биишева.
2. Оостав һәм эстәлек йәһәтенән тулыланыу.
Белемгә байыу, ш [Айбулат:] Аҡсага булмаһа,
аҡылга байып ҡайттым. Һ. Дәүләтшина.
БАЙЫ у 2 ҡ. 0 Фоҡ артына төшөү (күк есемдә
ренә ҡарата); батыу. Ҡояш байыны. Сулпан йон
доҙ байыны, ш А й байыны, таң атты. М. ҒаФури.
БАЙЫШ: кояш (йәки көн) байышы ҡошн
байыған тараФ.
БА К [РУс. <Фр. ] и. Шыйыҡ нәмә ҡойоп ҡул
торған ҙур һауыт, һ ы у багы. Нефть багы. Бензин
багы.
БАКАЛЕЯ [РУС. < гәр. ] и. Сәй, шәкәр, он, лрма
кеүек аҙыҡ-түлек. Бакалея магазины.
БАКАу ЫШ [РУС. упаковочный] „ и. диал.
Ишкән бау; бәй. Бакауыш ишеү.
БА К ЕН [рус. (гол.] и. Йылғала, күлдә һ. б.
фарватерҙы һәм ҡурҡыныс урынды билдәләү
өсөн якорға ҡуйылған ҡалҡыуыслы билге. К ис
кеһен Байым кәмә менән йөрөп, бакен тоҡан
дыра, ә Ғиндулла бабай уны яр башынан ҡарап
тора. 3. Хисмәтуллин.
БАКЕНЩ ИК [рус.] и. Бакен ҡарауылсыһы.
БАКЛАЖ АН [РУС. (төрк. (ф арс.] и. 1. Көнь
яҡтағы баҡса үҫемлеге.

2. Шул үҫемлектең ҡыҙыл күк ҡабыҡлы эре
ҡыяр һымағыраҡ йәшелсәһе. Баклажан консер
ваһы.
БАКЛАН [РуС.] и. Ҡыҫҡа ҡанатлы, оҙон ҡой
роҡло, ҡара төҫтәге диңгеҙ ҡошо.
БА К Т Ер И О З [Рг/С. ( гр. ] и. Бактериянан бар
лыҡҡа килгән үҫемлек ауырыуы.
БА К ТЕр И О Л О Г [РУе. ] и. Бактериология
буйынса белгес.
Б А К ТЕр И О Л О ГИ К с. Йоғошло ауырыу бак
терияларын ҡулланыуға ҡоролған. Бактериоло
гик ҡорал. Бактериологик һугыш.
БА К ТЕр И О Л О Г и Я [РУе. <гР.] и. Бактерия
лар тураһындағы Фән.
БА К ТЕр И О Ф А Г [рус. ( гр. ] и. Бактерияларҙы
юҡ итеүгә һәләтле матдә.
БА К ТЁр И Я [рус. (гр .] и. Бер күҙәнәкле ми
кроскопик организм; микроб. Ауы ры у бактерия
лары. Серетеү бактериялары.
БА К Т Е р И ЯЛ А Н Ы у ҡ. Бактериялы булыу
(һөткә, тупраҡҡа ҡарата).
Б А К ТЕр ИЯЛА у ҡ. Бактериялы итеү (һөттө,
тупраҡты).
Б А К у Й и. ҡар. ҡайырым.
Б А К у С и. ҡар. ҡайырым.
БА Ҡ и. иҫк. Бәхет. Батыр булган егеттең маң
лайында баҡ булыр. «Батырша».
БАҠА и. 1. Ырғып йөрөгән тарбаҡ аяҡлы ер-һыу йәнлеге; тәлмәрйен. Тирә-яҡ тын. Тик ҡай
саҡта яҡын күлдә баҡылдаган баҡа тауыштары
гына ҡараңгы тынлыҡты бер аҙ боҙа. А. Карнай.
Ҡыт-ҡыт ҡытҡылдай тауыҡтар, ҡаҙҙары ҡаң
ғылдаша. Кискә табан әллә ҡайҙа баҡалар
баҡылдаша. Ш. Б абич./Ҡ арауға йәмһеҙ, артыҡ
йыуан кешегә мыҫҡыллап әйтелә. [Мәгфүрә:]
А нау быжыр баҡа, алланың ҡәһәре,., у га ни
ҡалмаган, биҙәүгә! Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡабырсаҡ (2 мәғ.) эсендәге йәнлек. Баҡаһы
сыҡҡан ҡабырсаҡ.
3. диал. Айыссыҡ.
4 Б аҡ а ебәге диал. ылымыҡ. Б аҡ а тамаҡ диал.
туймаҫ тамаҡ. Б аҡ а һыуын сығарыу һыу
төшкәндә ҡолаҡҡа ингән һыуҙы һикереп
сығарыу. Сабир ҡолагын усы менән ҡаплап,
һыңар аяҡлап һикереп, баҡа һыуын сыгарҙы.
Д. Бикташев. Б аҡ а яңаҡ ыйыҡлы яңаҡ.
ф Ат дагалаганда баҡа ботон ҡыҫтырган.
Әйтем. А улаҡ күлгә баҡа хужа. Әйтем. Балыҡ
агынды, баҡа тоноҡто ярата. Әйтем.
БАҠ АЙ и. Йылғаның бәләкәй тармағы.
Б АҠ АЙЫУ к: диал. ҡар. аҡайыу 2.
БАҠ АН и. Бәйгелә ярышып буйлай торған
оҙон шыма бағана; һырғауыл. Баҡан буйлау, ш
Йәм-йәшел сирәмдәрендә йүгерешеп билге
тибеү, у л бейек баҡандарының башына үрмәләп
менеү. С. Яҡшығолов.
БАҠАСАЙ и. Һыуҙа мамыҡланып ятҡан
йәшел үҫемлек; сай, тәлмәрйен ебәге. Иҫке үҙәндәрҙе, баҡасай, ылымыҡ алган күләүектәрҙе
буръяҡ һыу баҫҡан. 3. Ураҡсин.
БА Ҡ -БА Ҡ , баҡ та баҡ оҡш. Өйрәк, тәлмәрйен
ҡысҡырғанды белдергән һүҙ. Баҡ-баҡ итеү. Баҡ
та баҡ килеу. ш Оҙон аяҡ баҡалар һаҙ га кереп
яталар, баҡ-баҡ баҡылдайҙар, яҙга бик шатла
налар. М. Бикбова.
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Б а Ҡ М а 1 и. АУырыУ йәки зәғиФ бУлыУ сә
бәпле ғүмер буйы ҡараүға мохтаж кегле; имгәк.
Б а Ҡ М а 2 с. диал. ҡар. ялҡ аУ.
БаҠМ Ы р и. диал. кар. ҡУр 1 1.
Баҡра и. Көрән сәскәле, өс Ҡырлы ғына ҡара
орлоҡло Ҡыи үләне. Бер бойҙайга ун биш кара
бакра ш аулап үҫкән ерҙе тултырып, балаҫ
йәйгән кеүек ер өҫтөнә көрән сәскә атҡан күкрәп.
С. Ҡ Удаш.
ваҡрайыу ҡ. ҡар. аҡрайыу. Күҙе баҡрайып
ултыра.
Б а Ҡ С а и. 1. Е м ет, йәшелсә ултыртылған ер.
А лма баҡсаһы. Бәрәңге баҡсаһы. ■ Өйҙөң арты
нан таҡалып ял а т а ҡарай емеш-йәшелсә баҡса
лары һуҙыла. Унда крыжовниктар, төрлө төҫтәге
ҡараваттар, ҡыҙыл, ҡара бөрлөгәндәр, ер еләге,
сейә, алма .. тулып ултыра. Ғ. Дәүләтшин.
2. Ағаслы, сәскәле Ял итеү урыны. Л уначар
ский исемендәге баҡса агастар араһында зәңгәр
көҙгө кеүек ятҡан күле, эстрада театры, танса
майҙаны һәм башҡа ҡыҙыҡтары менән халыҡтың
ихтирамын яулап алган.
ф Б алалар баҡсаһы мәктәпкә тиклемге бала
ларҙы ата-әсәһе эштә сатста тсарап тора торған
ойошма. Ботаннка баҡсаһы ғилми маҡсатта
төрлө үҫемлек үҫтерелә торған Урын.
Баҡсалыҡ и. Баҡса биләп торған Урын.
Ауы лды ң тирә-ягы баҡсалыҡ, ауылдың артынан
урман һуҙылып китә. Д. Юлтый.
Б а Ҡ С а С Ы и. Емеш, йәшелсә үҫтереү менән
шөғөлләнгән кеше. Кем булгандыр ергә тыуыр
бала: бәлки шагир, бәлки инженер... бәлки
булыр ине ҙур баҡсасы, атаҡлы М ичурин
ш икелле. Ғ. Сәләм.
БаҠСаСЫЛЫҠ и. 1. Хүжалыҡтың емеш,
йәшелсә менән шөғөлләнгән тармағы. Баҡса
сылыҡ бригадаһы, ш Граждандар файҙаланыуында ярҙамсы хужалыҡты тотоу өсөн (мал һәм
ҡош-ҡорт та инә), баҡсасылыҡ һәм йәшелсә
үҫтереү, ш улай уҡ индивидуаль торлаҡ төҙөү
өсөн закон менән билдәләнгән тәртиптә бирелгән
ер участкалары булы уы мөмкин. Башҡорт
АССР-ының Конституңилһы, 1984.
2. Емеш, йәшелсә үҫтереү ғилеме.
БАҠ СЫ и. ҡар. бағымсы.
БАҠ ТА [фарс. ] и. 1. Малдың Яҙ ҡойған йөнө.
Баҡтаны ҡойоу. ■ [Хисмәтулла] посёлка осона
еткәс, атты үҙ яйына ҡуйҙы. Баҡтаһына ҡар
уҡмашҡан хайуан ҡабаланманы. Я. Хамма
тов.
2 .мыҫк. Кейемдең йыртыҡ-мыртығы; алам а.—
Ошо алама кейем менән, баҡтабыҙҙы ҡойоп ',
ҡыҙҙар араһына нисек оялмай барайыҡ. Ш. Шәһәр.
БАҠ ТАНСЫ и. иҫк. 1. ҡар. ҡараусы 1.
2. Һаҡлап торған кеше; һаҡсы.
Баҡтансыһы юҡ мал уңмаҫ, башлыгы юк ил
•
уңмаҫ. Мәҡәл. Батырга баҡтансы кәрәкмәй.
Мәкәл.
БАҠ ТИҺӘ Ң мөн. ҡар. баҡһаң. Баҡтиһәң, у л ..
үпкәләп, өйөндә бикләнеп ята икән. «Алпа
мыша».
БА Ҡ ТЫ РЫ Ү 1 ҡ. 1. Күҙ йүнәлтгереү; ҡ ар а
тыу. А лга баҡтырыу.
2. Тәрбиә иттереү; ҡаратыу. Бала баҡтырыу.

3. Күрәҙәлек иттереү; имләтеү. Багымсынан
баҡтырыу.
ф К үҙҙе баҡтырып күҙгә туп-тура ҡарап.
К үҙҙе баҡтырып әйтеү.
БАҠТЫр ЫУ 2 ҡ. ҡар. бағындырыу 1.
БАҠҺАҢ мөн. Көтөлмәгән бер нәмәне асыҡ
лағанда әйтелә. Килмәй ҙә килмәй, баҡһаң,
ауырый икән.
БАҠЫЙ [ ғ ә Р . ] с. 1 . Мәңге, мәңгелек. [Сара —
Рафиҡҡа:] Атайың да, еҙнәң дә ошо ерҙе йәмләп
йәшәне. Бы л баҡый донъяның сиге юҡ. Ә. Вахи
тов. [Ҡарт:] Үткәне — фани, киткән ере — ба
ҡый тигәндәй, әйҙә ята бирһен. И. Ғиззәтуллин.
2. [баш хәреф менән] Ир-ат исеме.
ф Ғүмер баҡый ҡар. ғүмер. Әсәһенең гүмер
баҡый ш ул һаҙы й байҙарга эшләп, шуларга
эшкә барган ерҙән үлеүе Карамдың һарыуын
ҡайната. Н. Мусин.
БАҠЫЛДАҠ с. Баҡ-баҡ иткән (тәлмәрйен,
өйрәккә ҡарата).
БАҠЫЛДАҮ ҡ. Баҡ-баҡ тип ҡысҡырыу, баҡ-баҡ итеү. Баҡылдыгы сыгыу. ш Тәлмәрйендәр
ҙең бар эше шул: бигерәк тә иртәле-кисле һыу
эсенән баштарын сыгаралар ҙа бөтә тирә-яҡты
яңгыратып баҡылдарга тотоналар. А. Карнай.
Яңгыҙлыҡтан йөҙәгән кәкүк саҡырҙы. Уга ба
ҡылдап баҡа яуап бирҙе. И. Ғиззәтуллин.
ф Ҡаҙ каҡылдауын ҡуймаҫ, өйрәк баҡыл
дау ын ҡуймаҫ. Мәҡәл.
БАҠЫЛДАШЫҮ ҡ. урт. ҡар. баҡылдау.
Ауы лдан алыҫ түгел йыуа төбәгендәге күлдәрҙә
баҡалар баҡылдаша. Т\ Йәнәби.
БаҠ Ы Р и. 1. Ҡыҙғылт төҫтәге һуҙылыусан
һәм еңел сүкелә торған йомшаҡ металл. Баҡыр
рудаһы. Баҡыр промышленносы. Баҡыр иретеү
заводы ./ / Баҡыр аҡса. Баҡыр балдаҡ. Баҡыр
ҡомган. ■ Урал тауҙың ҡуйынында алтын да,
баҡыр ҙа бар (Ҡобайырҙан). Баҡыр ташы баҡыр
ҡатнаш тау тоҡомо.
2. һөйл. Шул металдан һуғылған аҡса. Ул
[үҫмер] билетлыҡ баҡыр һәрмәп, кеҫәһенә ҡулын
тыҡты. «Башҡортостан ҡыҙы», 1968, № 8.
ф Баҡыр тәтән диал. күк сәскә (ҡар. сәскә 2).
•
Баҡырҙы күпме йышһаң да алтын булмаҫ.
Мәҡәл.
БаҠЫраҠ с. Баҡырып, ҡысҡырып тороусан.
Баҡыраҡ мал.
БаҠЫраС и. диал. 1. Сүмес.
2. Баҡырса.
Б аҡ ы рл а н ы у ҡ. Баҡыр ҡушылыу, баҡыр
менән ҡапланыу.
Б аҠ Ы р Л а у ҡ. Баҡыр ялатыу.
БаҠЫрСа и. Сәй ҡайната торған тотҡалы,
моронло һауыт; сәйнүк. Таганга аҫылган баҡырсалагы сәй ҡайнап сыҡҡанса, Шафиҡ этен һый
ланы. Я. Х амматов.— Сарсыным, тине малай.
Баҡырса морононан бая ҡалган сәйҙе бер нисә
йотом голтлатып эсте лә яңынан тымып ҡалды.
И. Ғиззәтуллин.
Б аҡ ы рты у к. йөкм. ҡар. баҡырыу.
БАҠЫРЫНЫУ ҡ. Кемгәлер асыуланып баҡы
рыу; ҡысҡырыныу.
Б аҠ Ы р Ыу ҡ. 1. Ныҡ итеп ҡыскырыу (кәзә,
һарыҡ, һыйыр малына ҡарата). [Сәрби әбей:]
Көтөүҙән ҡалганга, иптәштәренән айырылганга
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күрә баҡыра, мәҫкен кәзәм. М. Ғафури. Югары
оста сыбыртҡы шартлауы, мөгөҙ һыбыҙгы тауы
шы, һыйырҙар мөңрәүе, һарыҡтар баҡырыуы
ишетелә. Иртәнсәкке тормош ҡайнай. И. Көҫәп■кол.
2. күсм. АсыУланып яман тсыстсырыу (кешегә
тсарата); атсырыү. Әмирханов минең ни әйткәнде
белгәс, йөҙөнөң һөрөмөн ҡойҙо: «һай, ахмаҡ,
был ниндәй оятһыҙлыҡ!» — тип баҡырҙы.
С. Агиш.
БаҠЫрЫШЫу ҡ. урт. ҡар. баҡырыУ 1. Б әрә
стәрен югалтып; һарыҡтар баҡырыша. Һ. Дәүләтпшна.
БАҠ Ы Т и. Һыу һеңешкән ауыр ағас; утыпшы.
БАҠ Ы ТЛАНЫ Ү ҡ. Һыуҙа оҙаҡ ятып һыу
һеңеү (ағастса тсарата).
БАҠ Ы ЯС с. диал. ҡар. б е т е 1.
БАЛ 1и. Ҡорт, иңкештең сәскә һутынан йыйып
яһаған татлы тсуйы матдәһе. Сәскә балы. Й үкә
балы. Кәрәҙле бал. һитәле бал. Ҡыналы бал.
■ Б ал ҡорттары май сәскәләренән тәүге балда
рын йыя башланы. Д. Юлтый. Б ал ҡыуғыс балды
кәрәҙҙән һурҙырта торған м ати н а.
2. Шул матдәнән иәкн шәкәрҙән әсетелгән
иҫерткес эсемлек. Шәкәр балы. Б ал балы. Б ал
ҡойоу, ш Хаф из ҡарт, бер-ике стакан бал эсеп
алгас, һүҙгә йомартланып китте. М. Тажи.
ф Ауыҙыңа бал да май ҡар. ауыҙ. Б ал ҡорто
сәскә һутынан бал йыя торған тсорт. Бармағынан
бал тама оҫта тсуллы кешегә тсарата әйтелә.
Үҡыран бал диал. һитә.
БАЛ 2 [РуС. (ф р.] Ҙур танса кисәһе. Яңы йыл
балы. Костюмлы бал. Маскарад балы.
БАЛА и. 1. Йәше бәләкәй тсыҙ иәки малай.
И геҙ бала. Ир бала. Ҡыҙ бала. ш [Тәнзилә
әбей:] Ү ҙ гүмеремдә дүрт бала таптым. Береһе
генә ҡыҙ бала. Башҡалары гел игеҙәк ир бала
булды. М. Тажи. Имсәк бала имгәи бала. Сей
бала яңы тыуғаи б ал а./Б ер ата-әсәнән тыуғаи
бер быуын кешеһе, ул иәки тсыҙ. Баш бала.
Кинйә бала. Уртансы бала.
2. эйл. ф. балам Яратып, иркәләп әйтелә.
[һы лы у әбей:] Миңлебай, балам, килен, торогоҙ
әле, өйгә һыу үтә. Т. Йәнәби. [Әбей:] һ и н кем
булаһын, балам? Ни йомошоң бар, һылыуҡай?
(Әкиәттән).
3. Тереклектәрҙең яңы тыуған бәләкәсе. Айы у
балаһы. Й ылан балаһы. Ҡарга балаһы. Сысҡан
балаһы. // Бала айыу. Бала ҡорт. Бала әтәс.
4. Сығышы менән тсайҙа йәкн нимәгәлер тсараған кеше. Башҡорт балаһы, ш Салауат — Урал
балаһы, Салауат — йөрәк ҡәгбәһе. Ш. Вабич.
5. күпл. Бала-саға өсөн тәғәйенләнгән нәмәне
күрһәткәндә тсулланыла. Балалар велосипеды.
Балалар врачы. Балалар кейеме. Балалар уйынсыгы.
6. с. мәг. Бәләкәй. Бала мендәр. Бала шәл.
ф Ата балаһы берәүҙең тсәҙерлеһе; әҙәм ба
лаһы. [Айбулат:] Беҙ ҙә ата балалары бит,
ә уҡырга һис мөмкинлек юҡ. Һ. Д әүләттина.
Б ала йөнө ш ул уҡ бәпкә йөнө (ҡар. бәпкә1). Б а 
лаға уҙыу ауырға тсалыу.
•
— Ата-әсәгә икеләге лә бала, иллеләге лә
бала. Әйтем. Баланың балаһы балдан татлы.
Әйтем.

БАЛАГАН [РуС. (ф арс.] и. диал. Бәләкәй генә
насар өй. Мөйөштәре сереп, .. аумай саҡ торган
тәҙрәһеҙ балаган эргәһенә яҡынлашҡан һайын
Заһиттың йөрәге тарһылдап тибә. Я. Хамматов.
БАЛАҒАС и. диал. ҡар. солоҡ 1.
БАЛАҠ и. Салбар, ыштандың төбөнән түбәнге
яғы. Оҙон балаҡ. Ҡыҫҡа балаҡ. Тар балаҡ.
■ Салихтың өҫтөндә ҡайтарма ягалы күлдәк,
уны эскә ҡалдырып кейгән ҡара салбар, балагы
бот төбөнә тиклем төрөлгән. С. Агиш.
БАЛАҠАЙ и. ирк. ҡар. бала 1. Кейәү бала
ҡай. К илен балаҡай, ш — Ә хәҙер инде үҙең
йөрөп ҡара. Йәле, балаҡай, нисек йөрөрһөң
икән, атайың менән әсәйең күрһен әле. М. Тажи.
БАЛАҠАС 1 и. ирк. ҡар. бала 1.
БАЛАҠАС 2 и. диал. Йәлләү.
БАЛАЛАЙКА [РуС. ] и. Рустарҙың өс мөйөш
Формаһындағы корпуслы, өс тсыллы сиртмәле
музыка тсоралы. Балалайка ҡылы. Балалайка
уйнау, ш Бер малай [стеналагы] балалайканы
алып, сиртә башланы. Ул бик матур уйнай икән.
С. Агиш.
БАЛАЛАНЫ у ҡ. Балаларса тсыланыу, үҙенде
бала кеүек тотоу. [Н урулла — бисәһенә:] Үҙең
балалангас, нишләйем һуң? Өндәшһәң бит, һине
тыйырһың! С. Ҡудаш.
БАЛАЛАҮ ҡ. Б ал а табыу, бала сығарыу. Я ңа
ғына себен-серәкәй балалап, ир-егеттең башы
ҡайҙа ятып ҡалмаган? Салауат Юлаев.
БАЛАЛЫ Ҡ и. 1. Б ала сатс. Балалы ҡ йылдары.
■ Балалыҡтан сыгып, яҡшы уҡ егет булып к и л
гән ваҡыт ине. Т. Йәнәби.
2. Б алаларға хас холотс. Хужага ҡыҙҙарҙың
сыгыуы оҡшаманы: «Бы л ниндәй балалыҡ
тагы!» — тип ҡысҡырҙы. Д. Юлтый.
3. диал. Балаяттсы.
БАЛАН и. 1. Атс сәскә атып, ватс тсына әсе
тсыҙыл емеш бирә торған тсыуатс. Балан, миләш
агастарының ап-аҡ сәскәләре күптән ҡойолган.
Н. Ҡәрип. Айыу баланы ҡар. айыу. Тумыртҡа
баланы ҡар. тумыртҡа.
2. ШУл ағастың емеше. Балан бәлеше. ■ Ҡ ы
ҙылтүш, ҡарабаш тургайҙар балан, мышарҙы
сүпләй-сүпләй, .. ботаҡтан ботаҡҡа һикерешеп
уйнай. М. "Тажи.
ф Балан ирәк һУтс барматстың барматс һанап
уйнағанда әйтелә торған исеме.
БАЛАН ЛЫ Ҡ и. Балан күп үҫкән урын. Бер
аҙҙан беҙ өйкөм-өйкөм ултырган муйыллыҡтар,
баланлыҡтар араһынан атлай инек инде. Ә. Ва
хитов.
Б А Л А Н С 1 [рус. (ф р.] и. 1. фин. Счетты
япҡанда керем һәм сығымды күрһәткән сағыш
тырма йомғатс. Й ы ллы ҡ баланс. Баланс төҙөү.
Актив баланс керемдең сығымдан артытс булған
хәле. Пассив баланс керемдең сығымдан кәм
булған хәле.
2. Ү ҙ-ара тигеҙләнергә тейешле нисбәттең һан
яғынан сағылышы. М ал аҙыгы балансы. Сауҙа
балансы. ■ Х әҙер малсылар мал аҙыгы әҙерләү
селәр эшенә, аҙыҡтың сифатына талапсанлыҡты
көсәйткән һәм үҙ сиратында малга уны әҙерләп,
баланс менән ашатырга, тәләфләмәҫкә тырыша.
«Баштсортостан тсыҙы», 1986, № 1.
БАЛАНС 2 [РУе.] и. йыйн. махс. Ҡағыҙ һәм
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целлюлоза етештереү өсөп ҡыҫҡа бүрәнә рәү
ешендә әҙерләнгән ағас материалы.
БАЛаНСЙр [РУе. (фр-] и. 1. Арҡан буйла
ғанда тигеҙлекте һаҡлау әсән ҡулланылған оҙон
ҡолға.
2. тех. Машиналарҙа күсәр тирәләй бәүелмәле
хәрәкәт яһап, кәс, көсөргәнеш тыуҙырыу өсөн
булған ике яҡлы һалмауыр. [Скважиналарҙың]
станок-качалкаларындагы балансир һиртмә
ләре, тәрән ҡоҙоҡтан һыу алгандагы кеүек, бер
күтәрелеп, бер түбән төшөп .. ер майын һура
ине. Ғ. Ибраһимов. / Сәғәттә маятник хеҙмәтен
үтәгән төп регулятор.
БАЛАПАН и. Бөркөт, ҡарсыға кеүек ҡоштар
ҙың иң ныҡлы, көслө балаһы.
БАЛА САҒА и. йыйн. Балалар. [Яңылбикә:]
Өйҙә калып торор ҙа кеше юҡ әле. Бала-сагага
ҡалдырып китһәң, өйҙө туҙҙырып бөтөрәләр.
Ғ. Дәүләтшин. [Кәрибә әбей:] .. Бала-сага
тыуһа — үҙ ризыгы менән тыуа. Я. Хамматов.
БАЛА СҮр Ә и. диал. Бала-саға. [Ғәзимә:]
Ҡорсаңгылар, бала-сүрәһе менән килеп, һыйып
тороуҙары етмәгән, бай балаһын ҡагалар.
Һ. Дәүләтшина.
БАЛАҪ [фарс. ] и. Йөндән йәки сепрәктән
ҡалын итеп һуҡҡан урын, ер ҡаралтыһы. Йөн
балаҫ. Сепрәк балаҫ, ш Байҙар губернаторҙың
килер юлына төрлө буяуга буяп, кәкерсәкләп
кәзә йөнөнән һуҡҡан ҙур-ҙур балаҫтарын түшәп
ташланы. Ж. Кейекбаев. Аҫалы балаҫ төрлө
биҙәк төшөрөп һуғылған балаҫ. Буй(лы) балаҫ
төрлө төҫтән буй-буй итеп һуғылған балаҫ.
БАЛАУЫ Ҙ и. Умарта ҡортоноң балға кәрәҙ
яһаған матдәһе. Кәрәҙле балауыҙ. Табаҡлы
балауыҙ,
4 Балауы ҙ һығыу йәш түгеү, илау. [Хәтирә:]
Йәшереп кенә илайым инде. Авайың күрһә, ниңә
балауыҙ һыгаһың, ти, көлә. Ғ. Ибраһимов.
БАЛАУЬ1ҘЛАНЬ1У ҡ. 1. Балауыҙға буялыу.
2. Бешә, ҡата башлау (ашлыҡҡа ҡарата). Б ой
ҙай балауыҙлана башлаган.
БАЛАУЫ ҘЛАУ ҡ. Балауыҙлы итеү, балауыҙ
һөртөү.
БАЛАҺЫ Н Ы у ҡ. һир. Балаға һанау, бала
итеп күреү. [Нөгөш:] Мин дә ҡарап торманым,
балаһынып ҡалманым, ҡылыс алып айҡаштым.
«Урал батыр».
БАЛАҺЫ ТЫ У ҡ. һир. Бала итеп ҡарау. Б а ла 
һытып игтибар итмәү.
БАЛАЯН и. Бөркөт, ҡарсыға кеүек ҡоштар
ҙың уртансы балаһы.
БАЛАЯТКЫ и. Ҡатын-ҡыҙҙың һәм тереләй
тапҡан тереклектәрҙең бала ярала торған эске
ағзаһы.
БАЛБАЛ и. Боронғо төрки халыҡтар һ. б.
ҡуйған кеше һынындағы таш.
БАЛҒА и. 1. Ҙур ауыр сүкеш. Кургаш кеүек
ауыр балсыҡ киҫәктәрен тимер лом, ҙур балгалар менән көсөргәнеп умырырга тура килде.
Н. Иҙелбай.
2. иҫк. Ай балта.
3. диал. Бағау.
4. диал. Сүкеш.
БАЛҒАЛАҠ и. Бал, май алып ҡаба торған
бәләкәй ҡалаҡ. Көмөш балгалаҡ. ш [Үмәр]

икмәк һындырҙы ла балгалаҡ менән май һогонаһогона, сәй эсергә кереште. Һ. Дәүләтшина.
БАЛДАҠ и. 1. Бармаҡҡа кейә торған дүңгәләк
һымаҡ биҙәүес; ҡашһыҙ йөҙөк. Көмөш балдаҡ.
Сынгалы балдаҡ, һы ҙма балдаҡ. ■ Көләйшә
гүмерлеккә ҡауышыу билгеһе итеп, бармагындагы балдагын Бикйәндең бармагына кейҙерҙе
(Әкиәттән).
2. Ҡылыс, бысаҡ кеүек нәмәләрҙең алҡымына
кейҙерелә торған ҡоршау.
ф Йыллыҡ балдаҡ ағас олононда йылдан йыл
арта килеү һанынан ағастың йәшен билдәләп
була торған ҡатлам.
БАЛДАҠЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. балдаҡлау.
Балдаҡланган ҡош.
БАЛДАҠЛАУ ҡ. 1. Ағастың ҡабығын түңә
рәкләп әрсеү.
2. Ғилми маҡсатта ҡырағай ҡоштарға, балыҡ
тарға яҙыулы ҡалай кейҙереү.
БА Л ДЫ Ҙ и. 1. Ҡатындың һеңлеһе.
2. диал. Ҡатындың энеһе йәки һеңлеһе (иренә
ҡарата).
БА Л Е р ЙНА [РУС. (ит. ] и. Балет артисткаһы.
Беренсе милли балет менән бергә һоҡландыргыс
балерина Тамара Хоҙайбирҙина ла үҫеп сыҡты.
«Ағиҙел», 1967, № 8.
БАЛЁТ [РУС. (ит. ] и. 1. Театраль танса сәнғәте. Классик балет. Рус балеты.
2. Бейеүгә, матур тән хәрәкәттәренә ҡоролған
музыкаль спектакль. Балет музыкаһы. «Сыңрау
торна» балеты.
БАЛЕТМ ЁЙСТЕр [РУС. <нем. ] и. Опера һәм
опереттала балет, танса, хореограФия номер
ҙарының авторы һәм ҡуйыусыһы.
БАЛИҒ [гәр.] с. Үҫкән, йәше еткән, Балиг
бала.
□ Балиғ булыу буй етеү, үҫеү.
БАЛЙЫ и. диал. Бағау.
БА Л К О Н [РуС. (ит.] и. 1. Йорттоң өҫкө ҡат
тарынан тышҡа сығарып эшләнгән майҙансыҡ.
Балкон ишеге. Балконга сыгыу.
2.
Театрҙың уртансы ҡатындағы тамаша
урыны.
БА Л Ҡ оҡш. Көслө яҡтылыҡты белдергән һүҙ.
Б алҡ итеү.
БА Л Ҡ А р Ҡ абарда-Балҡар АССР-ында йәшә
гән бер халыҡ һәм шул халыҡтың бер кешеһе
(төрки телдәренең береһендә һөйләшә).
БА Л Ҡ -БА Л Ҡ оҡш. Ҡапыл-ҡапыл балҡ иткән
де белдергән һүҙ. Балҡ-балҡ итеү. Балҡ-балҡ
килеү.
БАЛҠ Ы ЛДАУ ҡ. Балҡ-балҡ итеү, балҡ-балҡ
килеү. Балҡы лдап уттар яна.
БАЛ Ҡ Ы ТЫ У ҡ. 1. Көслө итеп яҡтыртыу, ныҡ
ялтыратыу. Кояш сыҡты, донъяга йәм аңҡытты,
нур балҡытты. Ш. Бабич.
2.
күсм. Шатлыҡ, ҡыуаныстан яҡтыртыу
(күҙҙе, йөҙҙө).
БАЛҠ Ы У ҡ. 1. Көслө итеп яҡтыртыу, ныҡ
ялтырау; балҡ итеү. Ҡояш нуры балҡый, яш Тө
нөн күккә ай ҡалҡһа, алтындай балҡый Урал
тау, көндөҙ күккә көн ҡалҡһа, көмөштәй балҡый
Урал тау. Салауат Юлаев. Ҡаланың бөтә йорт
тарында ла ут һүнгән булган, бер генә йортта ут
балҡып янып торган (Әкиәттән).
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2. күсм. Шатлыҡ, тсыуаныстаи яҡтыртыу (к ү ҙ
гә, йөҙгә тсарата). Башын горур күтәреп, көидәй
балҡып, Золхизә карапҡа табан атланы. 3. Би
ишева.
в а л ҡ ы ш и. 1. Ниҙәндер таралған, сағылған
сағыу, көслө яҡтылыҡ. Көнсыгышта күк көмбә
ҙенең яртыһынан артыгы тиңдәшһеҙ яҡты
балҡыш менән солганган. М. Кәрим. Ҡайһы
яҡтарҙан гына килһәң дә алыҫтан балҡып
ултыра ул башҡалабыҙ. Й ылдар үткән һайын
уның балҡышы көсәйә бара. С. Әлибаев.
2. Шатлыҡ, бәхеттән күҙҙең йылтырауы,
сырайҙа шатлыҡ ҡатыш сағылыш. Күҙҙәреңдең
бер балҡышын күреп, мин хайрандың күҙе ҡа
машты, ерең буйлап гәмһеҙ атлай инем, күктә
реңә ҡарап аҙаштым, ике күҙем берсән ҡамашты.
М. Кәрим.
Б а Л Л [РУе. (фр. ] и. 1. Берәй тәбиғәт күрене
шенең көсөн, ҡеүәтен үлсәү берәмеге. Елдең
көсө дүрт балга етте.
2. Уҡыусының өлгәшен Ьәм тәртнбен билдә
ләй торған циФрлы баЬа; отметка. Биш баллы
система. Б алл етмәү. / Спорт ярыштарындағы
уңышты билдәләй торған баһа. Иң югары балдар
суммаһын йыйыу.
Б а Л Л А д а [Рус. <ф р. ] и. Хикәйәт йәки әкиәткә
нигеҙләп яҙылған бәләкәй шиғри әҫәр. Баллада
яҙыу. ■ Ғ. Сәләмдең рус поэзияһының револю 
цион традицияларына нигеҙләнеп яҙган «Гре
нада*►исемле балладаһы уҡыусыга билдәле.
Ә. Хәкимов.
Балландырыу ҡ. Баллыға әйләндереү,
баллы итеү. Н иңә миңә иренгә бал һөртөп балландырырга,
кемдәрҙелер
алдандырырга?
Й. Солтанов.
Б а л л а н ы у ҡ. 1. Баллыға әйләнеү, шәрбәтле
булыу. Сәскә атһа, гөлдәр ай баллана, бал ҡорт
тары ҡунып бал ала (Халыҡ йырынан).
2. Балға буялыу.
Б аЛ Л А С Т [РуС. (ингл. ] и. 1. Ауырлыҡ өсөн
һалынған йөк (карап аунаҡламаһын, аэростат
ҡапыл күтәрелмәһен өсөн).
2. күсм. Кәрәкһеҙ артыҡ нәмә.
3. Тимер юлдағы шпал аҫтына һалынған ҡыр
сын, ҡом.
БАЛЛАҮ ҡ. Бал ҡушыу, балға болғау. Б ауы р
һаҡ татлы булыр баллаганда. Аҡмулла.
БА Л ЛЙ СТИ К [РУС.] и. Баллистика буйынса
белгес.
БАЛЛИСТГЙК с. Баллистикаға мөнәсәбәтле.
ф Баллистнк ракеТа осҡанда двигателенең
эше бөткәндән һуң ирекле ырғытылған есем
траекторияһы буйынса төшкән ракета.
БА Л ЛЙ С ГИ КА [РУе. (нем.] и. Артиллерия
снаряды, пуля, мина, авиабомба, реактив сна
ряд, гарпундарҙың һ . б. хәрәкәте тураһындағы
ф ән. Тышҡы баллистика. Эске баллистика.
БА Л ЛО Н [РУС. <фр. ]и. 1. Шыйыҡлыҡ йәкн газ
өсөн булған ябыҡ (быяла, металл, резина һ . б.)
һауыт. Газлы баллон.
2. Эсенә тын тултырылған тәгәрәмәҫ шины.
[Моратша:] Бөгөн ике рейс яһаным .. һуңгыһында баллон шартланы, шуга оҙаҡланым. М. Хәйҙәров.
3. Аэростаттың газ тултырылған көбө.

БА Л ЛЫ с. 1. Балы булған, бал ҡушылған.
Беҙҙең ҡоҙа хәлле икән, йыуасаһы баллы икән
(Халыҡ йырынан)./Татлы һуты булған, бал тәме
әйткән. Баллы үлән.
2. күсм. Татлы, яғымлы (һүҙгә, телгә ҡ ара
та).
ф Баллы бабай бот. ирен сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған аҡ сәскәле күп йыллыҡ үлән.
БАЛЛЫҠАЙ и. диал. 1. Һөглөгән.
2. Туҡранбаш.
б а л п а н и. диал. Олпатлы.
•
Б ай булһаң, балпан бул; ярлы булһаң, ҡалтан бул. Мәҡәл.
б а л п а н б а л п а н оҡш. Ауыш-тыуыш хәрә
кәтте белдергән һүҙ; алпан-толпан. Хәҙрәт
кырандасынан төшөп, яуҙы еңеп ҡайтҡан батыр
кеүек балпан-балпан баҫып, аҡ кейеҙгә барып
ултырҙы. И. Көҫәпҡол.
БАЛСЫ Ҡ и. 1. Һыуға иҙелеп, һемәшеп торған
йомшаҡ тау токомо. А ҡ балсыҡ. Ҡара балсыҡ,
һары балсыҡ. Балсы ҡ баҫыу. Балсы ҡ менән
һылау. Балсы ҡ ҡаҙы у.// Балсыҡ өй. ш [Оҫта]
балсыҡтан, ҡомдан әүәләп, сәй эсә торган каса
лар яһай икән. 3. Биишева.
2. диал. Тупраҡ.
БАЛСЫҠЛЫ с. Балсыҡ ҡатыш. Балсы ҡлы
тупраҡ.
БАЛСЫҠТАШ и. Ер ҡатламдары аҫтында
баҫылып, балсыҡтан яһалған таш.
БАЛСЫМАҠ диал. ҡар. бысьш 1.
БАЛТА м. Сабып ҡырҡыу, юныу өсөн хеҙмәт
иткән Яҫы йөҙлө, ялпаҡ төйҙәле, оҙон һаплы
ҡорос ҡорал. Балта йөҙө. Балта мороно. Балта
оңгоһо. Балта төйҙәһе. Балта һагагы. Балта
ҡыны. Арҡыры балта. Тараҡ балта. ■ Айбулат
балтаны М аруся ҡулынан тиҙ генә алды ла, күп
итеп утын ярып ташланы. Һ. Дәүләтшина. Сәкен
балта 1) ныҡ ағастан яһалған оҙон һайлы, нәҙек
билле һуғыш балтаһы; 2) башлы шәкәрҙе вата
торған бәләкәй балта.
ф Балта оҫтаһы ағастан йорт-ҡура һалыу
менән шөғөлләнгән оҫта; балтасы. Балтаһы
һыуға төшкән кәйеф е юғалып, күңелһеҙләнеп
торған кешегә ҡарата әйтелә, һапһы ҙ кара балта
башын баҫып туҡтауһыҙ эшләп йөрөгән йыуаш
кешегә ҡарата әйтелә.
БАЛТАСЫ и. Ағастан йорт, ҡура һалыу менән
шөғөлләнгән оҫта.
БАЛТЛАҮ ҡ. диал. Балҡыу.
БА Л ТЫ р и. Аяҡ енсегенең йыуан ере; бурбай.
Балтыр ите. ш Йыуан гына балтырлы һимеҙ бер
ҡыҙ уртага сыҡты. Т. Йәнәби. Итексе .. ҡуныс
тың оҙонлогон, аяҡтың алҡымын, балтыр йыуан
лыгын, табандың оҙонлогон үлсәп килтерергә
ҡушты. Ғ. Ибраһимов.
БА Л ТЫ р ГАН и. Көпшә һабаҡлы, киң киртләс
япраҡлы, сатыр сәскәле күп йыллыҡ үлән (йәш
сағында япрағын, көпшәһен ашайҙар). [Тай
фа — Дәүләт гәрәйгә:] Эшләмәйбеҙ. Заводыңды
үҙең һалып бөтөр. Балтырган ашаһам да торор
мон әле. Н. Ҡәрип.
БАЛҮАН и. Көслө, ныҡ, ҙур кәүҙәле кеше;
бәһлеүән.
БаЛЫҒЫҮ (балыҡ*) ҡ. диал. ҡар. бығыу 1
2. [Барсын — Сәгиҙәгә:] Кейәү үләне балыҡ-
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ҡанмы? Саҡ ҡына һыуыт та һөлөк яраһына яба
һалайыҡ. Һ. Дәүләтшина.
валыҡ и. 1. Айғолаҡлы, йөҙгөс ҡойроҡло,
һалҡын ҡанлы, умырткалы һыу тереклеге.
Балы ҡ ите. Балы ҡ майы. Балы ҡ һурпаһы. Балыҡ
тәңкәһе. Балы ҡ тотоу. Балыҡ үрсетеү. Балыҡ
ыҫлау. ■ Улар [малайҙар] ҡараңгы төшкәнсә
балыҡ ҡармаҡлай ҙа яр башында ут ягып, балыҡ
һурпаһы бешерә. Ә. Вәли. Атбаш балыҡ башы агг
башына оҡшаңҡыраған ваҡ диңгеҙ балығы. Ҡ ор
бан балығы аҡ тәңкәле йоҡа яҫы тәнле сөсө һыУ
балығы. Сәгер балыҡ һаҙандар ғаиләһенән
булып, ҡорбан балыҡҡа оҡшап торған аҡһыл
төҫһөҙ күҙле балыҡ. Табаи балыҡ эре һарғылт
тәңкәле, лҫы тәнле күл балығы. Шырт балыҡ
диал. этеш.
2. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың бере
(Һыуҡояр һәм Ҡуҙы йондоҙлоҡтары уртаһында
урынлашҡан).
ф Балыҡ кеүек йылҡылдап торған көр Малға
ҡарата әйтелә. Бер балыҡ башын сәйнәү әйләнгәи һайын бер нәмәне һөйләү.
БА Л Ы Ҡ С Ы 1и. Валыҡ тотоу менән шөғөллән
гән кеше.
Б А Л Ы Ҡ С Ы 2 и. Бер башҡорт ырыуының
исеме.
БАЛЫ Ҡ СЫ ЛАУ ҡ. Балыҡ тотоу менән шөғөл
ләнеү.
БА Л Ы Ҡ С Ы Л Ы Ҡ и. Хужалыҡтың балыҡ ме
нән шөғөлләнгән тармағы. Балы ҡсылыҡ артеле.
Балыҡсылыҡ хужалыгы.
БАЛ ЬНЕО ЛО Т [РУС. ] и. Бальнеология буйын
са белгес.
БА Л ЬН ЕО Л О ГИ Я [РУе. (лат. -j- гр.] и. Мине
раль һыузың Физик һәм химик сиФатьш, шиФаһын өйрәнә торған медицина тармағы.
БАМ БУК [РУС. (фр. ] и. Ағас һымаҡ бейек
булып үҫә торған быуын-быуын тсыуьпп һабатслы, тсыятс япратслы йылы ятс үҫемлеге. Ц Бам 
бук таяҡ.
БАНАН [РуС. <исп. ] и. 1. Тропикта үҫә торған
эре япраҡлы, эре сәскәле бейек үҫемлек (ем ете
һәм сүсе өсөн үҫтерелә).
2. Шул үҫемлектең ҡалын йомшаҡ ҡабыҡлы
оҙонса емеше.
БАНДА [Рг/С. <ит. ] и. Ҡораллы башкиҫәрҙәр
төркөмө. Колчак бандалары тыныс халыҡты
аяуһыҙ язалай, совет власы яҡлы кешеләрҙе ата.
«Совет Башҡортостаны», 1969, 19 октябрь.
БАНДАЖ [РУС. ( ф Р. ] и. 1. Эсте күтәртеү,
бүҫерҙе һ. б. ҡыҫып быуыу өсөн ҡулланылған
билғау.
2. тех. Машинаның төрлө өлөшөнә кейҙерелә
торған тимер ҡоршау.
БАН ДЕр ° Л Ь [рус. (ф р.] и. 1. Почта аша
ебәрелгән нәмәләрҙе төргән ҡағыҙ. / Шул ҡағыҙ
ға төрөп, почта аша ебәрелгән нәмә, Китапты
бандероль менән ебәреү.
2. Пошлина түләнгәнлеген күрһәтеү өсөн
тауарға йәбештерелгән ҡағыҙ. [Салих] һары
ҡагыҙҙан бер әсмүхә тәмәке һыйырлыҡ ҡап яһай,
уга тәмәке тултыра ла бандероль йәбештерә.
X. Мохтар.
БАН ДЙ Т [РуС. <ит. ] и. Бандала йөрөгән кеше;
башкиҫәр, юлбаҫар. Бандит шайкалары Өмөт

байҙың тауыҡтарына тиклем талап киткән.
Ғ. Дәүләтшин.
БАН ДИ ТЛ Ы Ҡ и. Башкиҫәрҙәр эше. Бандит
лыҡта йөрөү. Бандитлыҡ ҡылыу.
БАНДУРА [РуС. ] и. Украиндарҙың күп
ҡыллы, киң гриФлы сиртмә музыка ҡоралы.
БА Н К [РуС. (ф р,] и. 1. а) Социалистик илдәр
ҙә: халыҡ хужалығы планына ярашлы предприя
тиеларҙың ағымдағы эшмәкәрлегенә кредит
асыуҙы үтәгән һәм капитал һалыуҙарҙы (финан
слау, предприятиелар менән хужалыҡ орган
дары араһында ҡул аҡсаһыҙ иҫәпте һәм ҡулда
булған аҡсаларҙың үҙәкләштерелгән әйләнешен
ойошторған дәүләт учреждениеһы. СССР дәүләт
банкыһы. Коммуналь банк; б) капиталистик
илдәрҙә: ссуда капиталын туплап, уны табыш
һәм өҫтәмә табыш алыу өсөн капиталистар ҡ ара
мағына биргән предприятие. [Н ы язгол:] Бер
эшем барып сыҡһа, ер банкыһындагы крәҫтиән
дәр өсөн асылган йөҙ егерме алты мең алтын
минең ҡулда буласаҡ Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡайһы бер кәрт уйынында: конға һалынған
билдәле аҡса суммаһы. [Индрил] ҙурыраҡ банк
отһа: «О чкоһ — тип ҡысҡырып ебәрә, кәрттәрен
ыргыта һалып, .. аҡсаларҙы үҙенә тартып ала.
Д. Юлтый. Банк сөйөү кәрт уйнағанда уртаға
аҡса һалыу.
БАНКА [рус. (пол. j и. 1. Ғәҙәттә цилиндр
рәүешендәге быяла, ҡалай һауыт. Консерва бан
калары асылды. Колбаса туралды. Гаврилов ..
икмәк телде. Ф. Иҫәнғолов.
2. мед. Д ауалау өсөи тәнгә ултыртыла торған
бәләкәй генә быяла һауыт. Банка ултыртыу.
БАН КЕТ [РуС. <фр. ] и. Берәй тантана хөрмә
тенә ойошторолған һый. Банкет ойоштороу.
Банкетҡа саҡырыу.
Б А Н К Й р [РУС. (ф р,] и. Капиталистик илдәр
ҙәге банк (1 мәғ.) хужаһы йәки эре акционер.
Б А Н К р ОТ [РуС. <фр. ] и. Бурысҡа батып бөл
гән кеше йәки ойошма.
Б А Н К р ОТЛАНЫУ ҡ. Банкрот булыу, банк
ротҡа әйләнеү.
Б А Н К р О ТЛЫ Ҡ и. Бурысҡа батҡан, бөлгән
хәл. Банкротлыҡҡа ҡалыу.
БАН Т [рус. (нем.] и. Элмәкләп бәйләнгән
таҫма. [Ҡыҙ] сәсен тарай ҙа үреп, бант тага.
Ф . Рәхимғолова.
БА Н ТИ К [РУС. ] и. Бәләкәй генә бант. Ренаттың артынан .. сәсенә күбәләк төҫле итеп бантик
таҡҡан бәләкәй генә ҡыҙ эйәргән. Ф . Иҫәнғо
лов.
БА О БА Б [РуС. (эф .] и. Бик йыуан олонло,
тарбаҡ сатырлы тропик ағас.
БАП и. Тәрбиә, ҡәҙер. Бапһыҙ булган аҡ тол
пар сапһа ла быуынын яҙа алмаҫ. «Иҙеүкәй
менән Мораҙым».
БАПАҠ и. Балаларҙы ҡурҡыта торған уйҙыр
ма яман зат. [Гөльямал:] Өҫ-башымды ла
карап торманым. Ҡәйнешем күрһә, танымаҫ
әле. Ниндәй бапаҡ килгән тиер. Я. Хамматов.
БАПЛАУ ҡ. 1. Ҡәҙерләп тәрбиәләү, һөйөп,
баплап, бала үҫтереү.
2. Яратып, күңел һалып, еренә еткереү. Б ап
лап эшләү. Баплап ултырып сәй эсеү. ш Оҫолло
еңгәнең һыйлы итеп әсеткән, баплагг һыуытҡан

114

Б

БАП

БАР

яҡшы ҡымыҙын бер-ике алдыр эсеү менән үк
башҡа сыга. Ғ. Дәүләтшин.
БАПТЙЗМ [РУС, <гр. ] и. Нигеҙендә алла меиәи
туранан-тура (сиркәү аша түгел) аралашыу
принцибы ятып, балиғ булғас ҡына суҡын дырыуҙы рөхсәт иткән протестантизм төрө.
Б а П т а С Т [РУе. ] и. Баптизм йүнәлешендә
торған кеше.
в а р 1 мөн. 1. Кемдең иәки ниҙеңдер ғәмәлдә
булғанлығын белдерә; киреһе юҡ. Атым бар —
йүгәнем юҡ, дәртем бар — һөйгәнем юҡ (Хальпс
йырынан).— Тагы ла һөйләүселәр бармы? Б у л 
маһа, йомгаҡ яһайыҡ та йыйылышты бөтөрәйек.
М. Тажи. [Әсә:] Тик кенә ултырыгыҙ, мин үлгәс
талашыр һы гыҙ, мин барҙа тыныс ҡына торогоз.
С. Агиш.
2. Хәбәр Функцилһында килеп, ниҙеңдер
булырға ихтималлығын иәки тейешлеген бел
дерә. [Ғариф:] Әле бит бөтөнләй китмәгән, ҡара
лаһы бар, әллә ҡалдырып та ҡуйырҙар.
М. ҒаФури.— Ҡуйсы әле, ниндәй кеше икәнен дә
белмәйһен, изге кеше булы уы бар, үҙеңә насар
булып ҡуймаһын (Әкиәттән).
ф Б ар тип тә белмәү нимәнелер иҫәпкә
алмау, тсаиғыртмау.
• Бар яраштырыр, юҡ талаштырыр. Мәтсәл.
Барҙың барлыгы тейер, юҡтың тарлыгы тейер.
Мәтсәл.
БА Р 2 билд. а. Бөтә булған; һәммә. Ғариф
ҡарттың тәҡдимен йылыштагы бар кеше урынлы
тапты. Б. Бикбай.
БА р АБА 1 и. Ҡыҙғылт супай башлы, күк ар а
лаш тсанатлы эре буҙ турғай; сутс турғай.
БАРА БА 2 с. диал. Ауматсаи.
БА р АБАН [РуС. ] 1. Ике ятслап тире менән
тарттырып эшләнгән тсыуыш цилиндр Формалы,
дөңгөрләтеп һуға торған музыка тсоралы. Бара
бан таяҡтары. Барабан ҡагыу.
2.
Ғөрлө машина Ьәм механизмдың цилиндр
кеүек детале. Револьвер барабаны. Сепаратор
барабаны, ш Барабан тос көлтәләрҙе йотоп
ебәрә лә, геү-ү, гөрһ иттереп һаламын атып таш
лай. Ф. Иҫәнғолов.
ф Ярыҡ барабан ауыҙында һүҙ тормаған
кешегә тсарата әйтелә.
Б а Р а Б а Н С Ы и. Барабан тсағыусы.
Б а Р А К [РУС. (ф р. ] и. Ватсытлыса йәшәү өсөн
ағас иәки татстанан эшләнгән. Эшселәр барагы.
Баракта тороу.
Б а Р а Ҡ с. Оҙон йөнлө, йөнтәҫ. Бараҡ ауыҙлы
ялбыр ҡара эт .. ҡапыл у га [Айбу латка] таш
ланды. Һ. Дәүләтшина.
Б а Р а М а Н н. иҫк. Таныш кеше; белеш.
• Бараманың бар булһа, барып айран эсер
һең. Мәкәл.
Б а Р А Н К а [РУС. ] и. һөйл. Автомобилдең дүң
гәләк рәүешендәге руле. [Сөләймән] баранканы
бер туҡтауһыҙ борголаган шоферҙың хәрәкәтен
күҙәтте. Я. Хамматов.
БАРА -ТО РА р. Күпмелер ватсыттан Ьуң;
атсрынлап; тора-бара. Бара-тора Өйрәнсектең
тупаҫ балсыҡ көршәктәренә көн бөткән. 3. Б и
ишева.
Б АР Ау АЙҺЫ Ҙ с. диал. Тупһыҙ.
Б АРБ АРЙО [РуС. <лат. ] и. 1. Ҡ ара кустсыл

тсыҙыл төҫтәге ватс тсына әсе емеш биргән сән
скәкле көньлтс тсыуағы.
2. Шул ағастың емеше. Барбарис вареньеһы.
БАРҒЫ ЛАУ ҡ. Һирәк-Һалтс барыу. Баргылап
йөрөү.
БАРДА [РУС. ] и. Шарап тсыуғанда, һыра тсайнаттсанда төпрә рәүешендә бүленеп, мал аҙығы
итеп Файҙаланыла торған тсалдытс.
Б А Р Е Л Ь Е Ф [РуС. <фр. ] и. Ҡабартып төшө
рөлгән скульптура һүрәте.
БАРЖ А [рус. (ф р.] и. Үҙе йөрөмәй, буксир
йәки толкач я рҙамында күсә торған я ҫы төплө
ҙур йөк кәмәһе. Ага һалдар.. Ана буксир килә
баржаһына иген тултырып. Н. Нәжми.
Б А РИ Д [гәр. ] и. иҫк. кит. Һыуытс, һалтсын.
М улла Ғәлимйән барид ш ул, йәнгә бик һалҡын
бата. Булмаһа һалҡын ягы, булмаҫмы ине алтын
ата? Ш. Бабич.
Б А РИ Й [РУС. <ғР. ] и. Химик элемент, атс төҫ
тәге йомшаҡ металл.
Б А РИ Н [Рг/С. ] и. 1. Революцилға тиклемге
Россилла: алпауыт. Ул [Вася] кисә генә йәш ба
ринды һамарга алып китте. Һ. Дәүләтшина.
2. р еволюцилға тиклемге р оссилла өҫтөн тсатлам кешеһе. Бер мәл ш улай беҙҙең Бүжәкәй
ауылына бер .. барин килеп төшә (Хикәйәттән).
3. күсм. Эш лратмаған, үҙ эшен кешенән
эшләткән кеше.
БАРИТОН [Рг/С. (ит.] и. 1. Бас менән тенор
араһындағы ирҙәр тауышы. Баритон менән йыр
лау. / Шундай тауыш менән йырлаған кеше.
2. Торбанан бер октаваға түбән тауыш сығар
ған тынлы музыка тсоралы.
БА р КАС [РУС. (го л.] и. 1. Күп ишкәкле ҙур
кәмә.
2. Портта йөк ташый торған үҙе йөрөмәлә
кәмә.
БА р Ҡ -БА р Ҡ , барҡ та барҡ оҡш. Ҡош тау 
ышын белдергән һүҙ. Барҡ-барҡ итеү. Барҡбарҡ килеү.
Б А р Ҡ Ы ЛДАҠ и. 1. Оыбар буҙ төҫтәге эре
турғай. Урманда ҡыштырлаган тауыш ишетелә.
Бүрекле тургай, ҡыҙылтүш һәм барҡылдаҡтар
агаста ҡалган миләш , балан, әлморон һәм башҡа
емештәр менән туҡлана. «Оовет Баштсорто
станы», 1986, 16 ғинуар.
2. Барҡылдаҡ һымаҡтар, барҡылдаҡтар зоол.
Турғайҙар отрядына тсараған тсоштар ғаиләһе
(барҡылдаҡ, һандуғас һ. б. ҡарай).
БА р Ҡ Ы ЛДА у ҡ. Барҡ-барҡ итеп ҡысҡырыу,
барҡ-барҡ килеү. Барҡылдыгы сыгыу.
в а р л а н ы у ҡ. төш. ҡар. барлау.
в а р л а у ҡ. Тикшереп, теүәлме-түгелме тип
иҫәпләү. Командирҙар .. эскадрондарҙы бар
ланы һәм һөжүмгә күтәрелергә әҙерләнде.
Ә. Ихсан. [Зөфәр] аттарын барлай. Барлап
сыҡҡас, Йондоҙгашҡа юҡлыгын белә лә, ..
эҙләргә китә (Әкиәттән).
в а р л а ш ы у ҡ. урт. ҡар. барлау.
Б а р ЛЫ с. Етеш, мул тормошло; хәлле. Барлы
кеше. Барлы тормош,, ш [Әбей:] Бы л ил, балам,
барлы гына булырга оҡшай. Насип булһа, бер
аҙ тороп китербеҙ. К. Мәргән.
БАРЛЫ ҒЫ билд. а. 1. Бөтә булғаны, ни бары.
Минең барлыгы бер һум аҡсам ҡалган.
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2. Бөтәһе, һәммәһе. Арбаеа барлыгы егерме
биш мера арыш тейәлде, Ғ. Дәүләтшин.
БА р ЛЫ Ҡ 1 и, Вар бУлған хәл; тәбиғәт*, булм ы т. Гөлйөҙөм бөтә барлыгы менән' шигри тәбигәтле, тәрән тойголо ине. Һ. Д әүләттина.
Барлыҡҡа килеү юҡтан барға әйләнеү; ғәмәлгә
килеү.
Б а р ЛЫҠ 2 и. Тормоттағы ететлек; мүллытс.
Х алы ҡ хәҙер барлыҡ менән, туҡлыҡ менән
йәшәй.
Б а р ЛЫҠ 3 билд. а. Бөтә булған; һәммә. К ү 
бәләктең бар йәме, барлыҡ хаяты гөл менән.
Ш. Бабич.
Б а р Л Ы Ҡ ЛЫ с. Е т е т тормоглло, етегпле.
Барлы ҡлы кеше.
БАРЛЫ -Ю Ҡ ЛЫ с. Булыр-булмаҫ, әҙ-мәҙ.
Келәтһеҙ кешеләр барлы-юҡлы игенен аласыҡтагы көбө, алап эсенә тултырган. Ж. Кейекбаев.
Б а Р М а Ҡ и. Ҡул, аятс осондағы быуынтыҡлы
хәрәкәтсел ағза. Йыуан бармаҡ. Оҙон бармаҡ.
Баш бармаҡ. Сыганаҡ бармаҡ. Урта бармаҡ,
һ у ҡ бармаҡ. Бармаҡ бите. Бармаҡ осо. Бармаҡ
төбө. Бармаҡ һөйәге, ш Гармунсы .. бармаҡта
рын гармун теле буйлап йүгертте. Я. Хамматов.
+ Бармаҡ башындай 1) ҙур нәмәне бәләкәй
итеп күрһәткәндә әйтелә. Бармаҡ башындай
гына май; 2) бәләкәй нәмәне ҙур итеп күрһәткән
дә әйтелә. Бармаҡ башындай миң. Бармағы
үҙенә кәкре үҙен генә ҡайғыртҡан к е т е тура
һында әйтелә. Бармаҡ менән генә һанарлыҡ бик
әҙ. Ул саҡта ауылдан унынсыны бөтөп сыгыусылар бармаҡ менән генә һанарлыҡ ине. Шуга
күрә Ҡәйүмов уны [Миҙхәтте] ҡайтыу менән
колхозга хисапсы итеп алды. Н. Мусин. Бармаҡ
осондан саҡ тсына, әҙ генә. Күпме кеше зар илай,
алланан мәрхәмәт һорай,., ә алланың бер генә лә,
бармаҡ осондай ҙа мәрхәмәте юҡ. Д. Юлтый.
Бармаҡты тешләрҙәй булыу бик нытс үкенеү.
Урта бармаҡ кеүек бик шәп (кегпегә тсарата).
Урта бармаҡ кеүек егеттәр .. һугышҡа китә.
Ж. Кейекбаев.
Бармаҡсы и. диал. Уйматс.
БаРМаҠСЫН и. Бирсәткә бармағы. Аҡ
бирсәткәң бармы әллә, бармаҡсыны тармы әллә
(Халытс йырынан)./Барматстса кейҙерә торған
күн йәки резина тсап.
Барнағыл и. ҡар. барнау 1 [Ҡорбан:] Ҡара
таңдан ҡара кискә тиклем эшләйһең, ә эш хаҡы
атлыга көнөнө — 3 барнагыл, йәйәүлегә — 2
барнагыл. А. Таһиров.
БАРН А У 1 и. иҫк. Боронғо өс тинлек батсыр
атсса. Эй ҡоҙаның бүләге, ошомо икән күргәне,
етмешлек тип көткән булһаҡ, һуҡыр барнау бир
гәне ("Гуй йырынан).
•
Бер барнау юҡ кеҫәлә, ике күҙе бисәлә.
Мәтсәл.
Б А Р Н А У 2 с. иҫк. Ҡәҙере булған, тсәҙерле.
Малын түгел, йәнен алырбыҙ, Мәжит илгә бар
нау ир түгел (Халытс йырынан).
Б А РН И К [РУС. парник] диал. Сәйгүн.
БА РО ГРА Ф [РУС. ( гр. ] и. АтмосФера баҫы
мының үҙгәрепген үҙе лҙып бара торған прибор.
Б А РО К К О [РУе. (ит. ] и. 16—18 быуаттарҙағы
Көнбайыш Европа архитектураһы һәм скульпту
раһында булған ныҡ биҙәкле стиль.

БА РО М ЕТР [РУс. (гр .] и. 1. АтмосФера баҫы
мын үлсәй торған прибор. Терегөмөшлө баро
метр.
2. күсм. Эш, хәлдең барышын сағылдырған
күрһәткес. Сауҙа эшен ҡайһы саҡта экономик
тормоштоң барометры тип атайҙар. «Совет
Башкортостаны», 1965, 9 июль.
БА РО Н [рус. (ф р.] и. Көнбайыш Европала:
графтан түбәнге дворлнлыҡ титулы һәм шул
титулдағы кеше.
БА РРИ К А Д А [РУС. <фр. ] и. Урам һуғышында:
һәр төрлө нәмәнән өйөлгән нығытма. Баррикада
ҡороу.
БА РС и. ҡар. барыс.
БАРСА 1 билд. а. Бөтә булған; тотош, һәммә.
Эй даһиҙың һәйкәле, һин барса һәйкәлдән бөйөк.
X. Ғәбитов.
Б А Р С А 2 [фарс.] и. 1. Уҡалы ебәк туҡыма.
Барса күлдәк.
2. диал. Ғуҡымалағы эре биҙәк. А ҡлы ситса,
алма барса иң яратып кейгәнем (Халыҡ йыры
нан).
БАРСАЛАУ ҡ. диал. ҡар. биҙәкләү 1.
БА РС Ы Н и. Ебәк туҡыма.
БАРТ\АН с. диал. Үсексән.
БА ргГАНЛАУ ҡ. диал. Үсегеү.
БАРХ А Н [РУС. < ҡаҙ. ] и. Сүлдә һәм далала
үҫемлек менән нығытылмаған ташылдыҡ ҡом
убаһы .
БАРЩ ИНА [РУС. ] и. Крепостнойлыҡ дәүерен
дәге крәҫтиәндәрҙең алпауытҡа мәжбүри һәм
буш эшләнгән эше.
Б А РЫ 1 билд. а. Һан, күләм йәһәтенән тулы
лыҡты белдерә; барлыҡ, бөтә, һәммә. Беҙгә
команда булды. Барыбыҙ ҙа, блиндаждан сыгып,
окоп буйҙарына таралдыҡ. Д. Юлтый. Килен
төшкәс, уның бөтә алтын-көмөшлө һандыҡта
рын, ебәк күлдәктәрен, уҡалы камзулдарын,
сафъян ситектәрен, талир тәңкә ҡашмауҙарын —
барын да аҡ келәткә тултырҙылар, ти (Әкиәт
тән). Тыуып үҫкән Дим буйҡайы йәнгә яҡын
барынан (Халыҡ йырынан).
ф Ни бары бөтә булғаны, барлығы. Ҡыш
буйына ни бары бер ай эшләгән.
БА РЫ 2 кис. Һан, күләм йәһәтенән сикләй;
тик. Колхозсы лар эшкә сыгырга ашыҡмай, бары
Шәрәф Иртөбәков менән бер төркөм йәштәр генә
ырҙынга китте. Б. Бикбай. Аҡтүбәгә еткәндә
кеҫәмдә бары егерме тин аҡса ҡалган ине. Т\ Й ә
нәби.
Б А Р Ы Б Е Р p. 1. Нисек кенә булмаһын, ни
булһа ла. [Миңлебай:] Мин ҡола бейәне һатам
да барыбер өйҙө ҡыйыҡлатам. Т\ Йәнәби. [Айыуголаҡ — ҡартҡа:] Ҡаптыңмы? Барыбер ҡасып
ҡотола алманың (Әкиәттән).
2. Айырмаһы, әһәмиәте юҡ, бер тигеҙ: берҙәй.
Кем булһа ла миңә барыбер.
БА РЫ ЛЫ У ҡ. эйһ. ф. ҡар. барыу 1.— Өфө
тиклем Өфөгә барыла бит, ҡарсыҡ. Ә ллә ниндәй
түрәләр менән күрешеү ихтимал. Р. Низамов.
БА р ЫМ и. 1. Ысын теләк; ихласлыҡ. Ашҡа
барымы юҡ. Эшкә барымы юҡ. ш [Сәйет] йомош,
юлга етеҙ, эшкә барымлы булган. Ә. Вахитов.
2. диал. Ниҙеңдер алға, ыңғайға китеше. Эш
барымһыҙ булып китте.
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Б а р ЫМСЫК и. Ҡыҙҙың кейәүгә бара торған
Kemelie. Барсын ыргып төшөп: «Барымсыгым
ошо минең»,— тип Алпамышага ҡаршы йүгерә.
«Алпамыша».
БаГЫМТа и. тар. Мал-мөлкәтен, ҡатын-ҡыҙҙы талап алыУ өсөн сит ырыүға яһалған Ьөжүм.
[Сапҡын — Ы рыҫҡолга:] Карагужа кешеләре
барымтага килгән. Бөтә малды ҡыуып алып
киттеләр. М. Кәрнм.
Барымтал с. диал. Йөрөщлө.
варымтаЛау ҡ. тар. Барымта яҺа У.
Барымталашыу ҡ. тар. Ҡ ара-тсарты ба
рымта лЬаУ.
Барымтасы и. тар. Барымтала ҡатнашҡан
кепхе. Башлыҡтарын, бер нисә кешеһен югалтҡан
барымтасылар йылҡы көтөүен ҡалдырып ҡасырга мәжбүр була. «Ҡ арас менән Аҡша».
Б а р ЫН и. Табындарға ингән бер баппсорт
ырыүының исеме.
Б а р Ы Н С а р. Мөмкин тиклем, хәлдән килгән
сә. Барынса кейендереү, ш Кистән үк әсәһе
барынса тырыштырып, М усаҡайга ашарга төй
нәне, алам-һалам йылы кейем хәстәрләне.
Б. Бикбай.
Б а р ЫС и. Бесәй һымаҡтар ғаиләһенә тсараған
•кара сыбар һары төҫлө эре йыртҡыс Ьөтимәр
йәнлек. Барыс бейек ҡарлы тауҙарҙа йөрөй.
ф Барыс йылы ун ике йыллыҡ мөсәлдең өсөн
сө йылы.
•
Барыс йылында барын сәс, һис булмаһа та
ры сәс. Әйтем.
в а р ы ҫ ҫ. диал. ТУлы, йомшаҡ итле. Барыҫ
тәнле.
в а р ы у ҡ. 1. Бер йүнәлештә хәрәкәт итеү.
Йәйәү барыу. Поезд менән барыу. Шәп барыу, ш
Булат .. арбаны этеп барҙы-барҙы ла бер баганага терәлеп туҡтаны. М. Тажи. Пароходтар бара,
пристандәр байраҡ болгап оҙатып ҡалалар.
Ғ. Сәләм. Эй бара, ти, былар, эй бара, ти, эт а л
дан йүгерә, көтөүсе уның артынан йүгерә, ти.
Бара торгас, әлеге урманга барып инделәр, ти
(Әкиәттән).
2. Ниндәйҙер маҡсат менән ҡайҙалыр йүнәлеү
иәки булыу. А у га барыу. Баҙарга барыу, m М и
нең ҙур театрга барганым булмаһа ла, циркта
булганым бар. С. Агшн./Тәғәйенләнгән ергә
етеү (хат Ь. б. нәмәгә тсарата). Хат яҙгас, бер
аҙ йөрәк баҫыла, күңел тыныслана: бәлки хат
барыр, бәлки алып уҡырҙар. Д. Ю лтый./Нин
дәйҙер йүнәлеппә булыу (һуҙ, уй, ниәт кеүек
нәмәгә тсарата). Ғәлләметдин шаян Сөләйҙең тел
төбө ҡайҙа барганын аңламайыраҡ ҡалды, күрә
һең. Ш. Насыров.
3. Дауам итеү, булыу ( э т , әңгәмә һ. б. тсара
та). Ҡыҙыу бәхәс бара. һ ү ҙ уның тураһында
бара. ш Юҡҡа болокһой кеше, ә тормош һаман
үҙ юлынан бара бирә. Б. Бикбаи.
4. Билдәле бер й ә т уҙғарыу. Ҡыҫыгыраҡ
күҙле, өс йәше менән барган малай шым гына то
ра. Ә. Вәли.
5. Ниндәйҙер ғәмәлде кисереү; ғәм әлләтеү.
Сауҙа насар бара. Уҡыу яҡшы бара. — Тагы бер
трактор алып ҡайттылар, эштәр хәҙер һәйбәт ба
ра. ш [Егет — Алпамышага:] Тиҙерәк ҡайт,
унда бәйге бара, һуңлап ҡалма. «Алпамьппа».

6. Кейәүгә сығыу. [Зәйнәп:] Ғарифтың нисә
ҡыҙ алып айырганын бик яҡшы беләм. М ин уга
үлһәм дә барасагым юҡ. М. ҒаФури.
7. күсм. Берәй йүнәлепггә үҫеш алыу. Коммунизмга барыу. Техник прогресс юлынан
барыу,
8. күсм. Ниндәиҙер э т , тсыльпстса аҙым лһау.
Түбәнлеккә барыу. ■ — Ү ҙ теләге менән ошон
дай эшкә барыр инеме ни ул? 3. Бииш ева./Н ин
дәиҙер сиФат, тәбиғәттән сығып э т итеү. Уҫаллыгыңа бараһың, ш Эй, малай саҡ, шуҡлыгыңа
барып, сәскәләргә булдың хаяһыҙ. В. Әхмәҙиев.
9. күсм. Ярарлытс булыу; лрау. Уҫаҡ балта
һабына бармай. [Крәҫтиән:] Ҡустым, былай ҡа
ра әле, бынау нәмә түшәк тышына барырлыҡ
түгелме? С. Агшп.
10. Төҫ булыу; килетеү. Зәңгәр күҙгә зәңгәр
күлдәк бик бара.
11. күсм. Үтемле булыу; үтеү. Тамаҡҡа аш
бармай.
12. Хәл ҡылымдың m формаһында килеп,
баштса тсылымдар менән тсутма тсылымдар яһай.
Барып ҡыҫылыу. Барып ҡуш ы лы у. Барып то
ташыу. Барып ултырыу. Барып һугылыу. Б а 
рып әйтеү. Барып етеү. Барып инеү. Барып
ҡайтыу. Барып йөрөү.
13. *п/*а Формаһындағы хәл тсылымға ҡушылып, .ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында тсутма тсылым
яһай: а) эш-хәрәкәттең даимилытс мәғәнәһен
белдерә. Китеп барыу. Ҡарап барыу. Йырлап
барыу. Газета-журналды уҡып барыу. Радионан
кәрәкле нәмәне тыңлап барыу, һ ә р һүҙҙе яҙып
барыу; б) эт-хәрәкәттең нимәгәлер й үнәлет
алыуын белдерә. Арта барыу. Бөтә барыу. Б а й 
ый барыу. Ишәйә барыу. Йомшара барыу. К а
миллаша барыу. Көсәйә барыу. Үрсей барыу.
Аҙы ҡ бөтә бара. Көн кисләп бара. һауыт тулып
бара. Ҙурайы п барыу. Кеше булып барыу; в) ни
мәгәлер тиҙ генә ыңғайлауҙы белдерә. Ярһып
барыу. И лап барыу.
ф Алып барыу илтеү. Ана бара юлың ҡар.
ана Барып сығыу 1) кемгәлер аҙ ваҡытҡа ки
леү; 2) тормошҡа, бойомға ашыу. Эш Юламан
ҡарт уйлаганса барып сыҡмай. 3. Биишева.
Ҡ ул барыу ҡар. ҡул '. Уҙа барһа күп булһа, күп
тигәидә. Станция менән посёлка араһы уҙа барһа
бер километр булыр. Ж. Кейекбаев.
БА р Ы ҺЫ билд. а. Һан, күләм йәһәтенән тулы
лыҡты белдерә; бар булғаны, бөтә булғаны, ба
ры. Тауыш бөтә кешене һиҫкәндерҙе. Барыһы
ла .. тәҙрәгә ҡараны. С. Агиш. һүҙҙәреңдең
барыһы ла ялган, береһе ысын һүҙ түгел. Ш. Б а
бич.
БА р ЫШ и. 1. Бер йүнәлеш буйынса булған
хәрәкәт. Аттың барышы менән .. Аҡназар ҡалгып, һуцгараҡ ойоп китте. Ғ. Дәүләтшин.
2.
Бер нәмәнең үҫеше, дауам ителеше. Ваҡигалар барышы. Эш барышы. Сәсеүгә әҙерлек
барышы.
БА р ЫШЛАЙ р. Барған ыңғайҙа. Китеп ба
рышлай. Үтеп барышлай, п Гәрәй .. ҡапҡанан
сыгып барышлай аңгармаҫтан башын арҡыры
агасҡа бәреп алды. Б. Бикбай.
БА р ЫШЫу ҡ. Бер-береңә барыу. Улар [К ү
сәр менән Күсмәҫ] икеһе бик дуҫ булып, ҡунаҡҡа
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барышыр, .. һунарга йөрөшөр булган, ти (Әки
әттән).
Б а р ЬЁр [рус. <ф р.] и. 1. Спортта, циркта
ырғып сығыУ өсөн Ҡуйылған кәртә.
2. Эш урынын бүлеп торған тәпәшәк кәртәләү.
Мин үлсәгән тауарҙарҙы контролёрга, барьер
артындагы кешегә, илтә торам. С. агиш .
3. күсм. Ниндәйҙер ҡаршылыҡ. Төрлө барьер
ҙар эшкә ҡамасаулай.
Б а С [РУС. (ит.] и. 1. Иң тсалын ирҙәр т а Уышы.
Карттың буйы оҙон, кәүҙәһе ҡалын, .. тауышы
ҡалын. Ысын бас. Күкрәп тора. Ҡ. Д алн./Ш Ул
тауыш менән йырлаған кеше.
2. Түбән регистрҙағы тсыллы йәки тынлы музыка тсоралы.
Б а с а и. 1. Төлкө, һыУһар кеүек йәнлектең
сираҡ тиреһе.
2. Ҡатын-ҡыҙҙың шУл тиренән тегелгән тышлы
тупы.//Б аса тун.
% Ҡыҙы барҙың наҙы бар, баса күрпәһе лә бар.
Мәтсәл.
Б аС К Е Т Б О Л [РУС. (ингл. ] и. Ике команда
ярышып, ике Ятс бағаналағы сеткалы кәрзин
дәргә тУп ырғытыша торған спорт үйыны. Б ас
кетбол ярышы. Баскетбол уйнау.
БаСКЕТБОЛСЫ и. Васкетбол үйнаған кеше.
Б а С Ҡ а Ҡ и. тар. Войондоротсло ил халтсынан
лһатс йыйыүсылар башлығы.
БАСН Я [РУС. ] и. ҡар. мәҫәл.
БаССЁЙН [РУс. (ф р.] и. 1. Йөҙөү, һыУ инеү
өсөн йәки төрлө һынау үткәреү өсөн хеҙмәт ит
кән махсүс яһалма күл. Ҡышҡы йөҙөү бассейны./Ш үндай яһалма күле бУлған тсоролма.
2. Йылға Ьәм Уның тсУшылдытстары биләгән
майҙан. А гиҙел йылгаһының бассейны.
3. Билдәле бер тсаҙылма байлытстар лттсан
әлкә. Күмер бассейны.
БаСТИОН [рус. (ф р.] и. Биш мөйөшләп эш
ләнгән хәрби нығытма.
Б аС Т р у К [Рг/С. острог] и. иҫк. Төрмә. Юлай
ҙа улы батыр Салауат баструкта ултыра —
өйҙә юҡ (Халытс йырыиаи).
Б а ҫ а и. 1. Ятсшы сүс бирә торған нәҙек һабатслы ата киндер. Баҫа йолҡоу. Баҫа талҡыу.
2. ШУл үҫемлектән алынған сүс. Баҫа еп. Баҫа
күлдәк. ■ Түңәрәккәй күлгә баҫа һалдым,
булгандыр инде баҫаһы, инәкәй. Баҫаларын иләп
һуга алмам, һыулауыңдан инде һыу алмам (Сең
ләүҙән).
Б а ҫ а Л Ҡ а и. Тыныс, һалҡын тәбиғәт, тсылытс,
характер. Баҫалҡаһы булмаһа, батыр яуҙа еңә
алмай (Ҡобайырҙан).
Б а ҫ а л ҡ а л ы с. Тыныс, һалтсын тәбиғәтле;
баҫалтсы. Баҫалҡалы кеше.
Б а ҫ а л ҡ ы с. Тыныс, һалтсын тәбиғәтле, тыйнатс; баҫалтсалы. Баҫалҡы кеше. ■ К илгән врач
бик һәйбәт булырга оҡшаган. Баҫалҡы гына
холоҡло. Ш. Янбаев.
Баҫалҡыланыу к. Баҫалтсыға әйләнеү.
в а ҫ ҡ ы н и. Баҫып алыу, талау ниәте менән
яһаған ҡораллы һөжүм. Баҫҡын яһау.
БаҪҠЫНСЫ и. Баҫтсында катнашыусы, ба
ҫып алыусы. /3 быуатта Башҡортостан татар-монгол баҫҡынсыларының хөкүменә дусар
була . М. Сәғитов.

БаҪҠЫС и. 1. Менеү, төшөү өсөн араталы
йәки киртләсле итеп эшләнгән тсоролма. Яр
баҫҡысы. ■ Ҡырлап эшләнгән тимер баҫҡыс
тан .. менеп киттек. С. а Гиш. Баҫҡыстарҙың
була төрлөһө. Өй янында тора береһе. Ул күтәрә
һине ҡыйыҡҡа. X. Түләкәев.
2. күсм. Ниҙеңдер үҫешендәге билдәле бер
кимәл. Культураның түбән баҫҡысында кешеләр
тәбигәт күренештәренә буйһонорга .. мәжбүр
булһа, фән-техника үҫеү менән .. тәбигәттең
үҙен ныҡ файҙалана башлай. Ғ. амантай.
3. күсм. Ниҙеңдер ҡоролош тәртибендәге бер
кимәл. Беренсе баҫҡыс мәктәп.
4. күсм. Музыкалағы тауыш рәтенең, гам
маның бер өнө. Ҡ урайҙа етенсе баҫҡыс тауыш
[си] бар икәнен иҫбат иттеләр. Ғ. Бирҙин.
Б а ҫ ҡ ы с л а н ы у ҡ. төш. ҡар. баҫҡыслау
1. Баҫҡысланган күтәрмә.
Б а ҫ ҡ ы с л а у ҡ. 1. Баҫҡыслы (1 мәғ.) итеү.
Таҡта аласыҡ бейек итеп эшләнгән, ишеге баҫ
ҡыслап ҡуйылган.
2. Баҫҡыс-баҫҡыс итеү. Б ура ауыҙында — ҙур
гына таш. Ул баҫҡыслап эшләнгән. Ә. Вахитов.
БаҪЛЫҒЫҮ (баҫлыҡ*) ҡ. Й оҡлағанда тын
ҡыҫылыу. Биксән агай .. торам тине — тора
алманы. Өндәшергә итте — һүҙен әйтә алманы.
Ул баҫлыгып ятҡанын аңлай, уяна алмай ине.
Р. Солтангәрәев.
Баҫлыҡтырыу ҡ. 1. йөкм. ҡар. баҫлығыу.
Баҫлыҡтыра торган әллә ниндәй яман төштәр
күрәм.
2. эйһ. ф. ҡар. баҫлығыу. Йоҡога китһәм,
баҫлыҡтыра.
в а ҫ м а 1и. 1. Йылға, соҡор аша йәйәүле кеше
өсөн эшләнгән тар ҡоролма. Баҫманан сыгыу. ш
һ ы у арҡыры баҫма һалдым тал-тирәктәр буйы
нан (Халыҡ Йырынан)./К еш е юльша буйлатып
һалынған таҡта. Тротуар урынына ике яҡлап
таҡтанан баҫма һалынган. Я. Вәлиев.
2. Һыу ситенә кер сайҡау, кәмә туҡтау һ. б.
өсөн бейек итеп ағастан эшләнгән майҙансыҡ.
Баҫмаларга баҫып һыуҙар алдың сылтырап та
аҡҡан һауҙарҙан (Халыҡ йырынан).
3. Төҙөлөш эше өсөн стена буйлатып таҡтанан
эшләнгән һикәлтә. Бишенсе цех. Ундагы яңы
төҙөлгән установкаларҙан төҙөлөш баҫмалары
ла алынып бөтмәгән. «Совет Башҡортостаны»,
1984, 30 апрель.
Б а Ҫ М а 21 с. ТипоГраФик ысул менән лҙылған;
ташҡа баҫҡан. Баҫма хәреф. Баҫма табаҡ китап
тың күләмен үлсәү берәмеге.
II и. Нәшриәттән сыҡҡан әҫәр. Академик
баҫма. Китаптың икенсе баҫмаһы. Әҙәби баҫ
ма.
в а ҫ м а 3 и. тар. Татар-монгол иҙгенлеге
дәүерендә урҙа ханының һүрәте баҫылып, ыша
ныс билдәһе булып йөрөгән металл пластинка
йәки мисәт.
в а ҫ м а 4 и. Еп үлсәү берәмеге (утыҙ һабаҡтан
тора). Ҡоҙагыйҙың күлдәгенә һигеҙ баҫма еп
киткән (ТГуй йырынан).
ф Баҫма(лы ) еп ун әйтемдән (терһәккә йәки
тубыҡҡа 30—40 урауҙан) торған аяҡлы еп. Әсә
һе [Нәфисәгә] бер баҫма еп менән ике бишәр тин
лек баҡыр аҡса бирҙе. И. Көҫәпҡол.
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Б а Ҫ М а и. Үҫемлектән алынған ҡара сәс
6уяуы. Сәс буяу өсөн иц һәйбәте — ҡына менән
баҫма, «Совет Башҡортостаны», 1965, 11 де
кабрь.
Б а Ҫ М а 6: баҫма сыбар ҡар. сыбар.
Б а Ҫ М а Ҡ 1 и. 1. МУзыка "коралының бармаҡ
менән баҫып тауьпп сығара торған пластинкаһы.
Р ояль баҫмагы. ш Гармунсы етеҙ бармактары
менән .. гармунының баҫмаҡтарын барлап сыҡ
ты. К. Мәргән.
2. Төрлө механизмдың (ЯҙыУ мапшнкаһының,
телеФон аппаратының һ. б.) бармаҡ: менән баҫып
эшләтә торған рычаг б аты . Приёмниктың баҫмагына баҫыу. Я ҙы у машинкаһының баҫма
гы.
Б а Ҫ М а Ҡ 2 и. диал. ҡар. баҫма 1 1.
Б а Ҫ М а Ҡ Л а у ҡ. 1. Кешенең теңкәһенә тейеп,
йып1-йып1 килеү.
2. диал. ҡар. баҫмалатыү 3 1. Ҡасып барган
аҡтарҙы баҫмаҡлап, ауылга ҡыҙылдар килеп ин
де. Н. МУсин.
Б а ҫ м а л а т ы у 1 ҡ. йөкм. ҡар. б а ҫ м а л а у 1.
Б а ҫ м а л а т ы ү 2 ҡ. йөкм. ҡар. баҫмалау 2.
Б а ҫ м а л а т ы ү 3 ҡ. 1. Арттан ҡалмай ҡыҫырыҡлаУ. Вәлиҙәр атҡа менеп бер ҙә китә алмаган, Ҡушайҙар баҫмалатып ҡыуып еткән дә
быларҙы уратып алган. «Бапгкортостан ҡыҙы»,
1968, № 9.
2. диал. Ваҫымсаҡлау.
•
Баҫымсаҡты баҫмалатҡан күп булыр. Мә
ҡәл.
БАҪМАЛАу 1 ҡ. Епте баҫмаға һалыу. Баҫма
лап ҡуйыу.
БАҪМАЛАу 2 ҡ. Туҡымаға биҙәк баҫыу.
БАҪМАСЫ и. Урта Азияла совет власына
ҡаршы һуғышҡан контрреволюцион милләтсе
бандала ҡатнашыусы.
БАҪМАХАНА и. иҫк. ТипограФия.
БАҪТЫ РГЫ С и. диал. 1. Түбәсәй.
2. Салғы шынаһы.
БА Ҫ ТЫ р Ы Ҡ и. диал. 1. Башағас.
2. ҡар. баҫырау 1.
БА Ҫ ТЫ р Ы ҠЛАУ 1 ҡ. Тегеләй-былай ҡыуып
баҫтырыу, һыйы рҙы баҫтырыҡлап ҡыуыу.
БАҪТЫ РЫ Ҡ ЛА У 2 ҡ. диал. 1. Баш ағаслау.
2. Баҫыраулау.
БА Ҫ ТЫ РЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. баҫтырыу 1.
БА Ҫ ТЫ РЫ У 1 ҡ. 1. йөкм. ҡар. б а ҫ ы у 1 1—8,
10, 11. Китап баҫтырыу. Мисәт баҫтырыу.
2. Алҡ өҫтө ҡуйыу, аяҡ үрә торғоҙоу. Ергә
баҫтырыу. Мендереп баҫтырыу, ш У л (Хаф из
ҡарт) Булатты арбаның артына баҫтырып, ике
ҡуллап тотондорҙо ла арбаны аҡрын гына алга
этәрҙе. М. Т аж и ./Т ояҡ лы нәмәне тояғына,
оҙонса һәм башҡа нәмәне вертикаль хәлгә
ҡуйыу. Багананы баҫтырып ҡуйыу. Көлтәләрҙе
баҫтырып ҡуйыу.
3. Ниндәйҙер бер урынға ҡуйыу; урынлаш
тырыу. Сиратҡа баҫтырыу. Станок янына баҫ
тырыу.
4. Көс, ҡорал ярҙамында туҡтатыу (күмәк
хәрәкәтте). Боланы баҫтырыу. Сыуалышты
баҫтырыу.
ф Аяҡ баҫтырыу ҡар. аяҡ 1. Ҡ ойроҡҡа баҫты
рыу ҡар. ҡойроҡ.

БАҪТЫ РЫ У 2 ҡ. Арттан ҡыуыу. Баҫтырып
барыу. Баҫтырып тотоу, ш А ҡ ҡуянҡайҙарҙы ай
ҡасырҙым, аҡбуҙ атҡай менән баҫтырҙым (Х а
лыҡ йырынан].
БА Ҫ ТЫ р ЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. баҫты ры у2.
Баҫтырышып уйнау.
БАҪЫ Ҡ е. диал. Баҫалҡы.
БАҪЫ ЛЫ У ҡ. 1. төш. ҡар. баҫыу 1 1, 2, 4, 5,
7—10, 12, 14, 15. Баҫылган китап. Баҫылган ҡар.
2. Осоп, туҙып тормаҫлыҡ хәлгә килеү. Саң
баҫылды.
3. Ниҙеңдер көс, хәрәкәте кәмеү, әҙәйеү. Атыш
баҫылды. Асыу баҫылды. Тауыш баҫылды, һ у гыш баҫылды, һ ы ҙл а у баҫылды. Д ауы л баҫыл
ды. Е л баҫылды. Ямгыр баҫылды. ■ Кейенгәс,
тән йылынгандай булды. Ҡолаҡтың шаулауы
баҫылды. Д. Юлтый. Кисә башланган буран ..
бәләкәй генә баҫылгандай итеп торҙо ла тагы ҡо
тороп китте. Ә. Вәли.
4. Тыныс хәлгә килеү; тынысланыу. К үңел ба
ҫылды. ш А уы л эттәре сыусып, бер нисә минут
ләңкелдәне лә баҫылды. Т. Хәйбуллин. Б уран
бай ҙа һөргөн китеү менән баҫылыр микән ауыл
ирҙәре (Халыҡ йырынан).
5. диал. ҡар. ауырайыу 2. Баҫылып торам, ям
гыр яуыр, ахыры.
БАҪЫМ 1 и. 1. Газ һәм шыйыҡлыҡтың баҫыу
һәм ян-яҡҡа әтеү көсө. Атмосфера баҫымы. Газ
баҫымы, һ а у а баҫымы, һ ы у баҫымы.
2. лингв. Һүҙҙәге бер ижектең тауыш менән
аиырылыуы һәм шулай уҡ шундай айырылыуҙы
күрһәтеп, хәреФ өҫтөнә ҡуйылған билдә. Баҫым
ҡуйы у./Л огик әһәмиәтлеген айырып әйтеү маҡ
сатында һөйләмдәге бер һүҙҙең тауыш көсө ме
нән айырылыуы. Ритмик баҫым. Ф раза баҫымы.
■ — Бында бер генә Мәхмүтов. Ул ошо егет
инде,— тине Ғәйшә «егет» һүҙенә баҫым яһап,
мине күрһәтте. С. Агиш.
3. күсм. Кешенең көсөн, ихтыярын баҫыу өсөн
яһалған тышҡы тәьҫир; ҡыҫым. Баҫым яһау. ш
Аҡтыҡҡы һулышына тиклем һугыша [Йәрмәт],
ахырҙа күмәк көстөң баҫымы аҫтында ҡарыуы
ҡайтып ергә йыгыла (Хикәйәттән).
ф Ҡ ан баҫымы ҡан тамырҙары стенаһына
ҡабырғанан яһалған баҫым.
БАҪЫМ 2 с. Бер һалып йәки өйөп баҫҡан кү 
ләм. Бер баҫым балсыҡ, ш Атайым, Дәүләтгәрәйҙең атаһына ике баҫым тиҙәк һугырга бу
лып, миңә ҡыҙыл бәздән бишмәт тектерҙе. Ғ. Ғү
мәр.
БАҪЫ МСАҠ 1 с. Кеше алдында өнһөҙ, ҡыйы
уһыҙ; йыуаш. Күрә алмайҙар мине бында, ба
ҫымсаҡ итеп алдылар. Бала-сагаһына тиклем
көлә. 3. Хисмәтуллин.
•
Баҫымсаҡты баҫалар. Әйтем. Баҫымсаҡҡа
баҡа ла айгыр. Мәҡәл.
Б А Ҫ Ы М С А Ҡ 2 и. диал. Һурнаҡ.
БАҪЫ МСАҠЛАУ ҡ. Баҫымсаҡ 1 итеп ҡыйыр
һытыу, ситләтеү.
БАҪЫМТА и. Барымтаға яуап итеп яһалған
сапҡын; ҡарымта. Ирмен тигән ир кеше .. барымтага баҫымтаны төбөн белмәй башламаҫ (Ҡ о
байырҙан).
БАҪЫ НҠ Ы с . 1. Шау-шыуһыҙ, ҡысҡырыуһыҙ; әкрен; киреһе күтәренке. Баҫынҡы тауыш.
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2. диал. кар. баҫымсаҡ Баҫынкыны тапалап
китергә йөрөүселәр күп була ул. Һ. Дәүләтши
на.
3. диал. Баҫалҡы. Ул [Л әйлә] баҫынҡы гына
ине: әйткән һүҙҙәремде тыңлап тора, белмәгән
урындары булһа, белергә тырыша. М. ҒаФури.
БАҪЫр а у и. 1. Бесән, һалам йөгөн өҫтән
баҫтырып тарттыра торған һайғау. [Фатих]
тейәгән бесәнен баҫырау менән ҡыҫып тартты ла,
тунын йөк өҫтөнә ыргытып, күк бейәне етәкләп,
оло юлга китте. Б. Ишемғол.
2. диал. ҡар. урҙа 1 1.
БАҪЫр Ау ЛАу ҡ. Баҫырау менән баҫтырып
нығытыу. Беренсе йөктө тейәп баҫырауланык.
Ғ. Шәрипов.
ваҫырма и. диал. Башағас.
Баҫырылыу ҡ. төш. ҡар. баҫырыу.
в а ҫ ы р ы у ҡ. 1. Өйөп, өҫтән ауыр нәмә менән
баҫтырыу. Япраҡ баҫырыу. Силос баҫырыу.
2. Өҫтән ныҡ итеп ҡаплау. Беш кән бәрәңгене
баҫырып ултыртыу. Юрган ябып, баҫырып һа
лыу. /Н ы ҡ итеп баҫа төшөрөү. Башыңа ла кейгән
ай бүркеңде баҫыра ла кейһәң, тирләтер (Халыҡ
йырынан).
3. Күҙҙән йәшереп, өҫтән ҡаплау. Әхмәт йөрө
гән ҡара урмандарҙа япраҡ менән баҫырып эҙ
ҙәрен. Ғ. Сәләм ./күсм. Кешенән йәшереп, өн
дәшмәй үткәреү. Ғәйепте баҫырыу, ш [Әсмәби
кә:] малайыгыҙ бик зирәк, һәләтле музыкант
сыгыуы ихтимал. Баҫырып ҡалдыра күрмәгеҙ.
Ф . Иҫәнғолов.
в а ҫ ы у 1 ҡ. 1. Аяҡты ҡуйыу. Ергә баҫыу.
Өҙәңгегә баҫыу. Тупһага баҫыу, ш Баҫҡыстың
иң үрҙәгеһенә аяҡты баҫып, инергәме-юҡмы,
тип уйлап торҙом. С. Агиш./АЯҡ үрә тороу.
Баҫып ҡалыу. Баҫып ҡарау. Менеп баҫыу.
Сыгып баҫыу, ш [Алпамыша] һикереп тороп
баҫҡайны, ти, аягындагы быгауы өҙөлөп китте,
ти. «Алпамыша». А ҙнагол ҡоласын киң йәйеп,
кәмәлә .. баҫып килә. 3. Биишева.
2. АЯҡ атлау, барыу. А кры н баҫыу. Алпантолпан баҫыу. Арҡыры баҫыу. А яҡ ослап баҫыу.
Ваҡ-вак баҫыу. Йәһәт баҫыу. Ҡупшы баҫыу.
Лап-лоп баҫыу, ш Урал арҡаһынан у я баҫып,
елә-саба киткән малдарым (Халыҡ йырынан)./
күсм. Эш-хәлгә аҙым я һау. Р еволю ция юлына
баҫыу. Тормош юлына баҫыу./күсм. Күпмелер
йәшкә инеү. Я хин быйыл утыҙга баҫҡан егет.
Н. Мусин.
3. Кешене бейергә саҡырғанда алдына килеп
аяҡ тыпырлатыу. Бына ҡарсыгына баҫа тигәндә,
баҫты бит был ҡартлас йәш кенә бер сибәргә.
Р. СаФин./Бейеү. Әйҙә баҫайыҡ әле, эшебеҙҙе
алдан бөттөк, күңел асайыҡ әле (Халыҡ йыры
нан).
4. Берәй эшкә керешеү, ниҙелер бангкара баш
лау. Ҡарауылга баҫыу, һ а ҡ ҡ а баҫыу. Станок
янына баҫыу, ш Молотилка эшкә башланы,
барабан алдына бригадир Я к уп үҙе баҫты.
Б. Бикбай.
5. Күпмелер күләм, һанға етеү.— Арыш
быйыл, гектар башына һалганда, нисә ботҡа
баҫыр икән? М. Тажи.
6. Өҫтән көс төшөрөү, ауырльис һалыу. Б а ҫ
маҡҡа баҫыу. К үреккә баҫыу, ш Әсәһе эҫе ҡур

масты услап алып бирмәксе булгайны Ҡ уҙы й
күрпәс уның усына ҡуша баҫты. «Ҡуҙыйкүрпәс
менән М аянһылыу»./Өҫтән ауыр булып ятыу.
А уы р кейем елкәне баҫа. ш А уы рая тән, һәр
минутта ауырая, ныҡ баҫа албаҫтылы епшек
һауа. Ш. Бабич./күсм. Ауыр, дарманһыҙ хәлгә
килтереү; киңгәтеү. Етемлек баҫты. Д онъя баҫ
ты. Ҡайгы-хәсрәт баҫты. Ҡартлыҡ баҫты.
7. Ауырльис менән аҫҡа еңеү. Ү лсәүҙең бер
табагы баҫты./Түбәнгә эйеү, төшөрөү. Хужа
башын баҫып, аптырап, уйга ҡалып ултырҙы.
Ш. Насыров. Ҡыҙҙар, күрәһең, атаһынан ҡурҡа,
тиҙ генә күҙҙәрен түбән баҫып сыҡтылар. Д. Юл
тый. /Н ы ҡ аҫҡа төшөрөү; сумырыу (баш кейе
мен). Бүректе баҫып кейеү.
8. Осоп, туҙып тормаҫлыҡ хәлгә килтереү. Юл
саңдарын баҫып ямгыр үтте. С. Әлибаев./Аҫҡа
төшөрөп кәметеү. Шәмде баҫы у./Тыныс хәлгә
килтереү; тынысландырыу. Күңелде баҫыу. Й ө 
рәкте баҫыу.
9. Өҫтән һалыу. Тәнгә йылы баҫыу. ■ Ю лия ..
ярага йода һөртә, мамыҡ баҫа. Һ. Дәүләтшина.
[Рәшиҙә] усы менән маңлайын баҫып караны.
М. Таж и./Ө ҫтән ҡуйып, һүрәт, яҙма төшөрөү.
Мисәт баҫыу. ■ Егет балдаҡты камырга баҫа.
Балдаҡта ҡыҙҙың исеме яҙылган була. Исем
камырга сыга (Әкиәттән).
10. Өҫтән һалып тегеү, тағыу. Таҫма баҫыу.
Төймә баҫыу.
11. Өҫтән ҡаплау. Ус менән баҫыу. Самауырҙы
баҫыу, ш Байгужа минең ауыҙҙы баҫты, беләк
тән ҡыҫып тотто. Д. Юлтый./күсм. Кешенән
йәшереп, белгертмәй үткәреү. Ғәйепте баҫып
ҡалдырыу.
12. Түшәлеп, йәйелеп ҡаплау. Көрт баҫыу,
һ ы у баҫыу, ш Өс көн, өс төн яуган ҡар. Кәртәҡураны, тирмәне баҫып киткән (Әкиәттән)./
Таралып өҫтән ҡаплау. Й өҙҙө һары һыу баҫыу,
һаҡал-мыйыҡ баҫыу. К үҙҙе ҡан баҫыу, ш Х әҙер
утарҙың эҙе-юлы юҡ, .. тик кесерткән, үлән баҫ
ҡан нигеҙ урындары гына тора. Ә. Вахитов.
13. Тотош солғап томалау. Томан баҫыу. Т ө
төн баҫыу, и Йәсиг уҙган, төн уртаһы яҡы н
лашҡан; тирә-яҡты караңгылык тамам баҫҡан.
Ш. Б аб и ч./к үсм. Тотош биләү. Өй эсен тынлыҡ
баҫа. Йөрәкте моң баҫа. Ҡайгы баҫа. ■ Салауат
та бахыр илдән киткәс, йөрәктәрҙе баҫты зар-һагыш (Халыҡ йырынан). Баҫып яуыу тотош
ҡаплап яуыу (ямғырға ҡарата).
14. Б ала сығарыу өсөн йомортҡа өҫтөндә
ултырыу (ҡошҡа ҡарата). Оя баҫыу йомортҡа
баҫыр өсөн ояға ултырыу.
15. Игенде башаҡтан төшөрөү; һуғыу. Арыш
баҫыу. Борсаҡ баҫыу. Тары баҫыу.
16. Иҙеп йомшартыу. Балсыҡ баҫыу. Ҡорот
баҫыу. Туҡмас баҫыу, ш Ҡамыр баҫҡан ҡо
ҙағыйҙың ҡулы йәбешә микән? (Туй йырынан).
17. Әүәләп ойоштороу; кейеҙләндереү. Быйма
баҫыу. Кейеҙ баҫыу. Тула баҫыу.
18. Ниҙеңдер көс, тәьҫирен кәметеү. Асыуҙы
баҫыу. Ҡайгыны баҫыу. Тауышты баҫыу, һ а гышты баҫыу, һы ҙлауҙы баҫыу, һыуһы нды ба
ҫыу. Шау-шыуҙы баҫыу.
19. Машинанан ҡағыҙға һүрәт, яҙма төшөрөү.
Типографияла баҫыу. Машинкала баҫыу.
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20. Махсус яйланмалар, машиналар ярҙамын
да ТипоГр аФик наборҙан, клишенан оттиск алып,
нәмәгәлер ниндәиҙер тамғалар, хәреФтәр, ңиФрҙар, рәсемдәр һ. б. төшөрөү. Газета баҫыу. Нота
баҫыу. Плакат баҫыу. Обойга һүрәт баҫыу.
/Нәшриәт, матбуғаттан сығарыу. Китап баҫыу.
Ж урналда хикәйә баҫыу. Ташҡа баҫыу типограФик ысул менән баҫыу.
21. Көс, ҡорал менән туҡтатыу. Боланы баҫыу.
Сыуалышты баҫыу, ш А ҡ ҡаҙаҡ отрядтары бер
талай теңкәгә тейә торгайны. Уларҙы баҫтылар.
Һ. Дәүләтшина.
22. Ябырылып һөжүм итеү. И лде я у баҫты, ж
Төлкөбай фронттың уң ягынан үтеп, дошманды
ҡабырганан барып баҫты, ти (Әкиәттән)./Күмәк
булып тулыу. Өйҙө кеше баҫты. ■ һыйы р-баш 
маҡ мөңрәп, йортоң баҫһын киленсәк (Туй йы
рынан).
23. Хәл ҡылымдың *а Формаһында килеп, ныҡ
көс төшөрөү мәғәнәһендә эш-хәрәкәттең рәүе
шен белдерә. Баҫа кейеү, ж [Тай] ҡонан түгел,
дүнәнгә әйләнгәс тә баҫа егерлек ат булм ай бит
әле. 3. Виишева.
4 а я ҡ баҫыу ҡар. аяҡ ‘. а я ҡ ҡ а баҫыу ҡар.
аяҡ ‘. Баҫып алыу көслөк менән алыу. Баҫып
ннеү көслөк менән инеү. Бауыр баҫыу ҡар.
бауыр. Башты баҫыу ҡар. баш. Йоҡо баҫыу ҡар.
йоҡо ’. Ҡ араға (йәки ҡара ергә) баҫыу ҡар асы 
лып, ҡара ергә сығыу. М ал ҡарага баҫты. Ҡойроҡҡа баҫыу ҡар. ҡойроҡ. Мнсәт баҫыу ҡар. мнсәт. Саң баҫыу ҡар. с а ң 1. С аф ҡа баҫыу ҡар.
саф 2. Тел-теш баҫыу ҡар. тел-теш. Юл баҫыу
ҡар. юл '. Юлға баҫыу ҡар. юл '.
# Йыуаш булһаң, баҫырҙар, уҫал булһаң,
аҫырҙар. Мәҡәл.
ваҫы у 2 и. 1. аш лы ҡ сәскән ер. Арыш ба
ҫыуы. К укуруз баҫыуы. Ужым баҫыуы. Баҫыу
юлы. Баҫыу кәртәһе. Баҫыу ҡапҡаһы, ж Ғәйни
агай менән Хәсби апай, бәләкәс туры бейәне
егеп, дуга бейеклеге булып елберләп үҫкән аш
лыҡ араһынан киң баҫыуга ҡарап йүнәлде.
Т Йәнәби.
2. диал. Кәртәләп алған сабынлыҡ.
ф Баҫыу тотоу баҫыуҙы кәртәләү.
БаҪЫУСЫЛЫҠ и. Ауыл хужалығының ба
ҫыу эше менән шөғөлләнгән тармағы. Баҫы усы
лыҡ бригадаһы.
Б а т а [гәр. ] и. иҫк. Фатиха. Б ата биреү./Н и 
ках йәше етмәгән ҡыҙҙы биргәңдә ата-әсәнән
алыпған фатиха. Б ата уҡытыу. Б ата теләк ни
кахлағанда һәм оҙатҡанда ҡыҙға ҡарап әйтелә
торған өгөт.
• Атаһы башҡаның батаһы башҡа. Мәҡәл.
Баталйст [Рус. <ф р.] и. Һуғыш күреиештәрен төшөргән художник.
БатаЛЬОН [рус. <ф р . ] н. Бер нисә рота
нан торған ғәскәри берәмек. Батальон команди
ры. ж Бер нисә көндән һуң, полкка яңы көс —
марштагы батальондар килеүен хәбәр иттеләр.
Б. Дим. Батальонды роталап, взводлап ят
ҡырҙылар, торгоҙҙолар, йыйҙылар. А. 'Таһи
ров.
БаТАРЁЯ [РУС. (ф р,] и. 1. Бер нисә орудие
нан торған ғәскәри берәмек. Зенит батареяһы.
Миномёт батареяһы.

2. Вергә хәрәкәтләнеү өсөн бер нисә типлы
приборҙың, аппарат ҡоролманың бөтөн бер си
стемаға йәки установкаға тоташтырылыуы.
Электр батареяһы. Кокс батареяһы.
3. Вер иштән бер нисә өлөш ялғанған ҡоролма.
Йылылыҡ батареяһы.
БаТИСКАФ [РУС. (гр.] и. Тәрән һыу аҫтына
төшөп, тикшеренеү эше алып барыу өсөн махсус
рәүештә йыһазландырылған үҙе йөрөмәле каме
ра.
Б а т а С Т [РУС. ( фр. ] и. Вик йоҡа нәФис мамыҡ
йәки етен ту ҡ ы м а.//Батист күлдәк, ж Сәхибә ..
тегеү машинаһы менән батист яулыҡтың ситен
бөк[тө]. Ғ. Хәйри.
БаТИСФЁрА [РУС. <гр. ] и. Тәрән һыу аҫтына
төшөп, тикшеренеү эше алып барыу өсөн махсус
рәүештә йыһазландырылған йомро ҡорос к а
мера.
Б а Т Ҡ а Ҡ и. 1. Һыуға ебеп, иҙелеп ятҡан бал
сыҡ, тупраҡ. Батҡаҡҡа батыу. / /Батҡаҡ ер.
Батҡаҡ урын. ж К өндөҙ ҡарлы ҡатыш ямгыр
яуа, кис менән һыуыҡ төшкәс, ер туңа, батҡаҡты
ла туңдыра. Д. Юлтый.
2. диал. ҡар. бысраҡ I 2.
БаТҠаҠЛаНЫУ ҡ. 1. Ватҡаҡҡа-әйләнеү.
Батҡаҡланган юл.
2. диал. Высрау. А яҡ кейеме батҡаҡланган.
Батҡаҡлау ҡ. 1. Батҡаҡҡа әйләндереү.
К ойоп яуган ямгыр юлды батҡаҡланы.
2. диал. ҡар. бысратыу 2.
БаТҠаҠЛЫ с. Батҡағы булған, батҡаҡҡа
әйләнгән. Батҡаҡлы ер.
БаТҠаҠЛЫҠ и. Батҡаҡ ер. Караңгы төн,
аяҡ аҫтындагы батҡаҡлыҡ, һәр минут көтөлгән
үлем ҡурҡыныстары беҙҙең күкрәктәрҙе тагы ла
ҡыҫа, һулыштарҙы быуа. Д. Юлтый.
БаТҠЫ Л с. 1. Вата торған. М иңнезаданың
тракторы йөрөй булһа кәрәк. Эйе! Мотор элек
кесә һәр саҡ тигеҙ эшләмәй. Батҡыл урындарҙа
бар көсөнә тарта. М. Хәйҙәров./н. мәг. Вата тор
ған ер. [Шофёр], машинаһын ҡыҙҙыра төшөп
беҙҙән алда елдереп китеп, бер батҡылга барып
төкәлгән алдагы газикты ҡыуып етте. Р. Ғарипов.
2. диал. Батынҡы.
Б а Т М а Н и. 1. Тәпәндән бейегерәк ағас һауыт.
М ай батманы, ж Бер батманда ярмам бар, бер
батманда һалмам бар (Әкиәттән)./Ш ул һауытҡа
тиң үлсәү берәмеге. Бер батман май. И ке батман
ярма.
3. ҡар. көбө 1.
Б а т МУС [Рус. поднос] и. Сынаяҡ, һауыт
ташыу, ашамлыҡты өҫтәлгә ҡуйыу һ. б. өсөн
ситтәре өҫкә ҡайтарып эшләнгән махсус таҡта,
тимер, пластмасса табаҡ. Бибеш урындыҡҡа ..
ашаулыҡ түшәне. Батмус менән сәйгүн, сынаяҡ,
икмәк, һөт алып килде. 3. Биишева.
Б а т ОН [РУС. (ф р.] и. 1. Оҙонса итеп бешерел
гән аҡ икмәк.
2. Оҙонса итеп эшләнгән кәнФит йәки шоколад.
Ш околад батоны.
БаТрАК [РУС. ] и. Вайға ялланып эшләгән
кеше; ялсы. Ул [Зилский] эште батрактарына
ҡушты ла, үҙе ҡарап йөрөнө. Ғ. Дәүләтпшн.
БаТраКЛЫҠ и. Ватрак Э1пе. Батраклыҡ
итеү. Батраклыҡта йөрөү. ■ Атаһының гүмер

121

БАТ

БАТ

буйы кемтерләп йыйган барлы-юҡлы малын, бер
йылга еткермәй, туҙҙырып бөттө, унан башын
Гәрәй бат а батраклыҡҡа һалды Ғамир. В. Бикбай.
Б а Т Ш а [фарс. ] и. 1. Дәүләт башындағы сик
ләнмәгән хоҡутслы юғары хаким. Рәсәй батша
һы. Батша заманы, ш Дутов, Колчак әйтә, эш
башына алтын тажлы батша менһен, тип. Ш. Ва
бич. А ҡ батша Рәсәй батшаһы.
2. миф. Әкиәттәге төрлө йәнлек, тәбиғәт баш
лығы. Дейеү батшаһы. К ү л батшаһы. ■ Кыҙрас
ҡара урмандагы бөтә ҡоштоц батшаһы булып
йәшәгән йөҙ ҙә бер йәшлек ябалаҡты .. тотоп ала
(Әкиәттән).
3. күсм. Йәнлек, ҡоштарҙың иң көслөһө. Ы ла 
сындан бейек оса торган ҡош батшаһы ҡытыр
бар. Салаүат Юлаев.
4. күсм. Ниндәйҙер эш, һәнәрҙең иң ҙУр оҫта
һы. Уйын батшаһы, ш [Олатайымды] айыу
батшаһы тип кенә йөрөтәләр. Ул үҙ гүмерендә
алтмышҡа яҡын айыу атып алган. 3. Хисмәтуллин.
в а т ш а й 1 и. Ала-сола итеп эре биҙәк төшөр
гән ебәк тутсыма.//Батшай камзул. Батшай
сапан.
БАТШ АЙ 2 и. диал. ҡар. ҡырпыу 1.
БАТШ АЛЫҠ и. Башында батша торған дәү
ләт. Я уы з түрәләрҙе ҡуя икән Рәсәй генә тигән
батшалыҡ (Халытс йыры нан)./Батш а хөкүмәте.
Батшалыҡты ҡолатыу.
БАТЫ Л [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Ялған. Нисә яһил
кешеләр мөрит була, шәйех тәслим булып ялган
тәүбә ҡыла, тәүбәһе юҡ, яҡшы булып гөнаһ
ҡыла, яҡшы булы у дәгүәләре батыл имде (Бәйет
тән).
2. Йүнһеҙ. Биргәненә дәхи сабыр итмәк кәрәк,
сабырһыҙлыҡ батылдарҙан булыр имде (Бәйет
тән).
ф Батыл булыу диал. хәбәр-хәтерһеҙ ютс
булыу; ғәйеп булыу. Улар [Рубцов менән Үтәголов] һаман өндәшмәй. Киттеләр ҙә батыл булды 
лар. Ж. Кейекбаев.
БАТЫ НҠ Ы с. Эскә тсарай уйынтсы; киреһе
ҡабарынҡы. Бы яланы ҡырып, шымартып, ба
тынҡы параболик көҙгө яһайҙар. «Оовет Баш 
ҡортостаны», 1968, 22 ноябрь.
БА ТЫ р 1I с. 1. Ҡуртсыу белмәҫ; тсыйыу. Батыр
кеше. ш Айбулат бик батыр төҫ менән: — Миңә
бер нәмә лә кәрәкмәй. Ана Н ыязголдоң приказчигы һыҡрап йөрөй, у га бирегеҙ, — тине. Һ. Д әү
ләтшина. И л намыҫын һаҡлап, я у га сыгыу —
батыр егеттәрҙең бурысы (Халытс йырынан).
// Батыр эшләү.
2. Эш, тормошта тәүәккәл; тсыйыу,. һ ү ҙгә ба
тыр. Эшкә батыр. / /Батыр эшләү.
II и. 1. Ҡыйыулығы, көсө менән танылған ке
ше. Я у батыры. ■ Айбарланган батырҙарҙың
төйәге булган Урал тау (Ҡ обайырҙан). [Аҡъял:]
Батырга ҡурҡыныс нәмә юҡ. Батыр үлемдән
ҡурҡмаҫ булыр (Әкиәттән)./Ҡыйыулығы, көсө
менән танытслы кешенән тсуйылған башлытс.
[Ваһап:] Беҙгә бер яңы батыр һайларга кәрәк тә,
эш башларга кәрәк. В. Бикбай./Я уҙа дан алған
кешегә халытс биргән исем. Салауат батыр.
2. Бәйгелә көрәшкән кетпе. Көрәш ҙурайып

китте. Йәш батырҙар исемле батырҙарҙы саҡырырга тотондо. Ш. Шәһәр.
3. Ф иҙакәр хеҙмәте менән танылған к е т е.
Баҫыу батыры. Хеҙмәт батыры.
4. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
БА ТЫ р 2 и. диал. Оөй һурғыс.
БА ТЫ р АЙЫу ҡ. Батырға әйләнеү, тсуртсыу
белмәҫ булыу.— Ә нишләп йөрөйһөң? — ҡыҙ
был һорауҙарҙы ниңәлер ярым шаяртып һораны.
Шугамы икән, Айбулат та ныгыраҡ батырайып,
көлөп яуап бирҙе. Һ. Дәүләтшина.
БА ТЫ р ғ Ы С и. Ауҙы йәки тсармаҡты һыуға
батырыу өсөн тағылған ауырлытс. Ҡармаҡ батыргысы. һ ө ҙгө батыргысы.
БАТЫ р ЛАН Ы у ҡ. Батырға әйләнеү; баты
райыу. Ғәләү элек йыуаш егет булһа ла, хәҙер
батырланып, ҡыйыуланып китте. Т. Йәнәби.
Аранан бер ҡыҙ батырлана төштө: — Барыбыҙ
ҙа шәп йырлайбыҙ. Т ик беҙҙең йырлап, бейегәнде
колхоз председателе генә яратмай. М. Тажи.
БА ТЫ РЛ Ы Ҡ и. 1. Ҡуртсыуһыҙлытс, тәүәкәллек сиФаты, тсыйыулытс. [һәүбән хаҡында А йһы 
лыу:] Батырлыҡта бер егет — дейеүҙәрҙе йыҡ
ҡан ул. С. МиФтахов. Көрәш һорай беҙҙән ба
тырлыҡты, көрәш һорай әҙер булыуҙы. X. Ҡунаҡ
бай.
2.
Хеҙмәттәге Фиҙакәрлек. Хеҙмәт батырлыгы
күрһәтеү.
БА ТЫ р МАС и. диал. Оыртлатс.
БА ТЫ р СЫ ЛЫ Ҡ и. Кеше алдындағы ҡыйыулытс; баҙнат. Байҙың һүҙенән Дәүләт байҙың
күңеле әрнеһә лә, ҡаршы һүҙ ҡайтарырга батырсылыгы етмәне. И. Көҫәптсол. Д ейеүҙе эҙләп
табырга, у га ҡаршы һугыш асырга бер кемдең
дә батырсылыгы етмәгән (Әкиәттән).
□
Батырсылыҡ нтеү тсыйыуланыу; баҙнатсылытс итеү. [Самсон:] Зөләйхәнең ҡулын үбергә
уйлагайным да, батырсылыҡ итеп булманы.
Әле яңы гына күргән кешене ни, йә сикәгә
сабып ебәреп, хур итер, тип ҡурҡтым. Т. Й ә
нәби.
БА ТЫ р ҺЫ НЫ У ҡ. Үҙеңде батырға һанау,
батыр итеп тойоу. Батырһынган егетте яу к и л
гәндә күрербеҙ (Ҡобайырҙан).
БА ТЫ р Ы ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. батырыу 1—4.
БАТЫ р Ы у ҡ. 1. Шыйытс, бөртөклө һәм баш
тса нәмә эсенә индереү. Ҡарга батырыу. Ҡомга
батырыу, ш [Гөлйөҙөм], силәген батырып, һыу
алайым тип эйелгәндә генә .. ҡар шыгырлаган
тауышты ишетте. Һ. Дәүләтшина./Һыу төбөнә
ебәреп, һәләк итеү. Бөтә һугыш пароходтарын
диңгеҙҙәргә батырыу хыялы менән янабыҙ.
Д. Юлтый. Германдарҙы ҡасырҙыҡ, ҡалгандарын батырҙыҡ (Бәйеттән).
2. Һыу эсенә төшөрөп һалыу (шешендереү,
ебетеү, серетеү өсөн). Мискә батырыу, һ а л а 
баш батырыу.
3. Сәнсеп, ҡаҙап индереү. Батыра сәнсеү, яя
[Эт] үткер тештәрен айыуҙың һимеҙ осаһына
батырҙы. Я. Хамматов.
4. Тотош, баштан-алҡ булу, мансыу. Б ы с
раҡҡа батырыу. Йәшкә батырыу. Кергә баты
рыу. Саңга батырыу. Тиргә батырыу./күсм.
Баш тан-аяҡ бер хәлгә төшөрөү. Буры сҡа ба
тырыу. Ҡайгыга батырыу. Х ы ялга батырыу.
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5. Ныҡ итеп төшөрөү ( б а т кейемен); баҫыу.
[һалдаттарҙың] ҡайһы берҙәре яланбаш, икен
селәре пилоткаларын батырып кейеп алган.
Р. Ҡотошов.
6. күсм. Ғәйеп табып, бәләгә ҡалдырыу. Эштә
батырыу, ш Уның [Ф әйзуллинды ң] йөҙөндә
миңә ярҙам итеү ҙә, батырырга тырышыу ҙа
һиҙелмәне. С. Агиш.
БАТЫ РЫ Ш Ы У ҡ. урт. ҡар. батырыу 1, 4, 6.
һалабаш батырышыу. Шаярып, ҡарга баты
рышыу.
БА ТЫ у ҡ. 1. Баҫтсан ауырлытсты тоймай
убылыу. Ҡар бата. ■ Тәгәрмәс юлдары ла,
көпсәк кимәленә тиклем батып, ҡойога әйләнгән. Т. Хәйбуллин. Бигерәк ҡаты ямгыр яуа, ба
рып булмай, баталыр (Бәйеттән)./Оотсорайып
төшөү (күҙгә, ЯңаҠҠа тсарата). Оҙон буйлы, ике
яңагы эскә батып торган .. Тайфуровты Сәгиҙә
бер ҡарауҙа уҡ Чапаевҡа оҡшатты. М. Тажи.
[Кәримә апайҙың] ҙур ҡара күҙҙәре аҙыраҡ
эскә батҡан. Ш. Насыров.
2. Үҙ ауырлығы менән аҫтса уйылыу. Ҡарга
батыу. Ҡомга батыу. ■ А ҡбуҙ Уралды йәнә
сойорготоп ебәрҙе, ти. Бы л юлы Урал ергә
тубыҡтан батты, ти. «Урал батыр».
3. Һыу аҫтына китеү. Батып үлеү. ■ Ҡ ал
ҡыуыс батты! Балы ҡ ҡапты! 3. Биишева. [Зәй
нәп:] Сәйҙел, улай тәрәнгә китмә, батып ҡуйы р
һың. Ғ. Сәләм./ҡүсм. Нимәгәлер тотош бирелеү;
сумыу. Уйға батыу. Ҡайгыга батыу. Бурысҡа
батыу, ш [Төлкө:] Туҡта әле, былар инде лә
һыйга батты, мин дә инәйем, булмаһа (Әкиәт
тән). /күсм. Эш, тормошта күтәрелә алмай баҫы
лыу. Ғаилә, бала аҫрап, батып ҡала бик күп
егеттәр. Ғ. Сәләм.
4. 0 Фотс артына инеү (күк есемдәренә тсара
та); байыу. А й батты. Сулпан батты, ш Ҡояш
батып, ш ул ваҡыт кис булды, ти. «Бабсатс менән
Күсәк».
5. Оәнселеп, тсаҙалып инеү. О сло тимер усҡа
батты. ■ Атҡан уҡтың яртыһынан күбе кү к
рәгенә был йыртҡыстың батты шунда. «Бабсаҡ
менән Күсәк».
6. күсм. һөйл. Юҡ булыу, ғәйеп булыу (ки
теп). Китә лә бата. ш [Ҡ олош — Әсҡәпкә:]
Ш ул фермаңа барһаң, батаһың да ҡуяһың,
әллә тоҙло һыу һипкәндәр инде. Б. Бикбай.
7. Ярашлы, килешле булыу; Ярау. Аштан
ниндәйҙер әскелтем тәм килә ине. „Бата у л
беҙҙең ише ҡара ҡорһаҡҡа“,— тип төрттөрөп
ҡуйҙы аранан береһе. X. Ғиләжев.
8. күсм. Тотош буялыу. Бысраҡҡа батыу.
Кергә батыу. Саңга батыу./күсм. Мансылыу.
Йәшкә батыу. Ҡанга батыу. Тиргә батыу. m А ҡ
күбеккә батҡан аттарын арытып, ҡыугынсылар
кире ҡайтҡан. Н. Иҙелбай.
+ Tern батыу булдыра алыу, белеү. Фатиманың да теше батмаган мәсьәләләр килеп сыҡҡы
лай. Б. Бикбай.
БАУ и. 1. Ҡуша беркетеп, уратып бәйләү
өсөн ишеп йәки бороп эшләнгән оҙон нәмә; бәй.
Ботинка бауы. Көлтә бауы. Мәрйен бауы. М ун
саҡ бауы. Саңгы бауы. Шаршау бауы. ■ Байна
зар сейәләтеп бәйләгән сүс бауҙы бәке менән
ҡырҡып, тоҡсайҙы өҫтәлгә ауҙарҙы. Б. Бикбай.

К үк ыласын ҡоштоң ай балаһы талпына-талпына бауҙа үлә (Халытс йырынан).
2. Һан менән килгәндә: теҙеп бәйләп тсул тор
ған нәмәләрҙең сама үлсәме. Бер бау крәндил.
Ике бау балан. Өс бау һуган.
ф Б ау һуҡмаған мал иркендә йөрөгән мал.
Иңер бауы ҡар. иңербау. Ишек бауы ҡар.
ишек. Ҡамыт бауы ҡар. ҡолаҡбау 1. Тамаҡ бауы
ҡар. тамаҡбау.
БАУЛА НДЫ р ЫУ ҡ. Бауын һалындырьгу. Эт
ҡол бауландырып бәйләп ҡуйган күлдәк ягаларын тартып йыртты. Ғ. Хәйбуллин.
БАУЛАНЫ У ҡ. 1. төш. ҡар. баулау 1. Бауланган һуган.
2. Епкә, бауға эләгеп аҫылыныу. [Хәжәр:] Бы л
заманда бөтәбеҙҙең дә йөрәк бөткән инде. Ана
өҙөләм, бына өҙөләм тип бауланып ҡына тора.
III. Янбаев.
3. Бер-бер артлы тағылыу. Еңгәләре Фатиманы алып китергә иткәс, ҡыҙҙар бер-береһенә
бауланып, бирмәҫкә ҡырталашты. Ж. Кейек
баев.
БАУЛАУ ҡ. 1. Бауға теҙеү; бауға аҫыу. Балан
баулау, һ уга н баулау.
2. Бауға тағыу; бәйләү. Билгә суҡмар баулау,
ш [Ата-бабалар] арыҡ атын егеп, тәртәһенә
яңгыҙ һыйырын баулаган да, тәбигәт ҡосагына
һөйөнөп сыгып киткән. Н. Мусин.
БАУЛЫ с. Бауға тағылған, бау менән бәйлән
гән; бәйле. Ебәк кенә баулы күк ҡарсыга тал
пына ла микән ҡош күреп (Халытс йырынан).
4 Баулы яулыҡ диал. тсушълулытс.
БА У ҺЫ Ҙ с. 1. Бауға тағылмаған. Бауһы ҙ
һуган.
2. күсм. Кәүҙәне тота алмаҫлыҡ хәлһеҙ;
быуынһыҙ. Бауһы ҙ булып йыгылыу.
БАУЫ ЛДАҠ с. Бауылдап гел илаған; илатс.
Бауы лдаҡ булыу.
БАУЫ ЛДАУ ҡ. Илағанда Яман тауыш менән
тсысҡырыу. Бауы лдап илау.
БАУЫ ЛЫ У ҡ. диал. ҡар. мауығыу 1.
БА У Ы р и. 1. Кеше һәм хайуан организмында
үт эшләй торған эске ағза. Бауыр юлы. Бауыр
ауырыуы.
2. күсм. К етенең хис-тойғо тупланған урыны;
иөрәк. Бауырга баҫыу, ш Бигерәк әрһеҙ [малай]
бауырыңа инеп бара. р . Низамов.
3. эйл. ф. бауырым Яратып әйтеү һүҙе;
бәғерем.— Йәнем, гөлкәйем, һиңә ни булды?
Ҡайҙа югалып йөрөнөң, бауырым? һ ө й лә ба
шыңдан үткән хәлдәреңде. Ғ. Бағданов.
4. Йәнлек, хайуандың ҡорһаҡ, сандыры. Б а у
ыр аҫты. Ат бауырынан көрт. ш Яйыҡай ҙа
һыуҙы аша сыҡтым аҡ бауырлы ҡара ат ме
нән (Халыҡ йырынан).
5. Нәмәнең бөгөлгән эске Яғы. Әҙернә лә
яндың бауыры йоҡа, аҡ ебәктәр кәрәк кереш
кә (Халыҡ йырынан).
. күсм. Ер-Һыуҙың буйы, эргәһе. К ү л бау
ыры. Тау бауыры.
7. күсм. Миҙгел һуҙымы, миҙгел дауамы. Ҡыш
бауыры оҙон.
8. күсм. Нәҫел, тоҡом, зат.— Янбай агай,..
һин дә миңә Ҡолансәс ҡыҙыңды биреп, үҙ
бауырың яһаһаң ни эшләр икән? «Ҡуңыр
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буға». Атаҡайым мине һатып бирҙе, бауырҡайы
башҡа булһын, тип (Оеңләүҙән).
ф Бауыр ағасы диал. ҡар. борғоса 1. Бауыр
баҫтырыу һыйындырып, йыуаныс таптырыу.
Бауыр баҫыу һыйынып, йыуаныс табыу. Б алаға
бауыр баҫыу. Бауы р нте бик ҡәҙерле, ғәзиз
кептегә тсарата әйтелә. Бала — бауыр ите. Бауыр
күтәреү нығынып, донт>Я көтөрлөк хәлгә килеү;
аяҡҡа баҫыу. Бауыр күтәреп, арыу гына йәшәй
башлаганда һугыш сыгып китте. Бауыр ҡалҡыу
үҫеп, эшкә ярарлыҡ булыу. Бауы р ҡалҡа төш
кәс, малайҙарын Тимерйән тимерсегә бирә
(Әкиәттән). Бауыр ҡатыу 1) ҡаты күңеллегә
әйләнеү; 2) диал. быуын ҡатыу (ҡар. быуын ').
Бауыры ҡатмаган йәш балалар. Бауыр өҙөлөү
ныҡ я Фаланыу йәки әсенеү, һ а лҡы н елдәрҙән
өҙөлә бауырҙар. М. Илбаев. Бауы р түшәп ятыу
һуҙылып, йөҙтүбән ятыу. Бауы р үләне ш ул уҡ
шыршы үләне (ҡар. үлән). Бауы р һөйрәү тор
мошта аяҡҡа баҫа алмай йонсоу. [ С урагол:]
Тәненә ит үрмәй, йөрәгенә май ҡунмай, бауыр
һөйрәп, ыҙа сиккән Күсәрбай ҡусты ла беҙҙән
китте. Т\ Хәйбуллин. Б үре бауыр рәхим
һеҙ, ҡанһыҙ кешегә ҡарата әйтелә. [Ф а
тима:] Ф әгилә бахырҙы бүре бауыр Саҡай ни
ҡара көнгә еткерҙе. Б. Викбай. Ер бауыры ҡар.
ер. Тарих көслө,., көрәш майҙанында тормош
өсөн ер бауырын ҡандан йыуҙырган. "Г. Йәнәби.
Ир бауыры ҡар. ир. Ҡ ара бауыр ҡара эсле,
яуыз кешегә ҡарата әйтелә.— Х әм зә бутай
донъяны. Кешене бер-береһенә һөсләтә,., ҡара
бауыр. Я. Вәлиев. Таш бауыр ҡаты күңелле,
рәхимһеҙ кешегә ҡарата әйтелә. Атаҡайым ми
нең ай таш бауыр, мин илаган саҡта иламай
( (Зеңләүҙән). Эт бауыры диал. 1) эт ҡарағаты
(ҡар. ҡарағат); 2) эт муйылы (ҡар. муйыл). Ят
(йәки сит) бауыр сит, ят кешегә ҡарата әйтелә.
Арага ят бауырҙар инде.
Б а у ы р ғ а л ы ҡ и. диал. ҡар. бауырлыҡ 1.
Бау ырҙаш с. Ҡан тсәрҙәш. Бауырҙаш агай.
Б а у ы р л а н ы у ҡ. Ҡуйы, тсаттсыл хәлгә
килеү (тсан, тсатьгк кеүек нәмәгә тсарата). Катыгы яҡшы ойоган, бауырланып тора.
Бау ырлау ҡ. 1. Ер-Һыуҙы буйлау. Тау
бауырлау, ш Сарсап килеп, ярга бауырлап,
һыу эсә шай минең улҡайым. К. Кинйәбула
това. К үк ыласын оса күл бауырлап, тибер ми
кән күгәл өйрәкте (Халытс йырынан).
2. Ҡыҙырып йөрөү; гиҙеү. И л бауырлау.
■ Егет кенә бахыр ер бауырлай, күкрәк көсө ме
нән мал табып (Халытс йырынан).
ф Ер бауырлау ҡар. ер.
Б а у Ыр ЛЫҠ и. 1. Аттын бауыр аҫтынан
үткәреп ике тәртәгә бәйләгән бау (һарҡыу то
тоу өсөн). [Бай:] Юргага бауырлыҡ ҡуймай
егеп, тау төшкәндә алып ҡасты.
Х әйбул

БауЫрМаЛ с. Кеше йәнле, рәхимле; бауырһатс. Бауырмал кеше.
Ф Бауырмалга дуҫ күп. Әйтем.
БауЫрһаҠ 1 и. Йомортҡаға баҫтсан ҡамырҙан ваҡ-ваҡ тсына йомро итеп тсыртстсылап, майға
тсайнатып бешергән ашамлытс. [Ғәзимә:] Бауы р
һаҡты арыулап, һары майга гына бешерегеҙ.
Туң май бауырһаҡтың тәмен ала ул. Һ. Дәүләт
шина.
БауЫрһаҠ 2 с. диал. Бауырмал.
Б а Х И Л а [Рус. бахилы] и. диал. 1. Һунар
итеге.
2. Ҡуныслы калуш кеүек итеп үрелгән бауһыҙ
йүкә тсата.
3. ҡар. бышым 1.
Б а Х Ы р с. Ҡыҙғаныс, аяныс хәлдәге; меҫкен.
[Әпсәләм:] Ш ундай шат, көләс ҡыҙ нишләп
бахыр булһын. Бахыр булгас, йә ҡанаты һынган
ҡош, йә әсәһен югалтҡан бәпес кеүегерәк
булы рга тейеш. С. агиш . Бахы р күк юрга
таңга хәлдән тайып, тиргә батып ҡайта. Һ. Д әү
ләтшина. Ц — Үҙеңде бел, йәме! Й оҡлап йөрөп,
сапҡыстан ҡолап ҡалганыңды оноттоңмо ни,
бахыр, һыу га төшкән өтөк әтәс! М. Тажи.
Баьа 1 [фарс. ] и. 1. атссалата хаҡ. Баһа
ҡуйыу, ш Урал тауҙарының аҫыл ташы, баһа
лары — оло мал башы (Халытс йырынан).
2. Ниҙеңдер сиФатын, әһәмиәтен билдә
ләгән Фекер. Баһа биреү, ш [һәнәрсе —
Өйрәнсеккә:] Х алы ҡ ҡыуанысы, кеше рәхмәте
минең хеҙмәттең иң оло баһаһы. Минең
өсөн шунан да ҙур баһа юҡ. 3. Виишева.
3. Кемдең йәки ниҙеңдер тоттсан әһәмиәте,
урыны; кәҙер. Үҙеңдең баһаңды, ҡәҙереңде
белеү.
•
Уҡ баһаһы — атылгандан һуң, һүҙ баһа
һы — әйтелгәндән һуң. Мәтсәл.
Б а һ а 2: да баһа (дә баһа), ҙа баһа (ҙә баһа),
ла баһа (лә баһа), та баһа (тә баһа) киҫ. әйтел
гән Фекерҙе нығыта. Ана тора ла баһа. Аты бар
ҙа баһа. Ҡайтҡан да баһа. ш «һ у ң бит, А й бу
лат быйылдан да ҡалмай хеҙмәткә китергә тейеш
тә баһа»,— тип .. һөйләнде [Ныязгол]. Һ. Д әү
ләтшина. Сәгиҙә ҡулы менән карагай башына
ымлап күрһәтте. [Тәнзилә әбей:] һай ҡорогор,
унда бөркөт ултыра ла баһа, шунан ҡурҡып
тауыш бирҙеңме? М. "Тажи.
в а ь а д и ғ [фарс. ] и. Көслө, ғәйрәтле, йөрәк
ле кеше; батыр, j /Баһадир кеше. Баһадир
йөрәкле. Баһадир кәүҙәле.
Б а һ а л а м а и. ҡар. баһа 1 2.
Баһаланыу ҡ. төш. ҡар. баһалау.
Баһалау ҡ. Кемде иәки ниҙе лер сиФаты,
әһәмиәте яғынан билдәләү. Яҡшымын тип, күк
рәк киреп сыҡма, халы ҡ үҙе күрер, баһалар.
3. Виишева.
БаһЫ М р. диал. ҡар. тиҙ 1. Әйҙә, баһым
булайыҡ.
Бацйлла [рус. (лат.] и. Таяҡса рәүешен
дәге бактерил. Т уберкулез бациллаһы.
Б а Ш и. 1. Кәүҙәнең кешелә юғарғы, башҡа йән
эйәһендә алғы йәки юғарғы тараФындағы мейе
урынлашҡан өлөшө. Ат башы. Башты һелкетеү.
Башты тотоу. Баш ауыртыу. ■ Башына аҡ сел
тәр шәл бөркәнгән бер ҡыҙ килеп сыҡты. Т". Йәнә

лин.

2. Көҙгө һыуытс ямғырҙа йәш малға бауыры
аҫтынан алып бәйләгән йылы нәмә. Елле-ямгырлы көндәр башлангас, ҡолондарга бауырлыҡ
бәйләргә булды лар, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу».
3. Ватсытһыҙ артылып, ватсытһыҙ бәрәсләү
булмаһын өсөн тәкәләрҙең бауыр аҫтын бәйләп
ебәрә торған кейеҙ. Бауы рлыҡ бәйләү.
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би. Ерән кагиҡа аткайым, башын сайкай малкайым (Халытс йырыиаи). Баш ҡа сығыу башты
томалау, иҫертеү. Баш таш лаУ башты Ьелтәү,
баш сөйөү (аттса тсарата). Ат дилбегә какканды
ла көтмәй, баш ташлап юрта. С. А гтп. Баш
төҙәтеү ( йәки йүнәтеү) айнығас б а т ауырттсанын
бөтөрөү өсөн эсеү. Баш түбән 6ain менән түбәнгә
табан. Баш түбән колау. Баш түбән аҫылынып
тороу. Баш һөйәге умырттсалы хайуандарҙың
һәм кешенең 6ani ЬөлдәЬе. Ҡыу баш 1) йылкының кибеп бөткән б а т Ьөйәге. Й ы лкы малы
күп ауырыһа, оҙак ямгыр яумаһа, ҡыу башты
ситәнгә, ҡапкага элеп куяһы ц (Ырымдан); 2)
күсм. япа-яңғыҙ кетегә карата әйтелә, [һәүбән:]
Тәмле һүҙгә алданып, ҡыу баш ҡалдым донъяла.
„Атсбуҙат“ ./күсм. Айырым йәки күмәк шәхес.
[Рәүеф:] И р башың менән нисек зарланаһың
инде. Ф . Иҫәнғолов. Ҡарсыгалар кеүек ирҙәр
барҙа бәлә килмәҫ илдең башына (Халытс
йырынан)./Йән эйәЬенең иҫәп берәмеге. И ке баш
мал. Өс баш һарыҡ.
2.. күсм. Атсыл, зиһен. А ҡы ллы баш. Иҫәр баш.
Баш эше. Баштан үткән хәл. Эшләп ултырган
баш. ■ Саҡ кына серем итеп алганда ла тубал
кеүек баш аҙыраҡ еңеләйер ине. Б. Хәсән. Мең
төрлө уй ҡатты баш, ни эшләргә лә аптыраш.
Ш. Вабич. Ҡыуыҡ баш атсылға еңел к е т е гә
тсарата әйтелә. Серек баш башы этләм әгән,
иҫЬеҙ. Сепрәк (йәки сүбәк) б а т уйлай белмә
гән атсылһыҙ к етегә тсарата әйтелә. Тауыҡ баш
атсылы етмәгән, уйлай белмәгән к е т е гә тсарата
әйтелә. Баш етеү ннҙер уйларға, хәл нтергә зиЬен
етеү.
3. Аятстың, алтс кейеменең бәкәлдән түбәнге
өлөшө. А яҡ башы. Быйма башы. ■ Ғәлимә
әбей ойоҡҡа баш һабып бирҙе. М. ҒаФури.
4. Оҙои йәки Ьабатслы иәмәләрҙең тупалсьпсланып торғаи осои Бармаҡ башы. Көнбагыш
башы. Сөй башы. Шырпы башы. һ у га н баш ы./
Айырым нәмәләрҙең иҫәп берәмеге. Бер баш
ҡорот. Бер баш һуган.
5. Ниҙеңдер өҫкө осо. Агас башы. Тау башы.
Эҫкерт башы. Багана башы./Н иҙеңдер өҫкө лғы.
Й өк башы. Мейес башы. Яр башы. m Өйгә
төрәтеп эшләнгән солан. Уның башында әҙ генә
бесән ята. Ғ. Хәйбуллин. /Н иҙеңдер өҫтәге
айырым өлөшө. Ишек башы. Ҡапҡа башы. Өй
башы. ш Ул [Шакир агай] кешегә тәҙрә баш
тарын ҡойоп эшләп бирә. Ғ. Ғүмәр.
6. Оҙон нәмәнең бер осо. Таяҡ башы. Тәртә
башы. Таҫтамал башы. ■ Емеш көйәнтә башы
менән йоҡа боҙҙо сайрата һугып, мәке асты.
3. Биишева. Салауатҡай тартҡан ҡурайҙың ике
башҡынаһы кургашлы. (Халытс йырынан).
/Н иҙеңдер осона кейҙерә торған айырым нәмә.
Ҡ әләм башы. ■ Йөн иләп ултырганда бере
һенең орсок башы төшөп китте, ти (Әкиәттән).
7. Оҙонсаратс майҙандың осо. Ер башы. Күпер
башы. Өҫтәл башы. ш Кулактар игенде арзанырак хаҡ менән эләктереп ҡалыу өсөн .. баҙар
ҙың бер башынан икенсе башына йүгереп йөрөй.
Ғ. Дәүләтшин.
8. Хәрәкәттә булған төркөмдөң алды. К о ло н
на башы. Ы лау башы. ш [Айбулат:] Асатай,
көтөүҙең башын ҡайыр! Һ. Дәүләтшина.

9. Йылға, юл кеүектең башланған ере. Йылга
башы. Юл башы. ■ Яйык башы — Бөйөр тау,
И ҙел башы — Ирәмәл тау. «Залтүләк менән
ҺыуЬылыу»./Эш-хәрәкәт, хәл, ватсиға йәки миҙ
гелдең башланған мәле. Ғүмер башы. Йыл
башы. Туй башы. Я ҙ башы. Ураҡ башы. ш Төш
башына тиклем йоҡлап ятыуыма уңайһы ҙлан
дым. Ф . Иҫәнғолов. Әхмәт белә үҙенең бурлы ҡ
башы ш ул М иңъяндан гына килгәнен. Ғ. Сәләм.
/Верәй нәмәнең башланған тәүге өлөшө, һ ү ҙ ба
шы. Әкиәт башы.
10. Әҫәр, лҙманың алға ҡуйылған исеме. М ә
ҡәлә башы. Хикәйә башы.
11. (йәки икмәк башы) Әсетке итеп тсалдырылған әсе тсамыр киҫәге. Башы иҫке булды ахы
ры, икмәгем уңманы.
12. Бүлеү иҫәбенең нигеҙ берәмеге. Йән башы
на бүлеү, ш Ат башына берәр кәбән бесән
әҙерләнде. Арыштың төшөмөн гектар башына
һалып караган юк. М. Ғажи.
13. Етәксе урын, етәкселек. И л башында то
роу. ш Эш башына хәҙер белемле кешеләр
ҡуйыла.
14. Етәкселек итеүсе; башлыҡ. Ғәскәр башы.
Баш булы у. К олхозга баги итеп ҡуйыу. Йөҙ
башы йөҙ кешелек ғәскәри берәмек башлығы.
Мең башы мең кешелек ғәскәри берәмек баш
лығы.
15. с. мәг. Беренсе, тәүге. Баш бала. ш Төн
гө көтөү яҡшы булһа, баш һауындарҙа һөт м ул
сыга. М. Ғөбәйҙуллин.
16. с. мәг. Урыны, вазиФаһы буйынса оло.
Баш врач. Баш инженер. Баш ҡоҙа.
ф Ат башындай ҡар. ат '. Ат башында йөрөү
ҡар. ат '. Атаң башы! ҡар. ата. Ауыртмаҫ
(йәки ауыртмаған) башҡа тимер таяҡ ҡар.
ауыртыу. Бармаҡ (йәки итек, ҡалаҡ, турғай)
башындай 1) ҙур нәмәне бәләкәй итеп күрЬәткәндә әйтелә. Тимер .. ауылдан киткән сакта
итек башындай гына малай ине. Б. Бикбай;
2) бәләкәй нәмәне ҙур итеп күрЬәткәндә әйтелә.
Тургай башындай еләк. Баш алмай (йәки кү
тәрмәй, ҡалҡытмай) эшләү тырышып тутстамай
эшләү. Баш бармаҡ тсулдың, аятстың беренсе
йыуан тсыҫтса бармағы. Баш биреү буйЬоноу,
яйға килеү. Баш бирерлек бала түгел. Ат баш
бирмәй касты. Баш ватыу тсыйын бер мәсьә
ләне нытс уйлау. Беҙҙең иптәштәр хәҙергә һугыш тураһында баш ватмай. Аш ау, эсеү, шуны
әҙерләү тураһында уйлай. Д. Юлтый. Баш ебә
реү бататстса ултырыу (игенгә тсарата). Баш
китеү 1) Ьөргөнгә китеү; 2) ситкә китеп олағыу,
юғалыу. Башы китте, ҡайтмаҫ, ти бугай (Халытс
йырынан). Баш күккә тейеү бик нытс татланы у,
Ьөйөнөү. Баш күтәреү кемгәлер тсаршы тсуҙғалыу, тсаршы сығыу. Башҡа етеү 1) харап итеү,
Ьәләк итеү. Кешенең башына етеү\ 2) ютс итеү,
бөтөрөү. М алдың башына етеү. Баш ҡайнатыу
ниндәиҙер мәсьәләне хәл итә алмай ныҡ уйлау.
Эш тураһында баш ҡайнатыу. Башҡа килеү уй,
Фекер тыуыу. Баш ҡалҡытмай [эшләү] ҡар.
ҡалҡытыу. Баш ҡалҡытыу 1) шытыу, һ ә р яҙҙы,
үлән баш ҡалҡыта баш лау менән «Бүләктау»
колхозының һауын һыйырҙары .. йәйләүгә сыгарыла. Д. Исламов; 2) арыуланыу. Ашарҙа-
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рына юк ауырыуҙан бат калкыта алмайҙар,
Һ. Дәүләтпшиа; 3) көс йыйып, күтәрелеү. Ҡ ы 
ҙыл Армия ,, яуыз дошманды баш калкыта
алмаҫлык итеп тар-мар итте. В. Хәсән; 4) ҡаршы
күтәрелеү; Илбаҫарҙарга каршы бөтә ил баш
калкытты. Башҡа сүп һындырыу 6ер кеше ғүмер

лектә, тыныслыкта калдыгыҙ һеҙ. С. Яҡшы

ҙә эшләмәгән бер ятсшы эш эшләгәндә әйтелә.
Башка тай типмәгән ( йәки типкәнме нл) кәрәк
һеҙ, Файҙаһыҙ бер эппсә тотонмаҫты белдергәндә
әйтелә. [ Әлхәмов:] Бөтә булган бәлә-ҡаза өсөн

штраф түләп торорга башыма тай типмәгән.
С. Кулибай. Башҡа төшөү яҙмынгка өлөппсә
тейеү. Баш ҡатыУ күп Уйлап аУара бУлыУ.

[Рыҫҡол:] Кемгә бараһың да кемгә баш ора бе
ләһең? Баш катты инде. В. Бикбай. Баш ҡоҫоу
башаҡ ебәреү (игенгә карата). Бойҙай баш
коҫто. Баш ҡУшыУ 1) берҙәмлеккә килеү,
берләшеү. [Ҡормой:] Ыласын үҙ ыласынын тап
майынса, кауҙы менән баш кушамы ни? Б. Бик
бай; 2) ылыгыү, эйәләшеү. [Нигмәт:] Анау өскүҙ
Сафаның һыйыры касып, йөҙәтеп бөттө. Яңы
алынган һыйыр, бер ҙә баш кушмай. Н. Ҡәрип.
Баш мәҡәлә газета-журналдың йәки китаптың
алдында бирелгән төп мәҡәлә. Баш ороу 1) тү
бәнселек менән мөрәжәғәт итеү. Түрәгә баш
ороу; 2) диал. ошаклау. Баш өҫтө иҫк. йомош
кушкан түрәгә куштанлык күрһәтеп әйтелә.
Баш сүмесе диал. кар. соңҡа 1 1. Баш сыҡмау
ниндәйҙер хәлдән ҡотола алмау. Бурыстан баш

сыкмай. ш Түләбай агай йыуаш кына, байга ял
ланыуҙан башы сыкмаган бер кеше. Ғ. ИбраҺим-Ҡыпсаҡ. Баштан ашыу бик күп булыу; са
манан артыу. Ҡәмәр әбейҙең кыуанысы башы
нан ашкан. Ғ. Дәүләтшин. [Барсынһылыу:] Ба-

тырлыгың баштан ашкан, матурлыгың һыуҙай
ташкан. «Алпамыша». Баштан себен осороу
ғәйепһеҙ булырға тырышып, аҡланыу. [Шым
бай — мулла хакында:] Мәсетте һибә итте лә ба
шынан себен осорҙо, йәнәһе. Сәүит яклы булды.
3. Биишева. Баштан һыйпау яҡшы күреү,
мактау. [Тәүфикә — Мөхтәрәгә:] Кемде канат

аҫтына алганыңды беләм. Бының өсөн башың
дан һыйпамаҫтар. С. Кулибай. Баш тартыу
кемдән, нимәнән кабул итергә, үтәргә ризаһыҙлык белдереү; кире кағыу. Бүләктән баш тар

ғолов. Баш һөйләм үҙенә буйһонған эйәрсен
һөйләме булғаи һөйләм. Баш һуҡҡан яҡҡа китеү
теләгән Яҡҡа китеү, теләһә ҡайҙа китеү. Кө

төүҙе тау буйына алып барып Һала ла [көтөү
се], үҙе баш һуккан якка сыга ла китә. М. Та
жи. Башы бәйле булыры шикһеҙ. Германия
еңеләсәк. Бының башы бәйле. Ж. Кейекбаев.
Башы нке түгел йәки башы икеме ни бәләле
бер эшкә бармаҫты белдергәндә әйтелә. Ундай
хәбәр һөйләргә башым икелер шул.. Уны-быны
айырырлык зиһенем бар әле. М. Тажи. Башы
ҡаты теҙгенгә буйһонмаған малға ҡарата әйтелә.

Миңә ат бирҙеләр, һары юрга. ..Тик башы
каты, кайһы сакта буй бирмәҫкә итә. С. Әли
баев. Башы ла, ҡойроғо ла юҡ аңламаҫлыҡ,
буталсыҡ эшкә йәки һүҙгә әйтелә. Әңгәмәнең

башы ла, койрого ла булманы, береһе башлана,
икенсеһе ташлана барҙы. X. Хәйри. Баш эйеү
буйһоноу, табыныу. Салауаттай ирҙәр баш
эймәҫ, аяҡ-ҡулына быгау һалһаң да (Халыҡ
йырынан). Ҡара баш япа-лңғыҙ кешегә ҡарата
әйтелә. Ҡара башыңа булғыр! ҡарғағанда әйте
лә. Йүгән башы йүгәндең ат башына кейҙерә тор
ған өлөшө. Үҙе баш, үҙе түш бер кем менән
дә иҫәпләшмәй, һәр нәмәне үҙе генә хәл итә
торған кешегә ҡарата әйтелә.
•
Балык башынан серей. Мәҡәл. Башһыҙ
йортта ата тороп, ул һөйләр. Мәҡәл. Карганы

илгә баш итһәң, каргыштан башың сыкмаҫ.
Мәҡәл. Мал башы тауыҡ. Әйтем.
БАШАҒАС и. Ҡыйыҡ, кәбән башына баҫты
рып һалған ағас.
БАШАҒАСЛАУ ҡ. Башағас һалып баҫтырыу.

Кәбәнде башагаслау.
БАШАҠ 1 и. Ҡылҡлы үҫемлектең емле башы.
Ҡылсыҡлы башаҡ. Башаҡ ебәреү. Башаҡҡа ул
тырыу. Башаҡ сүпләү. ■ Ғимран бер бөртөк
башаҡты көлтәнән һабагы менән һурып алып,
усына ыуҙы ла тарының уңганлыгына бик
һоҡланды. Ж. Кейекбаев.
БАШАҠ 2 и. Уҡ башына ҡуйылғаи үткер ос.
Еҙ башаҡ. Мөгөҙ башаҡ. Ҡорос башаҡ. ■
[Егет] имән ҡырҡып, ук яһаган, уҡтың башагына осло таш куйган (Әкиәттәи).

тыу, ш Атыу өсөн приказ булһа ла улар
[һалдаттар] үтәмәне, баш тартты, Д. Юлтый.
Башты баҫыу б а т күтәрмәү, өндәшмәү. Башты
баҫып эшләү. ■ Хәҙер баш[ты] баҫып укырга ла
укырга. Ж. Кейекбаев. Баш тығыу 1) берәй
эш-хәлгә кыҫылыу, каТнашыу. Мәшәкәтле эшкә
баш тыгыу\ 2) барып, урын, лрҙам табыу. Ҡайҙа
барып баш тыгырга? Тамак туйҙырырлык кына
булһа ла ниндәй эш табырга. Ж. Кейекбаев.
Башты ашау һәләк итеү, харап итеү. Хас
дошмандар нахак бәлә ябып, ашанылар гәзиз
башымды (Халыҡ йырынан). Башты ҡатырыу

БАШАҠЛАНЫУ ҡ. Башаҡ ебәреү, башаҡҡа
ултырыу. Бойҙай уңманы. Ул башаҡланып

аптыратыу, йөҙәтеү. Башты ташҡа бәреп булмай
сараһыҙлыҡты белдереү өсөн әйтелә. [Укыты

бөтә кәүҙә.
2.
эйл. ф. баш-аяғы Бөтә булғаны; бөтәһе,
барлығы. Баш-аягы бер токарь станогы бар. Уны

усы:] Ҡыҙганыс та бит, ни эшләйһең инде,
башты ташка бәреп булмай. 3. Биишева. Баш
хәреф ҙур хәреФ. Баш һалыу 1) ҡорбан булыу.
Аҫыл ирҙәр яуҙа баш һала (Халыҡ йырынан);
2) ризаһыҙлыҡ белдереп, буйһоноу. Ихтыяран

батшага баш һалдыгыҙ һеҙ [башкорттар], рәхәт
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һөтләнә генә башланы ла эҫегә ҡурылып катты.
Я. Хамматов.
БАШАҠЛАУ 1ҡ. Ашлыҡ башын сүпләп урыу.
БАШАҠЛАУ 2 ҡ. Башаҡлы итеү, башаҡ ҡуй
ыу (уҡҡа). Баяр Тәфкилевкә асыу итеп [баш
ҡорт], уҡ башаҡлап, уны һырлаган. Б. Вәлит.
БАШАЛТАЙ и. Ҡыҫҡа ҡуныслы йөн ойоҡ.

Башалтай бәйләү. Башалтай кейеү.
БАШАУ ҡ. диал. ҡар. башаҡлау 1.
БАШ-АЯҠ и. 1. йыйн. Баш менән аЯҡ;

ла, урын юҡлыҡтан, бәләкәй генә будкага
куйгандар. «Совет Башҡортостаны», 1966,
5 март.
ф Баш-аяғы меиәи тотош. Баш-аягы менән
эшкә сумган. Баш-аяҡ китеү (йәки ҡайтыу)

БАШ

БАШ
бөтөнләй, башкөллө китеү, тсаитыу. Бәләнән
баш-аяҡ бәләнән алыҫ бУлған яшлы, тигәи
мәғәнәлә әйтелә. [Сәйҙеямал — улына:] — Әй,

балам, берүк үҙеңде һаҡла инде. Бәләнән башаяҡ. Я. Хамматов.
Б а п ю а п г г а ҡ с. Кешене иҫәпкә алмайынса,
үҙенсәбаш итеүсән; үҙ белдекле. Башбаштаҡ
бала. ш [Рәхимә:] Илла башбаштаҡ беҙҙең
был Айбулат, үҙе тигәнсә йөрөп тик ята. Һ. Д әү
ләтшина.

БаШБаШПГа ҡ л а н ы у

ҡ.

Башб аштаҡ л ы ҡ

итеү. Башбаштаҡланып икенсе участкага кит

кәнһең,

тип

.. председатель

асыулан[ды].

Н. МУсин.
Б а ш в а п г г а ҡ л ы ҡ и. БашбаштаҠ эшләнгән
эш. Башбаштаҡлыҡ итеү. Башбаштаҡлыҡҡа юл
ҡуйыу. Башбаштаҡлыҡты бөтөрөү. ■ [Өмөт

бай:] Был егет тагы бер башбаштаҡлыҡ эшләп
ташламаһын, теҙгененән тартыбыраҡ тоторга
кәрәк. В. Хәсән.
ваш ваш ы и. йыйн. Ниҙендер ике ятс осо.
Баш-башы сигелгән таҫтамал. ■ һөргән саҡта
ерҙең баш-башында сей ҡалдырыла. «Оовет
Баштсортостаны», 1970, 17 Февраль.

БаШКИҪӘр и. 1. Язалаусы, палач.
2. Талап, үлтереп йөрөгән кеше.
БаШКӨЛЛӨ р. диал. Вөтөнләйгә, тотош.

Башкөллө ҡайтыу, ш Застава Вадим бабайга
атты башкөллө бүләк итеп биргән. С. КУлибай.
БаШКӨЛЛӘЙ р. диал. Бөтөнләй, тотош.

БаШ-КҮҘ: баш-күҙ алыУ аУыр хәлдән ары
нып, арыУланыУ. [Аҡназар] бер аҙ баш-күҙ
алып, ҡәҙимге крәҫтиән булып китте. Ғ. Дәүләт
шин.
БаШКҮНӘК и. Йылтсының баш тиреһенәи
Яһалғаи Һа Уыт. Йәйләүҙәргә барҙыҡ, бейәләр
һауҙыҡ, башкүнәкәйҙәрҙе ҡулга алып (Халытс
йырыиаи).
Б аШ Ҡ а 1 с. 1. Үҙенә бер лры; айырым. Ц
Башҡа ашау. Башҡа тороу. ■ Ир-егеттең ҡылганы илдән башҡа була алмаҫ (Ҡобайырҙан).
Башҡа сығыу төп өйҙән бүленеп сығыу. Үҙенә
башҡа 1) үҙе бер яры, айырым; 2) үҙенә бер
төрлө.
2. Икенсе бер нәмәнән айырмалы; бүтән.
[Тимер:] Бына мин башҡа шарттарҙа тороп ятам:
яңы тормош, яңы кешеләр. Б. Викбай.
3. Бынан икенсе; бүтән. Башҡа ваҡыт. Башҡа
ер. ш Зөлхизә башҡа бер егеткә лә ҡарамай.
Аҙнаголдо көтөп, .. моңайып йырлап йөрөй.
3. Биишева.//Кейеҙбай башҡаларга һиҙҙермәй
генә агаһының бөйөрөнә төртөп, аягына баҫып
ала (Әкиәттән).
4. р. мәг. Бынан ары; бүтән. Муйылбикә
башҡа өндәшмәне. Сәйен йыйыштырып, урын
һалды ла йоҡларга яттылар. Һ. Дәүләтшина.
ф Башынан башҡа булыу бала табып, ауыр
ҙан тсотолоу. Ярай инде, иҫән-һау башынан
башҡа булды. Һ. Дәүләтшина. Һәм башҡалар
исемләп һанап сытстсас, тағы дауам итә, тигәнде
белдерә.
Б а Ш Ҡ а 2 бәйл. Сығапатс килештәге Ьүҙҙәр
менән килеп, «бүтән» мәғәнәһен бирә. Атайыма

бер салбарлыҡтан башҡа бер нәмә лә алып
ҡайта алманым. Ғ. Йәнәби.

Б

Б а ш ҡ а л а н ы у ҡ. 1. Төп өйҙән бүленеп
сығыу. Улы Әхмәҙи, атаһының уҫаллыгына
сыҙай алмай, башҡалангас та кире әйләнеп
ҡайтыр әле тип йөрөй ул [Үмәр]. М. Минһажетдинов.
2. Икенсе төрлөгә әйләнеү, баштса төҫкә
инеү; үҙгәреү. Совет власы сыгып, ирек алгас, ..
заман башҡаланды. И. Ғиззәтуллин.
3. диал. алмашаланыу.
Б а ш ҡ арм а 1. с. Ҡарарҙарҙы үтәү, туранантура етәкселек итеү эшен тормошка ашырған
(ойошмаға тсарата) Башҡарма комитет. Башҡар

ма орган.
2. и. Ҡарарҙарҙы үтәү, туранан-тура етәксе
лек итеү эшен тормоштса ашырған ойошма, уч
реждение. [Шәүәли] башта ауыл советында

секретарь булып эшләй. Унан волость баш
ҡармаһына күсә. Б. Бикбай.
в а ш ҡ а ры лы у 1 ҡ. төш. ҡар. башҡарыу 1.
БаШҠарЫЛЫу 2 и. грам. Эйәртеүсе һүҙ
эйәреүсе һүҙҙең билдәле бер килештә тороуын
талап иткән синтаксик бәйләнеш.
в а ш ҡ а рыу 1 ҡ. 1. Бойомға ашырыу, үтәү.

Бурысты башҡарыу, ш Б АС С Р граждандары
дәүләт һәм йәмәгәт ойошмаларының, шулай
уҡ вазифалы кешеләрҙең үҙ хеҙмәт вазифала
рын башҡарганда законһыҙ эш итеүҙәре ар
ҡаһында килтерелгән зыянды түләтергә хоҡуҡ
лы. Баппсорт а с с р -ының Конституцияһы, 1984.
Өйрәнсек үҙ эшен сәгәт теүәллегендә башҡара.
3.
2.

Биишева.
Ғамаша өсөн сәнғәт әҫәрен үтәү. Йыр

башҡарыу. Роль башҡарыу.
БаШҠарЫУ 2 ҡ. диал. ҡар. башҡаланыу 2.
Б а Ш Ҡ а с а р. 1. Баштса төрлө, икенсе бер
төрлө; бүтәнсә. Башҡаса уйлау. Башҡаса эш
ләү. ■ Э ш башҡаса китте колхозда: тыры

шалар, урам буйында темеҫкенеп йөрөүселәр
аҙайҙы. Б. Бикбай.
2. Бынан ары; бүтән. [Зәйнәп:] Юҡ, Сәйҙелем булмай теләһәң дә, беҙ башҡаса емеш бир
мәйбеҙ. Ғ. Сәләм.
БаШҠОрт и. Баштсортостандың төп халтсын тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең
бер кешеһе (төрки телдәрҙең береһендә һөйлә
шә). Тау башҡорттары. Ялан башҡорттары.

Башҡорт ҡыҙы. Башҡорт теле. Башҡорт аштары.
Башҡорт балы. Башҡорт ҡымыҙы. Башҡорт
бейеүҙәре, ш Яҙма документтарҙан күренеүен
сә, башҡорттар бына хәҙер бер мең йылдан
артыҡ ваҡыт буйы Көньяҡ Уралдың ерле халҡы
булып иҫәпләнә. Н. Мәжитов. Бабич, башҡорт
гаиләһенән сыгып, башҡорттар араһында үҫеп,
башҡорт халҡының моң, зарын йырлаган һәм
шул милләттең хәрәкәтенә ҡатнашып, шул илдә
үлгән башҡорт шагиры■ И. Насыри.

Б а Ш Ҡ О рТЛ а Ш Ы У ҡ. Теле менән баппсорттса әйләнеү. Пашканың да, атаһы Кузьманың
да гел башҡорттар араһында йөрөп, башҡорт
лашып бөткәнен ул һуңынан гына аңланы.
Ш. Насыров.

БаШҠОрТСа Р. 1. Баппсорт телендә. Баш
ҡортса белеү. Башҡортса уҡыу. Башҡортса
һөйләү. Башҡортса яҙыу. ш Стамбулда үткә
релгән тюркология конгресында миңә башҡортса
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БАШ

таҙа һөйләшкән тагы ике сит ил кешеһе менән
танышырга тура килде. М. Сәғитов.

лау. Э ш башлау. Әҙерлек башлау, ш Фронтта
осраштыҡ беҙ уның менән,— тип башлап китте
Хасбулат олатай хикмәтле хикәйәһен. 3. Би

2. Бапгкорттар кеүек, баппсорт халтсына хас.

Башкортса бейеү. Башҡортса кейенеү.

БАШҠОҒТСАЛАППЫҒЫУ

ҡ.

БаиисорТ

ишева.
3. Тотонорға керешеү. Бер бот ондо башлау.

теленә әйләндереү. Фильмды башҡортсалашты

Тәпәндәге балды башлау.

рыу.

4. Хәл ҡылымдың *а Формаһындағы һүҙ
менән килеп, эш-хәрәкәттең башын белдерә. Ала

БаШҠУЛЛаЙ Р. диал.

Бөтөнләйгә.
Б а Ш Л а Н Ғ Ы С и. 1. Ииҙелер бап1лап ебәргән
нәмә. һәр файҙалы эште яҡларга, бәләкәйме,

ҙурмы, һәр яңылыҡтың башлангысын тоя белер
гә кәрәк. М. Тажи.
2. Ниндәйҙер әлкәлә батланған Яңы эш. За
водтың эшселәре ..Мәскәү һәм Ленинград кеше
ләренең башлангысын өйрәнә. «Совет Баштсортостаны», 1965, 16 Февраль.
3. с. мәг. Ниҙендер башы, беренсе баҫҡысы булған. Башлангыс белем. Башлангыс мәк

тәп.

вашландырыҡ и. туҡ. Киндер башлаған
да, буйлык ептәрҙең осон элеп, борғосаға бер
кетеп тора торған талтс.
Башланыу ҡ. 1. Ғәмәл алыу. Агиҙел Урал

дан башлана, ш [Алып менән Барсындын] ете
улынан ете башҡорт ырыуы башланып киткән,
ти (Әкиәттән).
2. ҒәМәлләшә башлау. Бәйге башланды. Буран
башланды. Э ш башланды, ш Уйындар башлан
ды. Башта һүрән ине. һуңынан ҡыҙа төштө.

башлау. Асыга башлау. Борсола башлау. Йөрөй
башлау. Сыга башлау. Уҡый башлау. Яҡтыра
башлау.
ф Һыуға башлау шул уҡ һыу батлатыу (ҡар.
һыу.) Юл батлау ҡар. юл *.
БАШЛЫ с. 1. Башы (1—6 мәғ.) булған. Башлы
һуган. Башлы сөй. Алты башлы дейеү. Таҡыя
башлы ҡурай. Алмас башлы уҡ. Осло башлы
туфли. Ҡыҙыл башлы таҫтамал, п һалам баш
лы өй ҙә барҙыр әле ҡайбер ауылда, әммә
ҡыйын кәбәк башлы бәндә булһа янында. Ғ. Д әү
ләтов.
2. Аҡылға бай; атсыллы. Башлы кеше. ш [Ға
мир:] Председатель һайлау — көтөүсе ҡуйыу

түгел ул. Кәнешнә, көтөүсе лә башлы булырга
тейеш. Б. Бикбай.
• Башлыҡ булһаң, башлы бул, йыйырылмаҫ
ҡашлы бул. Мәтсәл.
БАШЛЫ-КҮҘЛЕ: башлы-күҙле булыу ғаилә
ле булыу. Мисбах ҡарттың өс ҡыҙы ла кейәүгә

ланган май. Башланган дәфтәр.
БАШЛАП 1. р. Беренсе булып, иң элек; тәүҙә.
Башлап өйҙәге кешеләр менән Буранбай күреш
те, уның артынан беҙ күрешеп сыҡтыҡ. Д. Юл
тый. Сәгиҙә үҙе башлап һаулыҡ һорашҡас ҡына,
улар хор менән: — һәйбәт, рәхмәт, Сәгиҙә
Хәсәновна! — тип яуап ҡайтарҙы. М. Тажи./
Беренсе кат, тәүге тапҡыр. Гөлйөҙөм үҙенә бик
яҡын булган был инәһен бөгөн башлап күргән
кеүек һоҡланып ҡарай ине. Һ. Дәүләтшина.
Рәмзилә ханым, иренең йөҙөнә күҙ төшөрөп
алгас, ихтыярһыҙ[ҙан]:„Был, валлаһи, мин баш
лап күргәндәге Нурулла түгел, ә икенсе, таш
бәгерле Нурулла“,— тип уйлап алды. X. Зари

китте. Ҡатыны ҡыҙҙарының башлы-күҙле булганына шатланып бөтә алманы. Б. Бикбай.
Башлы-күҙле нтеү ғаиләле итеү. [Әсәһе — Әх
мәткә:] Барын да өйләндерҙем, инде һине
башлы-күҙле итһәк, туйыңды күрһәк, .. бик
шатланыр инек. Ғ. Хәйри.
БАШЛЫҠ 1 и. Берәй төркөмгә, хужалытстса
етәкселек итеүсе; етәксе. Ғәскәр башлыгы.
Звено башлыгы. ■ Салауаттың өс ыҫпай һыбай
лыһы, байраҡ елберләтеп, Пугачёв армияһы
ҡаршыһына юрттырып килде, башлыҡтары Са
лауат Юлаевтың хөрмәтле батшаны көтөүен,
гәскәрҙе уга ҡушыу ын хәбәр итте. Ғ. Хөсәйенов.
Йыйҙы майҙан башлыгы яулыҡ, аҡса вә таҫ
тамал. Ш. Бабич.
БАШЛЫҠ 2 и. 1. Еңел баш кейеме. Буҫтау
башлыҡ. Бәйләгән башлыҡ. Йөн башлыҡ.

пов.
2. бәйл. функцияһында Сығанаҡ килештәге
һүҙҙәрҙән һуң килеп, ниҙеңдер башланғыс си
ген белдерә. Ауылдан башлап урманга тиклем.

2. ӨҪ кейеменең үҙенән сығарып теккән баш
кейеме. Накидка башлыгы. Плащ башлыгы.
БАШЛЫҠ 3 и. диал. Башкүнәк.
БАШЛЫСА р. Күбеһенсә, нигеҙҙә. Ауылда

С. Агиш.
3. Тотонола башлау. Башланган икмәк. Баш-

башлыса бисә-сәсә, ҡарт-ҡоро, бала-сага гына
тороп ҡалган. Д. Исламов.
БАШМА БАШ р. Бер-беренә бәрәбәр, өҫтәү
Ьеҙ, түләүЬеҙ. Башма-баш алмашыу. Башма-баш биреү.
БАШМАҠ 1 и. Ярты йәштән алып йәш лрымға тиклемге һыйыр малы. Оргасы башмаҡ.
БАШЛАҮ ҡ. 1. Эш-хәлгә билдәле бер урын Үгеҙ башмаҡ.
дан, ваҡыттан тотоноу; керешеү. Баштан баш
БАШМАҠ 2 и. Ҡунысһыҙ күн алтс кейеме.
лау. Ҡабаттан башлау. ■ Новиков эстән тул Ҡотлой, һикенән тиҙ төшөп, ялан аягына баш
ҡынлана. Ул башлап китергә һүҙ таба алмай.
маҡ кейҙе. А. Таһиров, һәүеҙә, иренең, ят кеше
Д. Юлтый. Әмирханов ултырыу менән үҙенеалып килеүен күреп, ялангас аягына башмаҡ
келәргә боролоп ҡараны. Был уның: «Мин баш ҡатаһын эләктерҙе. Я. Хамматов.
ланым, һеҙ дауам итегеҙ»,— тиеүе ине. С. Агиш.
БАШМАҠСЫ и. Башматс тегеүсе.
2.
Ғәмәлләшергә керешеү. Йыйылышты баш • Башыңа төшһә, башмаҡсы булырһың.
лау. Йыр башлау, һөжүм башлау, һүҙ баш Әйтем.
Балаларҙан башлап ололаргаса. Яҙҙан башлап
көҙгә тиклем. ■ Шулай итеп, бөгөндән башлап
үҙ алдыбыҙга көн итә торган кешеләр булып
киттекме икән ни? С. Агиш. Кистән башлап
таңга тиклем беҙ йөрөйбөҙ походта (Бәйеттән).
БАШЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. башлау. Йыр
башлатыу. Э ш башлатыу.

128

Б

БАШ

БЕҘ

БАШНЯ [РуС. ] и. 1. Айырым игеп йәки
йортҡа ҡушып һалынған бейек тар ҡоролма.

ларҙың] башка юлы булыр га тейеш. Б. Бик

Кремль башнялары. Силос башняһы, һыу баш
няһы. Телевизион башня,
2. Караптың, танктың туп ултыртылған
әйләнмәле ҡалпағы. Танк командиры Арыҫланов

агас араһынан төбәлгән оҙон пушка көбәген
күреп ҡала. Танк башняһы шул яҡҡа борола.
«Совет Башҡортостаны», 1967, 3 ноябрь.
БАШСЫ и. ҡар. юлбашсы.
БАШТА р. Иң элек, тәүҙә. [Солтан:] Мин дә
бит башта, отрядҡа ҡыҙҙарҙы алмайыҡ, улар
имгәк кенә булырҙар, тинем. Ш. Бикҡол. Кейеҙ-

бай башта, ярты юлды үткәнсә, артта ҡалыбырак барҙы, шунан бөтәһен дә уҙып китеп,
майҙанга беренсе булып килеп инде (Әкиәт
тән).
БАШТАҠ с. диал. Башбаштаҡ.
БАШТАН р. Иң әүәлдән, иң тәүҙән. Фагима
хәлде баштан төшәп һөйләргә кереште. Б. Бик
бай.
БАШТАН-АЯҠ p. 1. Баштан аяҡҡа тиклем;
тотош. Баштаи-аякҡа бысраныу./күсм. Бөтә
булмышы менән; бөтөнләй. Баштан-аяҡ эгикә

сумыу.
2. Баштан аҙаҡҡа тиклем; тотош. Мәҡәләне
баштан-аяҡ күҙҙән үткәреү. Хәбәрҙе баштанаяҡ һөйләү, н Хасбулат олатайҙың хикәйәтен
багитан-аяҡ уйлап сыгам. 3. Биишева./Бөтә яҡ
лап; тотошо менән. Тәҡдимгә баштан-аяҡ риза
булыу. Баштан-аяҡ ҡоралланыу бик ныҡ ҡорал
ланыу.
БАШ ТОЯҠ и. йыйн. Түшкәнең башы менән
тояҡтары, һарыҡтың баш-тоягы. Баш-тояҡ

өтөү.
ф Башы-тояғы менән тулыһынса, тотош.
БАШТҮБӘН р. шул уҡ баш түбән (ҡар.
баш 1).
БАШҺЫҘ с. Аҡылға һай; аҡылһыҙ. Башһыҙ

кеше.
БАШҺЫҘЛАНЫУ ҡ. Аҡылһыҙ ҡыланыу;
аҡылһыҙланыу.
БАШҺЫНЫУ к. 1. Хуп, лайыҡ күреү; хуп
һыныу. Һыйҙы башһынмау.
2. Яйға килеү, табыныу; буйһоноу. Ишморат

тигән кеше шул урынга күсеп ултырыр га уйлаган. Башһынмай йөрөй тип, уга йөҙ ҡамсы
һуҡтыргандар (Хикәйәттән).
БАШЫНА-БАШ р. диал. Башма-баш.
БАШЫРЫУ ҡ. диал. Ялыу итеү, еткереү.
БАЯ р. Бынан бер аҙ элек, күптән түгел; яңы
раҡ. Баянан бире. ш Бая һүҙһеҙ ултырыу үлем
ине. Хәҙерге минутта һәр һүҙ артыҡ һәм килеш
һеҙ. Д. Юлтый.— Бая һине бер урыҫ һорашып
киткәйне. Я. Хамматов.
БАЯҒЫ с. 1. Бынан бер аҙ элекке. Баягы
хәбәр. Баягы кеше. ш Сания баягы талаштарын
бөтөнләй онотоп, һүҙгә кереште. С. Агиш.
2. (йәки әлеге лә баяғы) инш. Һаман да шул,
әлеге шул.— Ул саҡта әле минең йәшлек матурлыгы ла бөтөп етмәгән саҡ. Әлеге лә
баягы, аҫау бейә кеүек тулап торган саҡ. 3. Би
ишева.
БАЯҒЫСА p. 1. Баяғы кеүек. Ишек баягыса

тыштан бикле тора. Тимәк уларҙың [угры
5
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бай.
2. Һәр ваҡыттағыса, ғәҙәттәгесә. Мин пи бер

ҡатлы кеше, баягыса, йәшереп-нитеп тормай,
Зөләйхәгә нисек һүҙ башлагынымды, уның
миңә ҡайтарган яуабын һөйләйем дә бирәм.
Т. Йәнәби.
БАЯЛА и. диал. Кәләп ағасы. Баяла һалыу
1) епте баялаға урау; 2) күсм. эшһеҙ буш
йөрөү.
БАЯН 1 [рус. ] и. Күп телле ҙур гармун. Йәш

егет баянын Һуҙып ебәрҙе. Ике ҡатын таҡмаҡ
әйтеп, бейей башланы. Д. Юлтый.
Б А Я Н 2 [гәр.] и. 1. Ниҙер хаҡында хәбәр
игеп һөйләгән һүҙ.
2. (баш хәреф менәи) Ир-ат исеме.
П Баян итеү (йәки ҡылыу) хәбәр игеп һөйләү.

Әбей Күсәк батырҙың ҡайһы ырыуҙан икәнен
баян ҡылган. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ф Баян талаҡ ҡар. талаҡ 3.
БАЯНЙСТ [Рус.] и. ҡар. баянсы.
БАЯНСЫ и. Баянда уйнаған музыкант. Баян
сылар ансамбле. Баянсылар сыгышы.
БАЯр [РуС. боярин] и. тар. 1. Мәскәү Русын
да (башта бүләк, аҙ а ғыраҡ мираҫ итен бирелә
торған) юғары дәрәжә һәм шул дәрәжәләге
кеше.
2. Боронғо Руста һәм Мәскәү дәүләтендә эре
ер биләүсе, юғары ҡатлам Феодалдарҙың вәки
ле; алпауыт. Беҙ Сәрби еңгәм менән йәй буйы

баярга ашлыҡ урып, көҙ буйы байҙарга көн
лөккә иген һугып, ҡышҡа табан һибәт агайҙың
ауылына ҡайттыҡ. Д. Юлтый.
БАЯРЛАУ ҡ. диал. Тәғәйенләү, арнау. Баярлап ҡуйыу. Малды балаларга баярлап аҫрау.
БЕГЕМОТ [рус.] и. Экваториаль АФриканың
йылға, күл буйында була торған бик ҙур башлы,
яланғас тәнле, айыры тояҡлы эре һөтимәр хай
уан; һыу айғыры.
БЕҘ 1(беҙҙең, беҙгә, беҙҙе, беҙҙән, беҙҙә) зат а.
Һөйләүсе һәм уның менән бергә булған бер нисә
шәхесте белдерә. Беҙ Зөләйхә менән икәүләп
торҙоҡ та ҡалдыҡ. Т. Йәнәби. Хужа беҙҙең

арттан сыҡт,ы. Беҙҙе ситкәрәк алып китеп,
мәсьәләне аңлатырга башланы: — Минең һеҙгә
һүҙем юҡ. Рәхмәт, ярҙам иттегеҙ. Д. Юлтый.
Өфө... Уның тураһында беҙҙә йыр йырлайҙар.
С. Агиш.
Б Е Ҙ 2 и. 1. Сәнсеп тишә торған эш ҡоралы.

Йыуан беҙ. Нәҙек беҙ. Кәкре беҙ.
2. Ҡырҡа торған ҡоралдарҙың үткер яғы;
йөҙ. Балта беҙе. Бысаҡ беҙе. Ҡылыс беҙе. Сал-

гының беҙе ҡайтҡан.
• Беҙ ҡапсыҡта ятмай, Мәҡәл.
БЕҘЕНКӘЙ и. иҫк. астр. Етегән йондоҙ. Беҙе
нкәй етәү. Өлкәр нисәү? һары ат менән буҙ ат
тик икәү (Халыҡ йырынан).
БЕҘЛӘҮ ҡ. Бәләкәй генә булып, беленербеленмәҫ кенә яҡтырыу. Биктимер урманга
кереп китә. Эскәрәк үткәс, беҙләп кенә янган
бер ут күренә (Әкиәттән).
БЕҘӘЛЕК и. диал. Беләҙек.
БЕҘӘЛӘҮ ҡ. ҡар. беҙәү. Күсәк бей Ҡарагөлөмбәттең танауын беҙәләп, үгеҙ кеүек итеп
алып китте. «Бабсаҡ менән Күсәк».
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БЕҘӘНӘК и. диал. Везгәләк.
БЕҘӘҮ ҡ. Осло нәмәне нимәгәлер сәнсеү,
осло нәмә менән тшпеү; ҡаҙау. Ҡалдырҙым да

БЕЙЕКЛЕК и. 1. аҫтан өҫкә тиклем ике арала
ғы алыҫлыҡ. Бейеклеккә һикереү. Йорттоң бей

бысаеымды ергә беҙәп, күл ягына киттем уҡты
эҙләп. „Ерәнсә сәсән“ .
БЕЖЕК и. диал. Өйрәк суҡышы.
БЕЗ, безз оҡш. Серәкәй кеүек ваҡ бөжәк
тауышын белдергән һүҙ. Безз итеү. Без килеү.
БЕЗ БЕЗ оҡш. Ҡабат-Ҡабат без иткәнде бел
дергән һүҙ.
БЕЗГӘЛӘК и. ҡар. энәғараҡ.
БЕЗЕЛДӘК 1 с. 1. Без-без иткән, без-без
килгән. Безелдәк серәкәй.
2. күсм. Ғыз да мыз итеп торған; тызылдаҡ.
ф Безелдәк ҡамыш ҡар. ҡоланҡойроҡ.
БЕЗЕЛДӘК 2 и. 1. ҡар. сүр әкә2.
2. диал. Өй сиңерткәһе.
БЕЗЕЛДӘҮ 1ҡ. 1. Без-без итеү, без-без килеү.

Улар [ҡорттар] бүҫкәләренә бал тейәгән, безел
дәп кәрәҙҙәргә үрмәләй. Ф. Иҫәнғолов.
2. күсм. Тыз-мыз килеп сыйылдаү (күберәк
бала-сағаға тсарата).
БЕЗЕЛДӘҮ 2 ҡ. 1. Еңгән ятс күрһәткән араны
тын алмай йүгереп үтеү.
2. Ҡойроҡ сәнсеп, үтсранан тсасыу (һыйыр
малына тсарата).
БЕЗЕЛДӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. безелдәү 1.
БЕЗЛЭК и. диал. Һутсыр щәм.
БЕЗЛӘҮ ҡ. 1. Вез-без итеү, без-без килеү.

Серәкәй безләүенән башҡа өн әҫәре сыҡһасы.
«Оовет Башҡортостаны», 1968, 5 март.
2. диал. Сәнскәкләү.
БЕЗӘ-БЕЗӘ саҡр. Быҙау сатсыра торған
һүҙ.
БЕЗӘҮКӘЙ и. бал. Быҙау.
БЕЙ и. 1. иҫк. Ырыуҙың затлы кешеһе. Ырыу

яҙмышын яҡлап һугышырга тура килгәндә, шул
уҡ бейҙәр гәскәр башлыгы булып китә. К. Мәр
гән.
2» Баш кеше; башльгк, түрә. Китте Иблис бей
булып, әмир булып, остаз булып. Ш. Бабич.

Мәсем хан .. Ҡарагөлөмбәт эшен раҫҡа һанап,
ун ике бей өҫтөнән бей ҡылмаҡ була. «Бабсатс
менән Күсәк».
3. Ирҙәргә хөрмәт менән өндәшә торған оло
лау һүҙе. Айҙар бей. Бурангол бей.
БЕЙ БаПГГаҠ с. диал. Башбаштатс.
Б ЕЙЕ ГӘЙЕ Ү ҡ. Берәй нәмәнең бейеклеге
артыу, бейек булыу. Кәбән бейегәйгән. Эҫкерт

бейегәйә төшкән. Бейегәйә барыу.
БЕЙЕГӘЙТЕҮ ҡ. Берәй нәмәнең бейеклеген
арттырыу, бейек итеү. Сөгөлдөр ташыганда

ҡойолмаһын өсөн машина кузовтарының ян-ягын бейегәйтеү.
БЕЙЕК

с.

1.

Түбәндән юғарыға үлсәме ҙур;

киреһе тәпәшәк. Бейек ҡойма. Бейек өй. Бейек
өҫтәл. Бейек тау. Бейек яр. Бейек итеп һалынган яр. Ц Бейек үҫкән үлән. ■ Бейек кенә агас
менеп булмай, ҡулдарыңда кирәм булмаһа (Х а
лытс йырынан).
2. Ҡайһылыр бер кимәлдән нытс юғары. Бейек

ер. ж Беҙҙең Ватан .. алыҫ диңгеҙҙәрҙе бергә
ҡуша, күтәрелә бейек һауага. Ғ. Сәләм./ /Бейек
тән оса ҡоҙгон ҡош, унан бейек осор ыласын
бар. Оалауат Юлаев.
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еклеге ун метр. Кеше бейеклеге үлән. Күк шыр
шының бейеклеге 45 метрга етә. ш Ат үрәпсеп
өй бейеклеге һикергән (Әкиәттән).
2. Ер өҫтөнән ныҡ юғарыла булған арауыҡ.

Ҡарагоштар алты-ете мең метр бейеклеккә тик
лем оса. ш Бейеклектәр эҙләй халҡым өсөн,
киң йыһагьга һыймай тарһына .. йөрәк ярһына.
Ғ. Йәнәби.
3. ҡар. ҡалҡыулыҡ.
БЕЙЕКЛӘҮ ҡ. ҡар. бейегәйтеү.
БЕЙЕМ и. диал. Ҡәйнә. Тагы япа-яңгыҙ
ҡалыуына эсе боша ине Зөлхизә әбейҙең.

„Оҙаҡҡа түгел бит, бейем, Айрат ни ҡунаҡҡа
килгеләп торор әлеи,— тип йыуатты уны килене.
Н. Мусин.
БЕЙЕТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бейеү ‘.
БЕЙЕҮ 1 ҡ. 1. Көй ыңғайына кәүҙә, аяҡҡулдар менән матур, нәФис хәрәкәттәр яһау.

Оҫта бейеү. Яңгыҙ бейеү. Ҡара-ҡаршы бейеү.
Ҡурайга бейеү. Бейергә төшөү. ■ Вальс.
Ғаяз менән Гөлнар бейеп китә. Туҡтауһыҙ
әйләнәләр. Ә. Мирзаһитов.
2. күсм. Бер урында тороп сыҙамай, тыпырсы
ныу. Минең көрән ат бейеп, уйнап тора,
өҫтөндә ултырырлыҡ түгел. Д. Юлтый.
3. күсм. Йыш-йыш итеп бер урынға төшөү.
Т үбә ҡалайында ямгыр тамсылары бейей, ш
Старшина, мулла, байҙар ҡамсыһы башҡорт
халҡының ярлыһының сикәһендә күп бейегән.
И. абдуллин.
ф Бейеп тороу (йәки йөрөү) ярарға йәки
һәр әйткәнде үтәргә тырышып, һикереп төшөп
тороу. Шәхми бай бөгөн Ғәләү эргәһендә бей
еп кенә йөрөй. Т. Йәнәби. Кемдендер ҡурайына
бейеү ҡар. ҡурай.
БЕЙЕҮ2 и. Көй ыңғайына башҡарылған
матур, нәфис хәрәкәт (ғәҙәттә берәй эш проце
сын, уй, тойғоно, күренеш һ. б. сағылдыра).

Күмәк бейеү. Яңгыҙ бейеү, ш Башҡорт халҡы
ның бейеү сәнгәтен театр сәхнәһенә беренсе
башлап Ғиниәт Ушанов күтәрҙе. «Оовет Баш
ҡортостаны», 1965, 31 ғинуар.
БЕЙЕҮСЕ и. Бейей белгән кеше; бейеү
оҫтаһы. Бейеүселәр ансамбле, ш ..Бейеүсе ергә

бәрелгән футбол тубы кеүек һикерә-һикерә
әйләнә, иҙәндә бер аягына тубыҡланып, икенсе
һен турага һуҙган килеш, өйөрөлә башланы.
Ә. Вәли. Бейеүсенең итәгенә алма биҙәге
төшкән. Бейеүсегә һүҙ әйтмәгеҙ яңы бейергә
төшкән (Халыҡ йырынан).
БЕЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бейеү ’. Гөлйөҙөм
менән Яланбикә үҙҙәре таҡмаҡ әйтеп, үҙҙәре
бейеште. Һ. Дәүләтшина.
БЕЙӘ и. Инә йылҡы малы. һауын бейә. Быуаҙ
бейә. Ҡолонло бейә. Тыу бейә. Бейә һөтө.//
Бейә ҡолон. ■ Йәйләүҙә өс көн торгас та,
буҙ бейә үҙе төҫлө матур бер айгыр ҡолон ҡолонлаган (Әкиәттән).
ф Бейә бәйләү бейә тотоп, ҡымыҙ эшләү.
Бейә күиәге диал. башкүнәк.
БЕЙӘЛӘЙ и. Баш бармағын ғына айырым
сығарып эшләгән ҡул кейеме. Брезент бейәләй.

Йорон бейәләй. Йөн бейәләй. Күн бейәләй.
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Бейәләй бәйләү. Бейәләй тегеү. Бейәләйһеҙ
йөрөү, ш ..Ғәлиәкбәрҙең өҫ-баш та бик шәп бит
инде. Ҡаракүл ягалы өр-яңы пальто, ҡаракүл
бүрек,., ҡулда күн бейәләй, муйында сагыу
шарф. 3. Биишева.
БЕКОН [рус. (ингл.] и. Әҙ геиә тоҙлап,

минуттарын белдергән тауышы бөтәһен дә туҡ
татты. Һ. Дәүләтшина.
БЕЛДЕр Е Ү 2 и. 1. Ниҙер хаҡында мәғлүм
итеп эленгән лҙма; иғлан. Белдереү яҙыу.
Белдереү элеү. Белдереү уҡыу.

махсус ысул менән эшкәрткән суска ите.
БЕЛГЕр с. диал. Белдекле.
БЕЛГЕРТЕҮ ҡ. 1. Кемгәлер бер нәкәне
һиҙҙереү; белдереү. Хәлде белгертеү. ш Эске

кәйе тулы ут булһа ла сер белгертмәҫ егет
уяуы (Халыҡ йырынан).
2. Кемгәлер бер нәмәне хәбәр итеү; еткереү.

Саҙрислам юл ыңгай ..ауылына һугылып, ҡайҙа
бараһын аталарына белгертеп сыҡты. Ф. Иҫән
ғолов.
3. Ниҙелер белерлек итеп танытыу; күрһәтеү.

Көсөңдө белгертеү. Эшләй алганынды белгер
теү.
БЕЛГЕС и. Фән йәки техниканың бер тарма
ғы буйынса махсус белемгә эйә булған кегле.

Квалификациялы белгес. Ауыл хужалыгы
белгесе, ш Сәйҙел уҡыу бөтә, төҙөлөштәргә
яңы белгес булып китер ул. Ғ. Сәләм.
БЕЛДЕК: үҙ белдегең менән үҙең белгәнсә,
үҙең теләгәнсә. Үҙ белдегең менән йөрөү, ш

Хәҙер урман да йылдан-йыл һирәгәйә, йәнлекҡош та кәмей, һәр кем, башбаштаҡлыҡ ҡылып,
үҙ белдеге менән агас ҡырҡа, үрт һалып урман
ды яндыра. М. Та леи.
БЕЛДЕКЛЕ с. 1. Аңлап этләй белгән, әйткән
де ала белгән. Белдекле кеше.
2. Үҙен бик белгән итеп күрһәтергә тырыписан
кешегә шелтә менән әйтелә. Белдекле булып

ҡыланыу.
% Белдеклегә бер һүҙ ҙә күп, белдекһеҙгә
суҡмар ҙа сүп. Әйтем.
БЕЛДЕКҺЕҘ с. Аңлап эшләй белмәгән, әйт
кәнде ала белмәгән. Белдекһеҙ кеше.
#
Белдеклегә бер әйтһәң дә йөрәгенең
эсендә, белдекһеҙгә мең әйтһәң дә ҡолагының
тышында. Әйтем.
БЕЛДЕМ: белдем баш үҙен бик белгәнгә
һанаған кешегә ҡарата әйтелә. Ҡарт сәпсек

әтәстең былай артыҡ белдем баш булып һөйләүенә бик хурланды. Ғ. Бағданов.
БЕЛДЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. белдереү '.
БЕЛДЕр Е Ү 1 ҡ. 1. Кемгәлер бер нәмәне хәбәр
итеү; еткереү. Гөлбоҫтан еңгәнен был ҡыуаныс

ты әллә кемдәргә белдереп уртаҡлашҡыһы
килде. Ғ. Дәүләтшин. Бүләр хандың сапҡындары
хәлде бөтә тирә-яҡҡа белдереп ҡайтты, ти.
«Алпамыша»./Кемгәлер бер нәмәне иғлан итеү.

Сәлмән агай: «Зөләйхә туташ, танЫшыгыҙ,
беҙҙең пекарь Самсон»,— тип, минең титулды ла
белдереп ҡуйҙы. Ғ. Йәнәби.
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2. Ҡәтғи рәүештә мәғлүм ителгән рәсми
хәбәр. Хөкүмәт белдереүе. Белдереү яһау.
БЕЛДЕр МӘ и. Ниҙер тураһындағы хәбәр;
мәғлүмәт. Бандиттар бында ҡуна ҡалһа, Сусаҡ

тауҙың төньяҡ һарҡыуына ут ягырга. Өҫтәмә
белдермәләрҙе Истебай таң менән һыйыр көтөү
ен йыйырга килгәндә алып килә. Һ. Дәүләтшина.
БЕЛДЕр ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. белдереү '.
БЕЛЕ и. шул уҡ беле өйрәк (ҡар. өйрәк 1).
БЕЛЕК и. 1. иҫк. ҡар. белем.
2. Үҙ аңың менән белеп, аңлап эш итеү һәләте.
• Биртенгәндән белек китер. Мәҡәл.
БЕЛЕКЛЕ с. 1. иҫк. Белемгә эйә; белемле,
уҡымышлы. Ҡараһаҡал .. заманаһының иң
белекле муллаларының береһе булган. Ғ. Ф әх
ретдинов.
2. Аңлап эшләй белгән, әйткәнде ала белгән;
белдекле. Миңә больницага барырга кәрәк

икәнен ул [Диаров] күптән белә. Белекле кеше
булһа, мин һорамай, үҙе ебәреү ягын ҡайгыртыр
ине. «Ағиҙел», 1971, № 3.
БЕЛЕКҺЕҘ С. 1. иҫк. Белемгә эйә түгел;
белемһеҙ, уҡымышһыҙ.
2. Аңлап эшләй белмәгән, әйткәнде ала белмә
гән; белдекһеҙ.— Ишекте бикләп йөрө тип күпме
әйтәһең, ҡолагына ла элмәй белекһеҙ. Н. Му
син.
• Күҙһеҙҙең күҙе һуҡыр, белекһеҙҙең күңеле
һуҡыр. Әйтем.
БЕЛЕМ и. 1. Уҡыу йәки тәжрибә нигеҙендә
тупланған мәғлүмәт. Дөйөм белем. Политехник

белем. Урта белем, ш [Нигмәтулла] үҙ фами
лияһын яҙырлыҡ та белеме булмаган көйө ҡулы
на ҡәләм алды. Өҫтәлдәге ҡагыҙга әллә ниҙәр
сыймаҡла[ны]. Я. Хамматов.
2. Кешенең бөтә тәбиғәт, йәмғиәт тураһында
быуын-быуындан туплай килгән мәғлүмәттәре;
ғилем. Йәмгиәт белеме. Тәбигәт белеме, н Беҙ

ҙә бөйөк бер белем бар, ленинизм ул белем.
Йылдарҙың иң йырагын да күрһәтә ошо гилем.
Р. Ниғмәти. Ап-асыҡ тор һәр ваҡытта, эй китап,
баҡһам һиңә; сын асыл нигеҙле ерҙән күп
белемдәр бир миңә!Ш. Бабич.
БЕЛЕМЛЕ с. Ҙур белемгә, мәғлүмәткә эйә;
уҡымышлы, ғилемле. Белемле кеше.
• Белемле үлмәҫ, белемһеҙ көн күрмәҫ.
Мәҡәл. Тубылгы ҙур булмаҫ, белемле хур бул
маҫ. Мәҡәл.
БЕЛЕМСЕ и. диал. 1. Белем эйәһе.
2. Бағымсы, имсе.
БЕЛЕНДЕр ЕҮ ҡ. ҡар. белгертеү 1. Марттың

2. Берәй төрлө ҡараш, мөнәсәбәтте мәғлүм
итеү. Протест белдереү. Ризалыҡ белдереү.

үткер еле, ҡар битен ашап, белендермәй генә
иретә. Һ. Дәүләтшина.

Теләк белдереү. Үпкә белдереү.

БЕЛЕНЕҮ ҡ. 1. Һиҙеү тойғоһона тәьҫир итеү;
һиҙелеү, тойолоу. Көсләп-көсләп өсәр ҡабат

3. Кемгәлер бер нәмәне һиҙҙереү; белгертеү.

Зөлхизә был уйын бер кемгә лә белдермәй.
3. Биишева. Үҙенә белдермәй генә [Йәнтимер
ҙең] артынан эйәрҙем. С. Агиш.
4. Ниҙер аңларлыҡ итеп һиҙҙереү; күрһәтеү.

Старостаның ҡурҡыныслы, ауыр айырылыу

һогондоролгандан һуң тәүҙә үтмәй торган һи
меҙ иттең бөткәне лә беленмәй ҡалды. Ғ. Дәүләт
шин.
2.
Эш-хәлдең төп мәғәнәһе, асылы билдәлә
неү; асыҡланыу./Билдәле булыу; танылыу.
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3.
Күрер күҙгә һиҙелеү; күренеү. Ул [кыҙ]
БЕЛЛЕТр ЙСТИКА [Рг/С. <фр. ] и. Проза ме
итекселәргә .. йөйө лә беленмәгән бер һыңар
нән яҙылған әҙәбиәт.
ката тегергә ҡушып китте, ти (Әкиәттән).
БЕЛМӘМЕШ: белмәмеш булыу йәки белмә•
Батыр яуҙа беленер, сәсән дауҙа беленер. мешкь һалышыу белмәгән кеше булып ҡыланыу.
Әйтем. Ҡырын эш ҡырҡ йылдан да беленә.
БЕЛОр у С и. 1. Белоруссияның төп халҡын
Мәҡәл.

БЕЛЕҮ ҡ. 1. Кем йәки ниҙер хаҡында мәғлү
мәтле йәки хәбәрҙар булыу. Исемде белеү.

Уй-теләкте белеү. Хәлде белеү, ш Барсынһылыуҙың һөйгәнен белеп йөрөгән Алпамыша.
«Алпамыша».
2. Ниҙеңдер асылына төшөү; аңлау, төшөнөү.
Ҡайҙа алып киттеләр, ни эшләргә баралар —
белмәй Нурулла. Ш. Янбаев. Ҡыҙ уның Ҡамыр
батыр икәнен белеп калган (Әкиәттән).
3. Үҙләштереп, аң-зиһендә тотоу; мәғлүмәтле
булыу. Телде белеү. Тормошто белеү. Эште
белеү./Аңлауға, һәләтле булыу. Мин аҙ гына

хәтерләйем: мин белгәндә беҙҙең бер тайыбыҙ,
бер һыйырыбыҙ бар ине. Т. Йәнәби.
4. Күреп таныу, таныш булыу. Мин әле һеҙ
ҙе, гәфү ит, белмәйем, һеҙ кем туташ? Ш. Ба
бич.
5. күбр. юҡл. Тормошта кисереү,

күреү.

Сигенеүҙе белмә, ҡурҡыуҙы белмә; дошмандың
һис бер еңеүен күрмә. М. Хәй. Тирә-яҡта дан
тотҡан был [Аҡназар] һунарсы, йәнлеккә яҙа
атыуҙы, өйөнә буш ҡайтыуҙы белмәгән (Әкиәт
тән).
6. Хәл ҡылымдың *а/*И формаһындағы һүҙ
менән лрҙамльгк сиФатында килеп, ниҙелер
булдыра алыуҙы белдерә. Ҡаранан акты айыра

белеү. Йөҙә белеү.
ф Бар тип белеү иҫәпкә алыу. [Ҡарттар:]
һай-һай, замана ҡайҙа таба китте! Йәштәрҙе
әйтсе әле: байын, түрәһен бар тип тә белмәй.
Һ. Дәүләтшина. Белһәң ине инеш һөйләм
Функцияһын үтәй. Белһең ине, миңә шул хәтле

ҡыйын.
ф Ашаган белмәй, тураган белә. Мәтсәл.
Белгән белеменә ышаныр, белмәгән беләгенә
ышаныр. Әйтем. Өрә белмәгән эт өйөнә бүре
килтерә. Әйтем.
БЕЛЕШ и. Башҡорттоң аралашып йөрөгән
рус дуҫы. Ваһап карт тарыны быйыл белешемән
сәстерҙе. Евстафий сәскән тары .. яр кеүек бу
лып уңды. Ж. Кейекбаев.
БЕЛЕШЕҮ ҡ. Кем йәки нимә хаҡында һора
шып, мәғлүмәт алыу; һорашыу. Хәл белешеү.

Э ш белешеү, ш Атайым, Хәмит агай эргәһенә
барып, ҡайһы ылауга ултырырга икәнен белеш
кәс, тогон арбага илтеп һалды. Н. Мусии.
БЕЛЕШМӘ и. 1. Кем йәки нимә хаҡындағы
мәғлүмәт. Белешмә алыу. Белешмә' биреү. Бе
лешмә бүлеге, ш Мәгрифәт эшенә өлөш индер
гән был китапсыларҙың күбеһе үҙҙәре хаҡында
бер төрлө лә белешмә калдырмаган. Ә. Хари

тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеле (славян телдәренең береһендә һөйләшә).

Бел: рус ҡатыны. Белорус теле.
Б ЧЛОр у ССА p. 1. Белорус телендә. Белорус
са белеү.
2. Белорустар кеүек, белорус халҡына хас.
Белорусса кейеү.
БЕЛу ХА [рус. ] и. Поляр дельфин (олоһоноң
ҡорһаҡ аҫты аҡ була).
БЕЛЬГИЙ и. Бельгияның төп халтсы һәм шул
халытстың бер кешеһе. Бельгий халҡы.
БЕЛЬЭТАЖ [рус. (фр.] и. Тамаша залында
амфитеатрҙан үрҙәге беренсе ярус. Бельэтаж

ложаһы. ш Партер ҙа, бельэтажда тамашасы
менән тулы. Ш. Янбаев.
БЕЛӘҘЕК и. 1. Ҡатын-ҡыҙҙың беләккә кейә
торған биҙәүесе. Алтын беләҙек, Көмөш беләҙек.
Ҡашлы беләҙек. Суҡлы беләҙек, ш Алтын алҡа
ҡолаҡта, ҡуш беләҙек беләктә (Халыҡ йыры
нан)./Күлдәктең ең осондағы тар өлөш. Төймәле
беләҙек. Ҡайтармалы беләҙек.
2. диал. ҡар. ҡушҡар 1 1. Беләҙек һөйәге.
Беләҙек быуыны.
БЕЛӘК и. 1. Ҡулдың иңбаштан ҡушҡарға
тиклемге өлөшө. Йыуан беләк. Көслө беләк,
ш Аҡлы ситса күлдәгемдең еңе тар беләгемә
(Халыҡ йырынан).
2. Машинаның әйләндерә торған тотҡаһы.

Елгәргес беләге. Сепаратор беләге.
3. Ҡапҡандың яҫы ҡоростан бөгөп ҡуйған
пружинаһы. Ҡапҡан беләге.
ф Тын беләк эшкә өйрәнгән көслө кешегә
ҡарата әйтелә.
БЕЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. Йыуан һәм йомро булыу.

Кузьмин баяр .. елкәһендәге беләкләнеп ятҡан
майы бөкләнмәһен тигән кеүек, муйынын бор
май, тотош кәүҙәһе менәи борола. Һ. Дәүләт
шина .
БЕЛӘКСӘ и. диал. 1, ҡар. е ң с ә 1 1.— Беҙ

ҙең Сәлимә бик еңел ҡуллы, ул башлаһын, ти
әсәйем, үҙе беләгенә беләксә кейә. М. Ғафури.
2. ҡар. ҡушҡар 1 1.
БЕЛӘ-КҮр Ә р. Белә тороп, белгән көйө.
[Ҡарамырҙа:] Бер ярлыга биреп, үҙ ҡыҙыңды,
белә-күрә харап итмәҫһең. X. Ғәбитов.
БЕЛӘН бәйл. һөйл. Менән.
БЕЛӘНЛЕК и. диал. Намаҙлыҡ.

БЕЛӘҮ 1 ҡ. Ҡайрап үткерләү.
• Үтмәҫте беләмә, булмаҫты һөйләмә. Әйтем.
БЕЛӘҮ 2 и. Бәкенең йбэҙөн килтерә торған
йомшаҡ ҡайраҡ.
БЕЛӘҮ 3 и. диал. Мәләү.
БЕЛӘҮЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. беләүләү.
Эш-хәл хатсында тсыҫтсаса мәғлүмәт биргән
2.
күсм. Ҡайышланып ялтырау. Беләүләнеп

сов.
2.
әсбап. //Белешмә әҙәбиәт.
БЕЛЛЕТр ЙСТ [РуС. ] и. Беллетристик әҫәрҙең
авторы.
БЕЛЛЕТр ИСТИК с. Беллетристикаға мөнә
сәбәтле. Беллетристик стиль. Беллетристик

әҫәр.
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бөткән керле кейем.
БЕЛӘҮЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. беләүләү.
БЕЛӘҮЛӘҮ ҡ. Беләүгә үткерләү. Ғатаулла ..
бәке йөҙөн бармаҡ бите менән сыйыртып кара
гас, тырышып беләүләргә, ҡайышҡа янырга
тотондо. Й. Солтанов.

БЕН

БЕР

БЕНҒАЛ и. Вапгладеш һәм Һиндостан халҡы
ның бер өлөшөн тәшкил иткән милләт һәм шул
милләттең бер кешеһе. Бенгал халҡы.
4 Бенгал уты сагыу аҡ йәки төрлө төҫ менән
янган пиротехник состав һәм Фейерверк уты
үҙе.
БЕНЕФЙС [РУе. <фр. ] и. артистың талантын
ололау йөҙөнән уның исеменә ҡуйылған спек
такль. /Билдәле бер артист Файҙаһына ҡуйылған
спектакль. Ҙур артистар бенефис ҡуйып, күп аҡ
са алып, кейенә, төрлө бүләк ала. Ғ. Минһажев.
БЕНЗЙН [РУС. <фр .] и. НеФтте ҡыуғанда
алынған төҫһөҙ шыйыҡ яғыулыҡ. Бензин еҫе.

6. Бар булған кешеләрҙең йәки нәмәләрҙең
һәр ҡайныһына баҫым яһағанда ҡулланыла.—

Авиация бензине.
БЕНЗОЛ [РуС. (фр.] и. Үҙенсәлекле еҫле, тиҙ
осоусан төҫһөҙ, утҡа шартлап барыусан шый
ыҡлыҡ (буяу, лак, шартлатҡыс матдәләр һ. б.
яһағанда ҡулланыла).
БЕНУАҒ [РУе. (фр.] и. Ложаларҙың партер
кимәлендәге ярусы. Бенуар ложаһы.
БЕР төп һ. 1 .1 һаны. Бергә бигите ҡушыу./
Кем йәки нәмәнең 1-гә тиң иҫәбе. Бер ат. Бер

арба. Бер айлыҡ эш хаҡы. Бер сынаяҡ сәй.
Бер телем икмәк. Айына бер ултырыш. Бер саҡрымга бер багана. Биш йылга бер план. ш [Сәү
иә] сөм ҡара оҙон сәсен йыуан итеп берҙән
үргән. Ф. Иҫәнғолов./Нумератив һүҙҙәр менән
нәмәләрҙең миҡдарын йәки йыйыныһын белдерә.

Бер келәт ашлыҡ. Бер табаҡ аш. ■ [Ҡарт:]
Мин, бисара, үҙем бик ҡарт, үҙем ярлы, аҫрау
еңел түгел бит бер өй йәнде. М. ҒаФури.
2. Күп эсендәге яңғыҙға айырым баҫым
яһағанда ҡулланыла. [Айбулат:] Бер Ныязгол
ҡайҙа бара! Һ. Дәүләтшина. [Сәлих:] Бер

Йәләлетдингә генә түгел башҡаларга ла шик
төштө. С. Агиш.
3. Башҡаларҙан айырылып торған, берҙән-бер.

Димләгеҙ ҡыҙҙың уңганын, колхозда бер булганын. Ҡ. Даян. Салауат батыр ир ине, менгән
аты кир ине. Дошман менән алышҡанда, ил эсен
дә бер ине (Халыҡ йырынан).
3. эйл. ф. бергенәм Яратып, иркәләп әйтелә.
һин бит минең бергенәм.
4. Ниҙеңдер күмәк өсөн уртаҡ булғанлығын,
дөйөмлөгөн белдерә. Бер һүҙгә килеү. ■ Мәс

кәүҙән һуң пионерҙар менән бер вагонда барҙы
Сәйҙелдәр. Ғ. Сәләм./СиФат йәһәтенән ниҙеңдер
икенсе нәмә менән тиң икәнен белдерә. [Әхмәтҡол:] Бурылды егегеҙ. Алпамыша менән бер
ул. Нәҡ һабан аты. Ш. Шәһәр.
5. билдһ. а. мәг. Исемгә билдәһеҙлек, конкретһыҙлыҡ мәғәнәһе бирә. Бер ваҡыт. Бер ер.
Таныш бер ауыл. Хәтәр бер эш.//Бере булһа,
бере булмай, ш — Мөмкинме? — тип колхоз
идараһына бер кеше килеп инде. М. "Тажи.
[Айбулат:] Агай, һинең мине тыйырга бер хаҡың
да юҡ. Һ. Дәүләтшина. Өйөп киткән утын уры
нында күгәреп ятҡан кәлдән башҡа бер нәмә лә
юҡ, ти (Әкиәттән). Заманага заман уралган,
берәү бәхетен бере алган (Ҡобайырҙан)./Ҡайһы
бер сиФат һәм рәүештәр менән килеп, саманы,
конкретһыҙлыҡты белдерә. Бер аҙ. Бер ауыҡ.
Бер ни тиклем. Бер ҡауым. ■ Ғамирҙың былай

тыныс ҡына ҡаршы алыуы Фәхриҙе бер талай
һыуындыра төштө. Б. Бикбай.

Б

Осраган бер кешенән анкета тултырып булмай.
С. Агиш. Уралып ятҡан Уралда .. теләгән
бер януар бар (Ҡобайырҙан).
7. р. мәг. Юҡлыҡ формаһындағы хәбәр менән
килеп, көсәйтеү мәғәнәһен белдерә; һис. Бер
һөйләргә ирек бирмәй. Бер тыңламайһың.
8. бер..., бер... терк. мәг. Аллы-артлы теҙеп
биргәндә йәки ҡаршы ҡуйғанда ҡулланыла.

Бер алга, бер артҡа китеү. Бер инеп, бер сыгып
йөрөү. Бер мин, бер ул. ш Ҡала урамынан бер
тегеләй, бер былай үткән халыҡты ҡарап, тупһа
ла ултырабыҙ. Т. Йәнәби.
9. и. мәг. Биш баллы баһа системаһындағы
иң насар билдә. Бер ҡуйыу. Бер алыу.
4 Бер аҙҙан аҙыраҡ ваҡыт үткәс. Тимербулат
бер өйгә барып ингән. Тәүҙә унда бер кем дә
булмаган. Бер аҙҙан бер ҡарт килеп сыҡҡан
(Әкиәттән). Бер булыу 1) уртаҡ уй, ҡарашлы
булыу, берләшеү. Эшләйҙәр күмәкләп, ер тулып,
эшсе һәм игенсе бер булып. Ғ. Оәләм; 2) апты
рап бөтөү, дыу килеү. Ашырҙы таба алмай
бер булалар. Ж. Кейекбаев. Бер ҙә һис тә. Бер

ҙә белмәйем. Бер ҙә күргәнем, юҡ. Бер ҙә
оҡшамай. Бер ҙә уйламаган ерҙән. Бер нтеү
дыу килтереү. Аҡ бәрәстәр менән саптым,
аҙбар алдын бер итеп. Ш. Бабич. Бер көйө
ғәҙәттәгесә, үҙгәрешһеҙ. Бер көйө йәшәп ятыу.
Бер тигән бик шәп. Бер тип тә бер һүҙ ҙә. Бер
тип тә өндәшмәү. Ғүмергә бер берҙән-бер
тапҡыр. Ғүмергә бер баҙарга барып, унда ла
уңмай ҡайттым. Онотҡаида бер йәки әллә ниҙә
бер ҡар. онотоу. Онотҡанда бер килеү.
% Бер төкөрһә, ни итер, күп төкөрһә, күл
итер. Әитем. Ил ауыҙы иләк менән бер. Әйтем.
БЕҒ-БЕҒ с. Ниндәй ҙә булһа бер; берәй.
Бер-бер кеше. Бер-бер хәбәр. Бер-бер эш.
4 Бер-бер артлы бер туҡтауһыҙ, береһе
артынан икенсеһе. Бер-бер артлы һорау биреү.
БЕҒ-БЕҒЕ, бер береһе билд. а. Ике аралағы
мөнәсәбәтте белдерә; үҙ-ара. Бер-береңде ҡур-

сау. Бер-береңде яратыу, ш Егет менән ҡыҙ,
бер-береһенә ҡарашып, ҡатты ла ҡалды, ти
(Әкиәттән).
БЕҒ-БЕҒӘҮ и. Берәй кеше. Бер-берәү ишетеп

ҡалмаһын.
БЕРБЫУЫН и. мат. Ҡабатлау һәм дәрәжәгә
күтәреү ғәмәлдәрен генә эсенә алған алгебраик
аңлатма. Бербыуынды дәрәжәгә күтәреү.
БЕҒҒӘ p. 1. Үҙ-ара берлектә; айырым түгел.

Бергә ашау. Бергә барыу. Бергә тороу. Бергә
эшләү./Үҙ-ара ҡатнашлыҡта. Исмәгил менән
Хөсәйен — бәләкәйҙән бергә йәшәп килгән ике
дуҫ. Һ. Дәүләтшина.
2. Бер үк ваҡытта, бер юлы. Ҡояш менән ятҡан
малайҙар әтәс менән бергә торалар. Ғ. Амантай.
ф Шуның менән бергә шул уҡ ваҡытта.

Ҡулдар ҡалтырай, шуның менән бергә дөпдөп һуҡҡан йөрәк тауышы минең ҡолаҡҡа
ишетелә. Д. Юлтый.
•
Яҡшы менән бергә булһаң — ундың, яман
менән бергә булһаң — туңдың. Әйтем.
БЕРҒӘЛӘП р. Үҙ-ара берлектә; бергә.
Бергәләп эшләү. ■ Улдары әсәләре менән
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бергәләп үҙҙәре генә донъя көтә башлаган

рә. Берен-бере һагалап тора. Береһен-береһе

(Әкиәттән).
БЕр г ӘЛӘШЕП р. Үҙ ара бер булып; бергә-бергә. Ете батыр бергәләшеп артабан киткән
(Әкиәттән).
БЕҒДАНКА [рус.] и. 1870—1891 йылдарҙа
рус армияһы ҡоралланыуында булған бер яһаҡ
лы мылтыҡ.
БЕр ҘӘЙ р. Бер тигеҙ, бер төрлө. Сәлимов

яҡын күрә.

ыңгай һәм ҡаршы һөйләүселәрҙе берҙәй ихлас
тыңланы. 3. Биишева.
БЕр ҘӘМ с. 1. Бер бөтөн. Уҡытыу менән
тәрбиә эше берҙәм процесс итеп ҡарала.
2. Бер уй, ниәт менән береккән. Берҙәм кол
лектив. Берҙәм эш. Берҙәм булыу.//Берҙәм
тотоноу. Берҙәм ҡуҙгалыу, m Ҡыпсаҡ аралары
үҙҙәрен ауылдың аҫаба башҡорто һанай. Улар
ишле лә, берҙәм дә халыҡ. Б. Бикбай. Был йы
йылыш башҡа йыйылыштарга ҡараганда яҡ
шыраҡ, берҙәмерәк үтте. Б. Хәсән.
БЕр ҘӘН p. 1. Бер юлы, бер ыңғайҙан.
Новиков мәсьәләгә берҙән төшөндө. Д. Юлтый.
2. инш. мәг. Әйтер Фекерҙәрҙе бер-бер артлы
һанағанда ҡулланыла. Ҡуҙыйкүрпәстең, берҙән,
йәтим булып, икенсенән, шулай үҙ һүҙле, шуҡ
булып үҫеүе Күсәр ханга- оҡшамай ине, ти.

бай:] Минең колхозда беренсе кеше булып
йәшәгем килә. М. Хәйҙәров. [Фәргәт:] Әсәй,
ул бит ауылда беренсе урын! Күптәргә ул эләк
мәне. Р. Солтангәрәев.
4. и. мәг. Бер-бер артлы ашала торған өс төрлө
аштың тәүгеһе (ғәҙәттә, һурпалы аш). Беренсе
һенә һуган ҡыҙҙырып ҡыҙартылган ҡыҫыр
һурпа, икенсеһенә помидор соусы менән ҡойондоролган картуф котлеты .. ине. С. Ҡудаш.
БЕҒЕНСЕЛ с. Ниҙеңдер үҫешендә тәүге,

БЕр ЕНСЕ рәт һ. 1. Урын тәртибе 1 менән
билдәләнгән. Беренсе квартира. Беренсе класс.
2. Бер нисәү эсенән тәүге. Ямал йырҙың

беренсе яртыһын иркен генә йырлаһа ла, икенсе
яртыһында тауышы ҡарлыҡты, ла ҡуйҙы. М. Тажи.
3. с. мәг. күсм. Иң шәп, иң алдынғы. [Етен-

беренсе баҫҡыс булған, башланғыс булған.
БЕр ЕНСЕЛЕК и. 1. Берәй нәмәләге беренсе
урын. Ҡыпсаҡ аралары, үҙҙәрен ауылдың

аҫаба башҡорттары һанай. .. Ләкин шаҡмандар ҙа уларга беренселекте бирергә теләмәй.
Б. Бикбай.
2. Ярыштағы алдынғы урын. Команда беренсе

«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
БЕр ҘӘН-БЕр с. 1. Бер генә бөртөк, яңғыҙ
бер. Берҙән-бер ат. Берҙән-бер бала. Берҙән-

леге. Беренселекте алыу. ш Башкортостан
командаһы үтәсәк Р С Ф С Р беренселеге фина
лында ҡатнашасаҡ. «Совет Башҡортостаны»,

бер сара. ш Ҡола ҡашҡа минең тир түгеп
тапҡан берҙән-бер байлыгым. С. Кулибай.

1986, 29 май.
БЕҒЕНСЕНӘН инш. ҡар. берҙән 2.
БЕр ЁТ [РуС. (фр.] и. Тирәсһеҙ түңәрәк ләпәш
баш кейеме. Берет кейеү.
БЕр И-БЕр И [рус. (синг.] и. В i витамины
етешмәгәнлектән килгән ауырыу; авитаминоз.

2. Ваҡытты асыҡ итеп атамағанда тсулланыла.

Берҙән-бер ваҡыт. Берҙән-бер көн.
БЕр ЕҒЕҮ (берек*) ҡ.

1. Бергә тоташыу.

[Шәмсинур:] Әллә колхоздың кендеге бер И ш
булдыга береккәнме? Ғ. Әмири.
2. Бергә тупланыу; берләшеү. Көҙ, баш-күҙ
алгас, берегеп ике ауыл, кооператив асып
ебәрҙек. Ғ. Амантай.
3. Бер нөктәгә, берҙәмлеккә килеү. Фекер
берегеү, н Дуҫ менән беҙ икәү бергә, ..Беректе
ләр серҙәр бергә. Н. Нәжми.
ф Кәңәшегеҙ берекһен һөйләшеп ултырған
кешеләрҙе сәләмләү һүҙе.— Кәңәшегеҙ берек
һен, агайҙар! һаумыһыгыҙ. Ғ. Дәүләтшин.
БЕҒЕҒЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. берегеү 2, 3.
БЕр ЕКМӘ и. Бер төрҙәге эш тарматстарынан
торған эре ойошма; берләшмә. „Башнефтьи
берекмәһе. «Мир» тегеүселек берекмәһе. ■ Эко-

номикага етәкселек итеү экономик һәм социаль
үҫештең дәүләт пландары нигеҙендә, тармаҡ
һәм территориаль принциптарҙы иҫәпкә алып,
үҙәкләштерелгән идара итеүҙе предприятиелар
ҙың, берекмәләрҙең һ. б. ойошмаларҙың хужа
лыҡ итеүҙәге үҙ аллылыгы һәм инициативаһы
менән яраштырып алып барган хәлдә гәмәлгә
ашырыла. Башҡорт АССР-ының Конституция

Бери-бери менән ауырыганда нервылар ҡаҡшай,
йөрәк йыш тибә, аппетит югала. В. Ғүмәров.
БЕр ЙЛЛИЙ [Рус. < гр.] и. Химик элемент, бик
ҡаты һәм бик еңел көмөш төҫлө металл.
БЕҒКЕТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. бернетеү. Эшкә

беркетелеү, ш Колхоздар биләгән ер уларга
түләүһеҙ һәм срокһыҙ файҙаланыу өсөн беркете
лә. Башҡорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
БЕРКЕТЕҮ ҡ. 1. Ҡуша йәбештереү, тоташты
рыу. Ак мәрмәр өҫтөнә теге көршәктәрҙең

береһен купмаҫлык итеп беркетеп ултыртҡан
дар. 3. Биишева.
2. Эшкә, урынға тәғәйенләү. Агитатор итеп
беркетеү. Пропагандист итеп беркетеү. /Тәғәйен
ләп тапшырыу.— Э ш аттарын бөгөндән үк айы
рым кешеләргә беркетергә. М. Тажи.
3. Кемдеңдер йәки ниҙеңдер исеменә, милкенә
теркәү. Был ерҙәрҙе ул үҙенеке итеп беркеткән.
Ә. Вахитов.
4. Бер нөктәгә, берҙәмлеккә килтереү, нығы
тыу (һүҙҙе, Фекерҙе). Үҙ-ара беркетеү, ш [Ике

агай] кәңәш беркетә лә ҡустыларының утынын
үртәп китергә була (Әкиәттән).
ф Куңелде беркетеү ҡар. күңел.
БЕРКЕТЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. беркетеү 4. һүҙ
тереү.
беркетешеү.
3.
Берҙәмлеккә килтереү (һүҙҙе, Фекерҙе); БЕр КЕТҠЕС и. Айырым өлөш, киҫәктәрҙе
беркетеү, һүҙ беректереү.
бергә беркетә торған ҡулайлама.
БЕр ЕН-БЕр Е, береһен-береһе билд. а. Эш,
БЕҒКЕҮ ҡ. ҡар. берегеү.
хәрәкәттең ҡара-ҡаршы мөнәсәбәтлеген белде
БЕҒКӘТӘҮ и. диал. Бөрләтәү.

һы, 1984.
БЕҒЕКТЕҒЕҮ к. 1. Бергә тоташтырыу.
2 .Бергә туплау; берләштереү. Халыҡты берек
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БЕр ЛЕ с. 1. Үлсәме бер берәмеккә тиң.

Берле калуш,
2. диал, кар, бер 8.
БЕр ЛЕК 1 и. 1. Бер бөтөнлөк. Диалектик
берлек,
2. Эш, тормоштағы уй, ниәт уртаҡлығына
нигеҙләнгән тығыҙ мөнәсәбәт; берҙәмлек. Күңел

берлеге. Ҡараштар берлеге, ш Көслө эш,
ныклы көс — берлектә. Берлеккә! Йәшәһен эле
мтә! Ғ. Амантай.
БЕр Л Е К 2 и. 1. Ун иҫәбе эсендәге иң бәләкәй
һәм беренсе һан.
2. Бер һумлыҡ аҡса.
3. грам. Һүҙ бер кеше йәки нәмә хаҡында
барғанда ҡулланыла торған килеш һәм заг, за
ман, һан менән үҙгәреү формалары.
БЕр ЛЕКЛЕ с. диал. Бер һүҙле. Берлекле

кеше.
БЕр ЛЕКЛӘШЕҮ ҡ. Бергә ойошоу; берләшеү,
берҙәмләшеү. Берлекләшеп эшләү.
БЕҒЛЕКСӘГӘ р. диал. Бер юлға. Берлексәгә

гәфү итәм.
БЕҒЛЕКТӘ р. Бергәләп, бергә. 1812 йылда
рус гәскәрҙәре менән берлектә башкорт һыбайлы
полктары француздарҙы Парижга тиклем эҙәр
ләне. М. Хисмәтов.
БЕГЛЕКТӘҒЕ с. Бергә башҡарылған. Берлек
тәге коммюнике. Берлектәге ултырыш./Бергә
эш иткән. Берлектәге командование. Берлектәге
комиссия.
БЕр ЛӘМ: берләм юл йәйәү кеше юлы; һуҡ
маҡ. Үҙән эсенә барып төшкәс, Ғәлимдәрҙең

берләм юлы тагы тарая төштө, кушарлап барып
булмай башланы. 3. Биишева.
БЕҒЛӘС и. Игеҙ түгел, яңғыҙ, һарыктың
бәрәсе берләс кенә булды.
БЕр ЛӘШЕҮ ҡ. Бергә төркөмләшеү, бергә
ойошоу. Колхозга һикһән биш хужалык берләш
те. М. Тажи. Ауылдан калага — икмәктәр,
каланан ауылга — күлдәктәр. Шулайтып, кала-

-ауыл берләшеп, көн итә күмәкләп, гөрләшеп!
Ғ. Амантай.
БЕҒЛӘШМӘ и. 1. Ойошҡан төркөм; ойошма.

Әҙәби берләшмә. Профсоюздар берләшмәһе.
2. хим. Молекулаһы бер нисә элементтың
атомдарынан торған матдә. Азотлы берләшмә
ләр. Органик берләшмәләр. Химик берләшмә.
3. кар. берекмә.
БЕр ЛӘШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. берләште
реү.
БЕр ЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. 1. Бергә төркөмләштереү;
ойоштороу. Владимир Ильич фекерҙәштәрҙе

берләштерә торган революцион матбугат органы
төҙөү мәсьәләһен алга ҡуйҙы. «Совет Башҡор
тостаны», 1964, 23 ғинуар.
2. ҡар. тоташтырыу.
БЕр МЕКЛӘҮ ҡ. диал. Берәмекләү.
БЕр МӘ р. Бер юлы, бер ыңғай. Алтындуга

батыр шул ваҡытта барып [дейеүҙең] алты ба
шын бермә ҡыра һуҡты, ти (Әкиәттән).
БЕр МӘ-БЕр p. 1. Ике тапҡырға; икеләтә.
Март урталарында гына бригаданы ҡабул итеп
алган Вәлиевҡа эш ауырлыгы башҡаларга кара
ганда бермә-бер күберәк төштө. «Совет Башҡор
тостаны», 1966, 9 октлбрь.

БЕР

Б

2. Шул ыңғай, ҡапыл. Дарыу бермә-бер килеш
те./Барған һайын, әлдән әле, тиҙ. Хан ҡыҙының
ҡурайсыга мөхәббәте бермә-бер артҡан. Й. Сол
танов. Киске Нигеҙгә табан тагы һыуыҡ көсәйҙе.
Шыйыҡ күкһел томан бермә-бер ҡуйырҙы. «Со
вет Башҡортостаны», 1969, 31 ғинуар.
БЕр С ҡыу. Бесәйҙе ҡыуа торган һүҙ. [Сафиул

ла:] Берс, ҡәһәр һуҡҡыр ы нәмә! Бар келәткә,
сыскан тот! С. Агиш.
БЕҒСӘ 1 р. Бер ыңғай, бер юлы, Ерең
буйлап гәмһеҙ атлай инем, күктәреңә ҡарап
аҙаштым, ике күҙем берсә ҡамашты. М. Кәрим.
һуйыр уйнай. Береһе бөтөүгә икенсеһе йыр
башлай йә ике-өсө берсә йырлай. «Совет Баш
ҡортостаны», 1967, 11 апрель.
БЕр С Ә 2, бер сә..., берсә... бүл. терк. Бер
-бер артлы һанап әйткәндә ҡулланыла, һыуһы

лыу .. Заятүләген көтә лә көтә, берсә һагынып,
берсә шомланып, йырҙар йырлай. «Заятүләк
менәи һыуһылыу.
БЕр СӘК-ҺӘр СӘК с. Киҫәк-миҫәк ҡырҡыл
ған, өҙөлгән-йолҡолған. Берсәк-Һәрсәк йорон.

Ц Асыуланды Күсәк батыр, ..барын да балалар
ҙың ҡыйрата, ти, тотоп алып, өҙгөләп берсәкһәрсәк. «Бабсаҡ менән Күсәк».
БЕр ТОЛЕТ [рус. бертолетов <фр. ]: бертолет
тоҙо органик матдәләр менән берлектә шартла
ғыс ҡатышма барлыҡҡа килтерә торған аҡ
төҫтәге кристаллик порошок.
БЕр ҮК инш. Ниҙер үтенгәндә ҡулланыла;
зинһар. [Тәнзилә әбей:] Балаҡайым, берүк

ураҡҡа тотонма, йә яҙатайым бармагыңды ҡыр
ҡып ебәрерһең. М. Тажи.
БЕр ҺЕТӨН(ГӘ) р. Иртәнән һуңғы көндө.
— һау булынһа, иртәгәгә атты ял иттереп, берһегөнгә Ҡолбактыга утын төшөрөргә кәрәк.
Т. Хәйбуллин.
БЕр ӘГӘЙ с. Бер үҙе күпкә торошло; бер
тигән.//Бер әйтә — берәгәй әйтә. ш Атанан ал

тау тыуганса, береү ҙә берәгәй тыуһа ине, ил
агаһы булһа ине, ил башында торһа ине
(Ҡобайырҙан).
БЕр ӘГӘЙЛЕ С. ҡар. берәгәй.
БЕр ӘҘӘК [РУС. бродяга] и. диал. Ҡыҙырас.
БЕр ӘЙ с. Ниндәйҙер бер, билдәһеҙ бер.
Берәй ваҡыт. Берәй файҙа, ■ — Бабай, бынау

саңгыларҙы алып китеп, берәй ергә йәшереп
ҡуй әле. Күңелемә ауыр булып, күҙ алдымда
тормаһын. М. Тажи. Зәйнәп, һүҙҙән туҡтап, ми
ңә ҡарай, берәй шиге булган кешеләй. Ғ. Сәләм.
БЕр ӘЙҺЕ и. Берәй кеше, бер-берәү.— Бөгөн
ул хикәйәтте мин һиңә һөйләйем. Бәлки бер саҡ
һин дә берәйһенә һөйләрһең. 3. Биишева.
БЕр ӘМ-БЕр ӘМ р. Һәр береһен үҙенә башҡа;
айырым-айырым, һунарсы .. асыуынан теге
түмәрҙәрҙе күтәреп, берәм-берәм ситкә ташлай
башланы (Әкиәттән).
БЕр ӘМЕК и. 1. Үлсәм итеп билдәләнгән
күләм, дәүмәл. Аҡса берәмеге. Ауырлыҡ
берәмеге. Күләм берәмеге. Мал аҙыгы берәмеге.
2. Бер бөтөн нәмәнең үҙ аллы бер өлөшө.

Хужалыҡ берәмеге. Ғәскәри берәмек.
3. с. мәг. Айырым-айырым, берәм-берәм;
яңғыҙ. Мәжит Ғафури кеүек бер нисә берәмек
яҙыусылар үҙҙәренең әҫәрҙәрен башҡорт теленә
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БЕР
яҡын булган татар телендә яҙҙы. Ә. Харисов.
БЕр ӘМЕКЛӘҮ ҡ. Берәм-берәм айырыу. Бе
рәмекләп ҡарау, ш Ул әбей ҙә берәмекләп уҙ
хәлдәрен һөйләне, ти (Әкиәттән).
БЕр ӘМЛӘП р. Берәм-берәм итеп йәки булып.
Берәмләп өләшеү, ш Килене берәмләп йыуаса
һын ыргыта бара, Мәскәй әбей йота бара, ти
(Әкиәттән).
БЕҒӘМТЕКЛӘҮ ҡ. ҡар. берәмекләү.
БЕҒӘМ-ҺӘр ӘМ с. Унда-һанда берәү; һирәкмирәк, айырым-айырым. Ай ҙа ҡалҡты, һыу

өҫтөндә берәм-һәрәм маяҡтар емелдәшә башла
ны. И. Низамов. / / Хисмәтулла киткәс, йыйы
лыш оҙаҡҡа барманы. Активистар берәм-һәрәм
өйҙәренә таралды. Я. Хамматов.
БЕҒӘр бүл. һ. 1. Һәр бере берҙән торған,
бергә тиң. Берәр алма.
2. ҡар. берәй.
БЕр Әр ЛӘП р. Берәр итеп. Алманы кеше
башына берәрләп өләшеү.
БЕр ӘҮ 1. йыйн. һ. Бер кеше йәки нәмә.
һәйбәт йырсылар аҙ түгел, тик берәүҙе эҙләй
күңел. Ғ. Рамазанов.
2. билдһ. а. Билдәһеҙ кеше, бер кеше. Эстән
берәү сыгып, нәҙек тауыш менән: «Кем бар? » —
тип ҡысҡырҙы. Т. Йәнәби, һыр йылгаһы буйын
да берәү йырлай, эскәйҙәре тулы һагышҡа
(Халытс йырынан).
ф Берәү ҙә һис кем, һис бер кем. Халыҡ
кинонан ҡайта. Берәү ҙә ҡабаланмай. С. Агиш.
# Берәү « бер» тигәнсә, күмәк күлдәк өлгөр
төр. Әйтем. Берәү мал таба, берәү янсыҡ тегә.
Әйтем.
БЕС-БЕС саҡр. Бесәйҙе сакыра торған һүҙ.

Тау башынан төшөп, яҡынлашып: „Бесәйкәй,
бес-бес!“ — тинем, ҡул болгап. Ш. Бабич.
БЕСЁДКа [рус.] и. Ял итеп ултыра торған
өҫтө кыйытслы урын. Баҡса уртаһында беседка.
Ул артыҡ ҙур түгел, эсендә түңәрәк өҫтәл.
Беседка тирәһендә үрмәле гөлдәр үҫтерелгән.
Ғ. Хәйри.
БЕСЕК с. диал. ҡар. үсексән. Бесек кеше.
БЕСЕЛДӘҮ ҡ. ҡар. бысылдау.
БЕСЕЛЕҮ 1 ҡ. төш. ҡар. бесеү 1. Кәңәш менән
беселгән тунда кәмселек булмаҫ. Әйтем.
БЕСЕЛЕҮ 2 ҡ. төш. ҡар. б е с е ү 2. Беселгән

БЕС
БЕСЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. диал. ҡар. бысыйланыу 1.
БЕСНӘК и. диал. Ҡарабаш турғай.
БЕСТЕр ЕЛЕҮ 1 ҡ. төш. ҡар. бестереү 1.

Яңыса бестерелгән күлдәк.
БЕСТЕр Е Л Е Ү 2 ҡ. төш. ҡар. бестереү2.
Бестерелгән үгеҙ.
БЕСГЕҒЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. бесеү '. Күлдәк
бестереү.
БЕСТЕр ЕҮ 2 ҡ. 1. Аталытс биҙҙәрен тсыртсып
алыу; бесеү, һылыулау, көйҙөрөү.
2. һөйл. Сөннәткә ултыртыу.
73ЕСТЕр ТЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. бестер еү1.

Күлдәк бестертеү.
BECTEpT E Y 2 ҡ. йөкм. ҡар. бестереү2.
Тәкәне бестертеү.
БЕСТЕр ӘҮ и. диал. Артматс.
БЕСТЕРӘҮЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. артмаҡлау 1.
БЕСТӘТӘҮ с. һөйл. Ыштанһыҙ (ир балаға
тсарата). Бестәтәү йөрөгән малай.
БЕСӘЙ и. 1. Сыстсан тота торған йырттсыс
ҡылыҡлы йорт йәнлеге. Ата бесәй. Инә бесәй.
■ Иркә ала бесәй ҙә бер үҙе генә иҙәндә,
күҙҙәрен уттай яндырып, .. мырр .. итеп һылыу
әбейҙең елкәһенә ярҡаһын терәп, рәхәтләнеп
йоҡларга ятты. Т. Йәнәби. Бесәй мөйөштә бер
сысҡан йөрөгәнен һиҙеп алган. Ш ы м гына барып,
уны тотоп алган (Әкиәттән). Бохар бесәйе ялбыр
йомшаҡ йөнлө бесәй ./күсм. Өнө, тыны сыҡма
ған йыуаш кешегә ҡарата әйтелә. Аяҡ тибеп,
бер екерһәм, бесәй була иргенәм. Маҡта
на тип уйламагыҙ, ул бит минең бергенәм.
Ҡ. Даян.
2. бесәйҙәр, бесәй һымаҡтар зоол. Йорт бесәйе,
арыҫлан, юлбарыҫ һ. б. шундай имеҙеүсе
йыртҡыс йәнлектәр ғаиләһе.
ф Бесәй борсағы ҡар. борсаҡ 1 3. Бөҙрә
бесәй борсагы. Урман бесәй борсагы. Бесәй күҙе
диал. күгәрсен күҙе (ҡар. күгәрсен). Бесән күмә
се диал. ҡар. бесәй табаны. Бесән ҡойроғо ҡар.
бесәйғойроҡ. Бесәй ҡуҙғалағы ҡар. ҡуҙғалаҡ.
Бесәй табаны түңәрәк япраҡлы, һиҙәп орлоҡло
үлән (тапанды ерҙә үҫә). Бесәй тарыҺы ҡар.
тары. Бесән төкөрөгө ҡар. төкөрөк. Утҡа
(йәки ҡуҙға) баҫҡан бесәй кеүек сыҙамай,
өтәләнеп йөрөгән кешегә ҡарата әйтелә. Сын

һарыҡ тәкәһе.
БЕСЕМ и. диал. Бышым.

булатов көнө килеп терәлгәс кенә, утҡа баҫҡан
бесәй кеүек, бер һелтәүҙә донъя ҡыйратырҙай
булып һикергеләнә, екергеләнә. М. Тажи. Эт

БЕСЕҮ 1 ҡ. Кейем тегеү өсөн тауарҙы үлсәп
■кыртсыу. Бесә белеүсе юҡ. Шулай ҙа ҡыҙҙар ..

менән бесәй кеүек үҙ-ара талашып, ыҙғышып
торған кешеләргә ҡарата әйтелә. [Хужабикә:]

күлдәктең бөтә ҡатмарын хәтерҙәренә төшөрә-төшөрә икәүләп бесте. Һ. Дәүләтшина.

һәр ваҡыт эт менән бесәй кеүек ырылдашыпмырылдашып ҡына тораһыгыҙ. С. Агиш.
О Бесәй юҡ ерҙә сысҡан түрә була. Мәтсәл.
БЕСӘЙБАШ и. диал. Һупай.
БЕСӘЙГҮҘ и. диал. Өкө.
БЕСӘЙҒОЙРОҠ и. Башағы бесәй тсойроғона

ф Хаҡ бесеү һатыулашып, хатс килешеү.

Баҙарҙың һәр урынында халыҡ мыжгып
тора. Алыусылары ла, һатыусылары ла шау ки
леп һөйләшә, ҡул һугыша. Хаҡ бесәләр, сауҙа
лашалар. Ғ. Дәүләтшин.
• Атанан күргән уҡ юныр, инәнән күргән тун
бесер. Әйтем. Буйыңа ҡарап туның бес. Әйтем.
БЕСЕҮ 2 ҡ. Аталыҡ биҙҙәрен тсыртсып алыу;
һылыулау. Бескән үгеҙ. Мал бесеү.
БЕСЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бесеү 1. Кейем бесе

шеү.
БЕСКӘКЛӘҮ ҡ. диал. Сәнскәкләү.
БЕСЛӘК с. диал. ҡар. бысый 1.
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отсшаған, ватс тсына йылтыр тсара орлотсло
тсыятслы үлән.
БЕСӘЙ с ы с ҡ а н и. Балалар уйыны (тото
шоп, түңәрәкләнеп торалар; аранан икәү «бе
сәй» менән «сыстсан» булып баҫтырыша; түңә
рәктәгеләр «сыстсан» үткән ергә «бесәйҙе»
үткәрмәҫкә тырыша; «бесәй» «сыстсанды» тот
тсан тәңгәлдә түңәрәктән икәү сығып, тағы
баҫтырыша).

БЕС
БЕСӘН и. Малға ататыу өсөн сабылған
үлән. Йәш бесән. Япраҡ бесән. Бесән ваҡыты.

Бесән сабыу. Бесән йыйыу, ж Бер яҡтсн бесән
сабыла, икенсе яҡтан йыйыла, өсөнсө яҡтан
күбәләнә, дүртенсе яҡтан кәбәндәр ҡойола. Э ш
ҡайнай. Ғ. Дәүләтшин. Аҙау бесән былтырҙай
ҡалған бесән.
ф ДУға менән бесән сабыу килешмәгән,
мәғәнәһеҙ эш эшләү.
БЕСӘНЛЕК и. 1. Йорт янындағы бесән ҡу һыл
ған урын. Әмир хуш еҫле ҡайын миндеге

менән мунса керҙе лә тирләп, бешеп сәй эсеп,
аҙбар башына бесәнлеккә менеп китте. X. Ғилә
жев.
2. диал. ҡар. утлыҡса '.
3. диал. Сабынлыҡ.
БЕСӘНСЕ и. Бесән эшендәге кеше. Бесән

йыйыу агым методы менән башҡарыла. Бесәнсе
ләргә түләүһеҙ аш ойошторолган. «Совет Баш
ҡортостаны», 1968, 25 июнь.
БЕТ и. 1. Кеше, ҡош, йәнлек тәнендә ҡан
һурып йәшәгән бәләкәй генә ҡанатһыҙ бө
жәк. Баш бете. Кейем бете. Каҙ бете. һарыҡ

бете.
2. Үҫемлектең һутын һурып ҡорота торған
йәшел төҫтәге ваҡ ҡына ҡанатһыҙ бөжәк;
кеблә.
БЁТа [Рус. <гр.]и. Грек алФавитының берен
се хәреФе исеме.
БЁТА-Ну р ҘА р [РУС. (гр. гәр.] и. физ. Тар
ҡалған ваҡытта атом ядролары сығарған элект
рон йәки позитрон ағымы.
БЕТЕЙ и. диал. Эмей.
БЕТЕҮ и. 1. иҫк. Яҙыу, документ. Хан

яһагынан тарханлыҡ бетеүе алган кеше генә
ҡотола ала. К. Мәргән.
2. Дини кешеләрҙең доға яҙып, күн менән
өскөлләп кәпләп, ауырыу, зәхмәттән муйынға
йәки кейемгә тағып йөрөй торған нәмәһе.

Мулла менән мәзин бетеү яҙыуҙан бушаманы.
Ул бетеүҙәрҙе ҡатындар, әбейҙәр .. [һугышҡа]
киткән кешеләрҙең муйынына, түшенә таҡты.
Ж. Кейекбаев. [Күрәҙә] өс мөйөшлө бетеүҙе
ауырыуҙың ҡултыгы аҫтына тагырга ҡушты.
Я. Хамматов.
2. диал. ҡар. бетеүсә 1, 2.
БЕТЕҮЛӘҮ ҡ. Өскөлләп ҡорама ҡорау.
БЕТЕҮСӘ и. 1. Ваҡ ҡына өсмөйөш рәүешен
дәге биҙәк.
2. Өсмөйөшлө ҡорама.
3. диал. Ҡош теле (ҡар. ҡош).
БЕТЛЕ с. Бетләгән, бет баҫҡан. Бетле баш.
БЕТЛЕКӘЙ1 и. диал. Әтмәкәй.
БЕТЛЕКӘЙ2 и. диал. Көтөүсе муҡсаһы (ҡар.
нөтөүсе).
БЕТЛӘҮ ҡ. 1. Бетлегә әйләнеү, бетле булыу.
[ Шәмги:] Кәҙергол, герман һугышында ла гел

бетләп йөрөнөк, ти бит. Мин һеҙҙең менән
булһам, керегеҙҙе йыуыр инем. А. Таһиров.
2. күсм. Уйындан ялҡып йә үсегеп сығып
китеү; ҡортлау.
БЕТОН [РУС. (фр.] и. Цементҡа ҡом, ҡырсын
ҡушып яһаған төҙөү материалы. Бетон иҙеү.
Бетон һалыу. Ц Бетон стена. Бетон нҙгес бетон
иҙеү машинаһы.

БЕШ

Б

БЕТОНЛАНЫу ҡ. төш. ҡар. бетонлау. Ю л

бетонланды.

БЕТОНЛау ҡ. Бетон һалып эшләү. Өй ниге
ҙен бетонлау.
БЕТОНСЫ и. Бетон эшендәге эшсе. Май
байрамы хөрмәтенә бетонсылар йәнә 250 кубо
метр бетон һалырга булды. «Совет Башҡортос
таны», 1964, 30 апрель.
БЕТСӘ и. 1. Ҡысынма ҡорто.
2. күсм. Түбән, меҫкен кеше. [Фәрит:] Курҡ-

ма! һинең кеүек бетсәгә һугып бысрана торган
ҡул түгел. Ғ. Әхмәтшин.
3. диал. Ҡысынма. Тәнгә бетсә сыҡҡан.
БЕТСӘЛӘҮ ҡ. диал. Ҡысынма лау. Тән бет
сәләгән.
БЕТӘҮ 1 с. диал. ҡар. бөтәү 1.
БЕТӘҮ 2 и. диал. ҡар. аран 1.
БЕШБЕЛДЕК е. диал. ҡар. бысый 2.
БЕШЕ с. 1. Тығыҙ, ныҡ. Беше агас. Беше
гауар. Беше булыу. Беше итеү. ■ — Мин
септәне бешерәк итеп һугырга тырышам Н. Му
син.
2. күсм. Эшкә ныҡ, бирешмәй торған; түҙемле.
Рөстәм ишә. Беше малай ул, спортсмен. Б. Бик
бай.
3. күсм.. Әйткәнгә ыжламаҫ; ышаһыҙ, кеҙе.
ф Беше баш аҡыллы кешегә ҡарата әйтелә.
БЕШЕГЕҮ 1 (бешек*) ҡ. Эҫеләп тирләү. Ныҡ

урап, бала бешегеп киткән.
БЕШЕГЕҮ2 (бешек*) ҡ. 1. Бешегә (1 мәғ.)
әйләнеү. Карагас ер аҫтында суй булып, беше

геп китә.
2. күсм. Көскә нығыу; сынығыу. Сәфәрҙең
бешеккән тәне юк-барга сырхап бармай. «Ағи
ҙел», 1969, Jsfe 2.
3. күсм. Ыжламаҫ, кезе кешегә әйләнеү.
БЕШЕКЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. бешенләү.
БЕШЕКЛӘҮ ҡ. 1. Сей нәмәне әҙ генә ҡайна
тып алыу. Эсәк-ҡарынды бешекләү. / Ҡайнар
һыуҙа йомшартыу, парға бешереү. Мал аҙыгын

бешекләү, ш Колхозда малга һалам күп ашаты
ла. Уны турагас, бешекләйҙәр, бесән онтагы
өҫтәйҙәр. «Совет Башҡортостаны, 1965, 6 ғину
ар.
2.
Ҡайнар һыу менән сайҡау, ҡайнар һыу
менән эшкәртеү. Марат кухняла кастрюлен ҡай
нар һыу менән бешекләп йыуып тора. Ф. Иҫән
ғолов.
БЕШЕКЛӘҮЕС и. Мал аҙығын бешекләй,
парлай торған ҡорамал.
БЕШЕКСЕ и. диал. Ашнаҡсы. Бешексе Сәли

мә .. һауыт менән аш индереп ултыртты.
Һ. Дәүләтшина.
БЕ1ИЕКТЕр ЕҮ к. Беше (1 мәғ), тығыҙ хәлгә
килтереү; беше итеү. Бешектереп алыу.
БЕШЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. бешеү 2.
БЕШЕЛӘНЕҮ ҡ. Беше, тығыҙ хәлгә килеү;
бешегеү. Йүкә бүртеп, бешеләнеп киткән.
Б. Бикбай, һугылган киндерҙе һелтелә ҡайнат

һаң, бешеләнә, тыгыҙлана.
БЕШЕНЕҮ ҡ. диал. ҡар. бешегеү *. Аяҡ
бешенә. Бармаҡ араһы бешенә.
БЕШЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. бешереү 1, 2. Тары
онланды, май бешелде, бауырһаҡ бешерелде.
Ф. р әхимғолова.
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БЕШ

БИБ

БЕШЕРЕМ и, Бешереүгә етерлек мипкдар.
Бер бешерем картуф. Ике бешерем
ит.
ш [Ямал:] Ҡана, Зыя ҡәйнеш, беҙгә лә берәр
бешеремлек өлөш, ҡалдыр әле. М. Тажи.
ф ауыҙы бер (йәки биш) бишерем ҡар. ауыҙ.
БЕШЕРЕНЕҮ ҡ. аш-һыу менән мәшғүл бу
лыу. Килде Фәхри. Еңгәһе .. нимәлер бешере
неп йөрөй ине. Б. Бикбай.

бешкәнЕмеш-еләк бешкән. Бешкән алма.
■
Үлән бешкәс, кемдер инде алдырып бесән
сапҡаг . Ғ. Дәүләтов. / күсм. Буйға үҫеп етеү;
өлгөрғ ү. [Егет — батшага:] Кесе ҡыҙыңдың ал
ма кеүек бешкән сагы, шуга күрә үҙе кеүек
бешкш Ҡыҙыл алма бирҙем (Әкиәттән).

БЕШЕРЕНЕҮ ТӨШӨРӨНӨҮ
ҡ.
Аш-Һыу
әҙерләү. Бешеренеү-төшөрөнөүгә оҫта кеше.
БЕШЕРЕҮ ҡ. 1. Ҡайнатып иәки югары
эҫелектә тотоп, ашамлыҡ-эсемлек әҙерләү.

Ашарга бешереү. А ш бешереү. Икмәк бешереү,
ш Сәлмән ҡайтып ингәс, әсәһе ҡаҙан тултырып
картуф бешереп ебәргән, ти. Уны дүртәүләп
ултырып, бик яратып ашанылар, ти (Әкиәттән).
/ Ҡайнап

сыҡҡанса

утта

тотоу;

ҡайнатыу.

һөт бешереү.
2. Ҡайнатып йәки тсайнар һыуға һалып, тә
мен, шифаһын сығарыу. Андыҙ бешереу.
Мәтрүшкә бешереү. Сәй бешереү. / Ҡайнатыр,
эҫелә тотоп, йомшартыу. Тугын бешереү, ш [Хө

сәйен:] Бешермәһәң, тал һына бит ул. Ә бешер
һәң, ҡамыр кеүек була. Р. Ғабдрахманов.
3. Уттса, тсайнар нәмәгә зарарлау (тәиде);
ЯНДырыу. Эҫе сәйгә ауыҙҙы бешереү, ш Көмөш
кенә ҡашыҡ, һабы нәҙек, тотмаһана — ҡулың
бешерер (Халытс йырыиаи)./ Бик иытс эҫетеү;
тсыҙҙырыу (көпгә карата).
4. күсм. Пыр туҙҙырып әрләү; тсыҙҙырыу.
[Председателгә — урынбаҫар:] Бәлә булды был

Хөрмәтуллин. Әллә эшләй бирһенме? Үҙен
саҡыртып, бешерергә лә шуның менән фатихаларга кәрәк. 3. Хисмәтуллин. / Ҡыҙып тутсмау,
дөмбәҫләү. Икенсе ҡазаҡ ҡамсы менән крәҫтиән
де бешерә башланы. Д. Юлтый. Дивизияның
бер нисә батареяһы беҙҙең участкала. Фашис
тарҙы бешерәләр генә. С. Әлибаев.
ф ауыҙҙы бешереү ҡар. ауыҙ. Борсаҡ
бешереү ҡар. борсаҡ 1. Эш бешереү ҡар. эш.
БЕШЕРЕҮСЕ и. Ниҙер бешереү эшендәге
кеше. А ш бешереүсе. Икмәк бешереүсе.
БЕШЕРЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. бешереү
1, 2 .
БЕШЕРТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бешереү 1, 2.
БЕШЕҮ 1 ҡ. 1. Ҡайнап йәки юғары эҫелектә
тороп, ашау-эсеү өсөн әҙер булыу. А ш бешкән.

Икмәк бешкән, ш Күсәр хан .. ут яҡҡан ергә
барып ҡараһа, ҡаҙан тулы ҡош ите бешеп улты
ра, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Малнһылыу»./
Ҡайнап сығыу. Бешкән һөт.
2. Ҡайнап йәки тсайнар һыуҙа ебеп, тәме,
шиФаһы сығыу. Сәй бешкән. /Ҡайнар һыуҙа
иәки эҫелә йомшарыу. [Ғәйни агай:] Минең дә

бөгөн бер нисә тәртә бөгөүҙән башҡа бер эшем
дә юҡ, тәртәлектәр ҡояшҡа бешә торһон, тием.
Т\ Йәнәби.
3. Уттса, тсайнар нәмәгә тейеп, зарарланыу
(тәнгә тсарата). [Ҡыҙҙар] бирешмәҫкә тырыша.
Әъэм, ҡалай эҫе, — ти ҙә, бешкән аяҡтарын
һыуыҡ балсыҡҡа тыга. Һ. Дәүләтшина./ күсм.
Эҫеләп, тиргә батыу. Кәли янды, беште. Манма
һыуга төшөп тирләне. И. Насыри.
4. Үҫеп, ашарлытс, Файҙаланырлытс хәлгә,
етешеү; өлгөрөү. Ашлыҡ бешкән. Көнбагыш
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ф Бешкән дә төшкән бер нәмәне анһат ҡына
күреп, һораған йәки һораштсан кешегә әйтелә.
Бит бешеү ҡар. бнт 1. Борсаҡ бешеү ҡар. бор
саҡ 1. Эш бешеү ҡар. эш.
БЕШЕҮ 2 ҡ. 1. Көбөгә һалып, аҫҡа-өҫкә
табан болғатыу (ҡымыҙ, май яһау өсөн). Май

бешеү. Ҡымыҙ бешеү, ш [Әсә:] Кисә һауҙым
мин бейә һәм дә ҙур дөйә; шул һөттәрҙе
бешәйек, ҡымыҙ итеп эсәйек. Й. Солтанов.
2. күсм. Нытс әрләү; бешереү.— Ҡыланды ин
де [бабай] заманында, хәҙер ҙә тынгы бирмәй.
Бигерәк тә комбайнерҙарҙы бешә: урылган ерҙә
бер генә башаҡ күреп ҡалһа ла, тегеләрҙең
йәнен ала. И. Ғиззәтуллин. / Ныҡ туҡмау.
[Ғәйзулла:] Ниңә илайһың? Әллә малайҙар
бештеме? Я. Хамматов.
БЕШЕҮ 3 ҡ. диал. 1. ҡар. тунау 1.
2. Оәнсеү.
БЕШКӘК 1 и. Көбөлә ҡымыҙ, май бешә тор
ған оҙон һаплы, гөмбөр башлы ағас ҡорал.
ф Сепарат бешкәге диал. сепарат күпсеге.
БЕШКӘК 2 и. диал. Бешмә.
БЕШМӘ и. Айыры тояҡлы малдың ауыҙы,
тояҡ аралары иҙелеп ауырый торған йоғошло
ауырыу.
БЕШМӘГӘН с. 1. Бешеп өлгөрмәгән. Беш

мәгән ит. Бешмәгән икмәк.
2. күсм. Ҡулынан эш килмәгән; булдыҡһыҙ,
ебегән.— Әй бешмәгән, Зөләйхәңде оҙатып ҡуя
лар уны. Ниндәй һин егет! Ғ. Йәнәби.
БЕШӘ [фарс.] и. Йәш ҡарағай. Шәм һымаҡ
төҙ, һомгол карагайҙар тик ҡояшҡа ҡарап
үрләгән. .. Улар күкрәктәрен киреп баҫҡан,
бешәләрен һаҡлап елдәрҙән. В. Ишмурзин.
БЕШӘЛЕК и. 1. Бешә үҫкән урын, ваҡ
ҡарағайлыҡ. Тау баштарындагы өйөм-өйөм бу
лып тегендә-бында үҫкән карагай, шыршы
агастары, бешәлектәр генә алыҫтан йәшәреп
күренә. Ж. Кейекбаев.
2. диал. Бик ҡуйы урман.
БЕШӘЛКӘҺЕҘ с. Ҡулынан йүнле эш килмә
гән; бешмәгән, ебегән. Бешәлкәһеҙ кеше. Бешәл
кәһеҙ булыу./Тотоуға ипһеҙ, ҡулайһыҙ (ҡулға
ҡарата). [Мөхәммәтулла:] Анау көндө .. ишек
алдындагы ташҡа ныгыраҡ йыгылдым, ахыры.
Шунан беләк һыҙлаулы, ҡул бешәлкәһеҙ булып
алды. Ә. Вахитов.
БЕШӘЛӘНЕҮ ҡ. Эҫегә яныу, эҫеләү. Салиха
аласыҡта төтөнгә бешәләнеп, аш-һыу әҙерләп
йөрөй ине. Ж. Кейекбаев.
БЕШӘЛЭҮ ҡ. диал. ҡар. бешекләү 1.
БЕШӘРЕҮ ҡ. диал. ҡар. йәшәреү 1 1. Йәшен
дән һуң агастар бешәреп китә.
БИБЕК и. диал. Тәгәрләк. Аҡ ыласын менән
күк ыласын ҡыуалатып тота бибекте (Халыҡ
йырынан).
БИБЕШ и. диал. ҡар. себеш 1 1.
БИБЛИОТРаФ [РУС. ] и. БиблиограФия буй
ынса белгес.

БИБ

БИҘ

БИБЛИОГРАФИК с, Библиогржфияға мөнә
сәбәтле. Библиографик белешмә. Журналдың

Тир биҙе. Төкөрөк биҙе. Ҡоймос биҙе. Ҡалҡан
биҙе.
2. Ауырттсан ергә тсалтсып сытстсан төйөр. Биҙ
ҡалҡыу.
3. диал. ҡар. оро 1 1.
БИҘА [РУс. беда] и. һөйл. 1. Баштса төшкән
ауыр хәл. Бөтә көнө уның байҙа үткән айнымаган башы биҙанан. Ҡ. ДаЯн. / Мәшәтсәтле, насар
нәмә. Бесән эше бер биҙа булды.
2. киҫ. мәг. Ҡайһы бер сиФат һәм рәүеш
менән килеп, уның мәғәнәһен көсәйтә. Биҙа күп.
Биҙа һәйбәт. / Кәмләү, мыҫтсыллау рәүешендә
әйтелә. Харап инде! Биҙа икән!
ф Биҙа түгел бер ни түгел, анһат. Был эш
беҙгә биҙа түгел. Биҙа һалыу юҡ-барҙы бәлә

библиографик бүлеге,
Би БЛИОГрАФИЯ [рус. (гр.] и, 1. Китап
һәм баписа баҫма нәмәләр тураһындағы систе
матик белешмә.
2. Айырым бер мәсьәләгә тсараған хеҙмәттәр
исемлеге.
БЙБЛИЯ [Рг/С- <гр,] и, ЙәҺүд һәм христи
андарҙың дини китабы.
БИБАК [РУС. (фр-\ и. Ғәскәрҙең йәки поход
та, экспедицияла, сәйәхәттә һ. б. -ҡатнашыу
сыларҙың халытс йәшәгән ерҙән тыгп тсүныу
йәки Ял өсөн тутстаған урыны.
БИГЕр ӘК, бнгерәк тә p. 1. Саманан 'тыш,
кәрәктән артытс, артытс дәрәжәлә. Бигерәк

ауыр. Бигерәк күп. т һәтес-һәтес-һәтес тә
бигерәк матур бәпес тә. Ғ. Амантай.
2. Беренсе нәүбәттә, иң элек. Мин халыҡтың,
бигерәк тә Хасбулат олатай кеүек ҡарттарҙың,
һәр батырҙы үҙ тоҡомо, һис югында яҡташы
итеп иҫәпләй торган гәҙәтен яҡшы беләм.
3. Биишева.
3. Бер хәл, күренеште йәки нәмәне икенсеһенә
сағыштырып көсәйткәндә тсулланыла.
БИҒУДЙ [РУС. ( Фр.] и. Бөҙрәләү өсөн сәсте
урай торған ҡыҫтса торба рәүешендәге нәмә.

Сәсте бигудига урау.
БИГҮК р. Ул тсәҙәр, ул тиклем. Ни тиклем
оҫта булмаһын, Хөсәйен бигүк мандып донъя
көтә алмай. Ф. Иҫәнғолов.
БИҒЫЛЫЙ [Рус. беғлый] с. диал. Ҡастсы.
БИГӘЙБӘ [фарс.] с. 1. Ғәйеп итмәҫлек,
ғәйепһеҙ. Бигәйбә ҡыланыш.
2. Ғәйеп итмәгеҙ, ғәйепләштән булмаһын,
тигән мәғәнәлә әйтелә. [Бәҙретдин:] Ярай, би
гәйбә, әллә ниҙәр һөйләп ташланым. Ғ. Байбу
рин.
БИҒӘЙНИ [фарс. (гәр.] р. иҫк. кит. Нәтс
тулай .— Үҙем хосуси хәлемдә бер ҙә тәбәддел

юҡ. Бигәйни, үҙең күргәндәге рәүештә торам.
М. ҒаФури.
БИҒӘЙӘТ [фарс. (гәр.] р. иҫк. кит. Сиктән
тыш, сикһеҙ, бик. Хандың бигәйәт матур бер
ҡыҙы бар ине. М. ҒаФури.
БИҒӘЛӘШ [фарс.] с. Атсылға шыйытс; йү
ләр. [Миңъямал:] Анау Мазһар тигән бигәләш

өйөмә килеп инде лә әллә нимәләр һөйләне.
С. Агиш./Еңелсә әрләп әйтелә. [Емеш:] Абау,
ун биш йәшем тулып үткән көйө пионер
ка булып йөрөгәнмен дәһә! Әй бигәләш!
3.

Биишева.
БИҒӘЛӘШЛӘНЕҮ ҡ. Биғәләшкә . әйләнеү,
биғәләш булыу; йүләрләнеү.
БИДҒӘГ [гәр.] и. иҫк. Дингә тсаршы н әм ә.//

Бидгәт эш. ш Кафыр һин, дәһри һин, бидгәт
сыгарҙың, төбөнә кит дозахтың, бар, газап
тарт! Ш. Бабич.
БИДОН [РУс. (фр.] и. Шыйытс нәмә һатслай

Б

итеп ғауғалау; бәлә һалыу.
БИҘАЛАНЫУ ҡ. һөйл. Ғауға һалып мыжыу,
бәлә һалыу. Бер көндө ауыртмаган тешен ауыр

та тип биҙалангас, .. алып киттем быны [ҡатын
ды] районга. Ш. Янбаев.
БИҘАСЫЛ е. һөйл. Юктса-барға бәлә һалыусан; бәләсел. Биҙасыл кеше.
БИҘГӘК и. 1. Бер ҡалтыратып өшөтә, бер
яндыра,

ҡыҙҙыра

торған

йоғошло

ауырыу.

Биҙгәк тотоу.
2. күсм. Ҡомарлы, шаштсын тойғо. Алтын
биҙгәге.
3. диал. Тапма.
ф Кесерткән биҙгәге ҡар. кесерткән.
БИҘТӘКЛӘҮ ҡ. Биҙгәк тотоп ауырыу.
БИҘТӘЛӘК 1и. Ҙурлығы тауыҡ хәтле, артсаһы
һор сыбар, тсорһағы атс, аяғы оҙон йүгерек
дала тсошо; ҡарһатс туғаҙатс. Биҙгәләк бәләкәй

генә бер ырҙын яһап ала ла һәр ваҡыт шунда
өйрөлөп бейей. Бейегән ырҙыны ҡатып, ялтырап
китә. Һ. Дәүләтшина.
БИҘТӘЛӘК2 с. Ҡулға ылытсмаҫ, тсырағай
(малға тсарата). [Айбулат:] Ул шайтан шикелле
дөйәләр, балаларга түгел Сәйетҡол агайҙың
үҙенә лә баш бирмәй китә әле. Бигерәк тә анау
Нар дөйә. Мокаш, Күк дөйә биҙгәләк. Һ. Дәүләт шина.
БИҘҘЕҒГЕС с. Йәнгә тейер лек; ялтсыттсыс.

Биҙҙергес кеше. Биҙҙергес көҙгө ямгыр.
БИҘҘЕҒЕҮ ҡ. 1. Бик нытс ялтсытып, тсабат
әйләнеп тсарамаҫтай итеү. Донъянан биҙҙереү.
Өйҙән биҙҙереү. /Яман күрһәТеп йәки тсуртсытып
һыуындырыу. Кешенән биҙҙереү, ш [Ҡатынга — Мәскәй:] Үҙенде үлтереп, өлкән вәзиренең

ҡатыны менән тормаһын тиһәң, батшаңды ул
вәзирҙән тамам биҙҙерергә кәрәк (Әкиәттән).
2. Теләктән тсайтарыу; бүктереү. Бер төрлө
аш биҙҙерә.
% һөйҙөргән дә ҡыҙыл тел, биҙҙергән дә
ҡыҙыл тел. Әйтем.
БИҘЕЛ и. диал. Ауылдан айырылып күсеп

бидоны.
БИҘ и. 1. Тереклектәрҙең эске эшмәкәрлеге

ултырған халытс.
БИҘЕр и. диал. Бүҫер.
БИҘЕҮ ҡ. 1. Бик нытс Ялтсып, тсабат әйләнеп
тсарамаҫтай булыу. Тар ҡәберҙең ҡуйынына
керҙем — ҡотолдом донъянан, сөнки биҙҙем
донъянан, артыҡ тораһым килмәне. Ш. Бабич.
/Яман күреп йәки тсуртсып һыуыныу. Кешенән

өсөп кәрәкле матдәләр этләп сығара торған
махсус ағза. Агыу биҙе. Богаҡ биҙе. Йәш биҙе.

биҙеү, m [Ҡарасәс:] Ҡоштоң йомортҡаһын
тотһаң, ояһынан биҙә. 3. Биишева.

торған цилиндр Формаһындағы тсаптсаслы тсалай
йәки пластмасса һауыт. Кәрәсинле бидон, һөт
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БИҘ

БИҘ

2. Теләк ҡайтыу. Малай бер сак ашауҙан
лалар баксаһы һәм культура-агартыу йортта
биҙҙе лә ҡуйҙы. К. Мәргән.
рында булды, уларҙың төҙөклөгөн һәм биҙәле
•
Баланың аҙары булһа ла, биҙәре юҡ. Мә шен ҡараны. «Совет Башҡортостаны», 1986,
тсәл.
БИҘЛЕ с. диал. Ҡарлы-ямғырлы, һыуытс елле
(көнгә тсарата); йонсоу, һалҡынсараҡ, биҙлерәк
көн ине. Ә. Вахитов.
БИҘЛӘТЕҮ ҡ. Ҡарлы, ямғырлы һыуыҡҡа
әйләндереү. һыҙгырьт көндө биҙләтеү.
БИҘЛӘҮ ҡ. 1. Ҡарлы, ямғырлы һыуыҡҡа
әйләнеү; йонсоуланыу. Көн биҙләп тора.
2. күсм. КәйеФһеҙләнеп, сырай һытыу.

Зәкиә апай, яҙгы көн кеүек, биҙләп тора.
Т. Килмөхәмәтов.
БИҘЛӘҮЕК с. ҡар. биҙле. Биҙләүек көн.
Б И Ҙр Ә [РУе. ведро] и. Һыу йәки бүтән нәмә
ташый торған тсылыслы һауыт; күнәк. Биҙрә

ҡолагы. Биҙрә ҡылысы, ш Әлимә .. биҙрә,
көйәнтәләрен алып, Ҡорбанбикә менән һыуга
китте. Д. Юлтый.
Б И Ҙр ӘТЕҮ ҡ. Теңкәне тсоротоп, йонсотоу;
йөҙәтеү. Бер төрлө аш биҙрәтә. Көҙгө һыуыҡ
биҙрәтә. ■ Торҙом. Ләкин атҡа менге килмәй,
биҙрәткән. Н. Мусин.
Б И Ҙр ӘҮ ҡ. Теңкә ҡороп, йонсоу; йөҙәү.

Буранда урамга сыгырга биҙрәп тороу. Юҡлыҡ
тан биҙрәү, ш Артыҡ һөйләнмәһә лә, Әсҡәпъя
мал апай ҙа был тормоштан биҙрәне. Р. Солтангәрәев.
БИҘӘК и. 1. Матурлытс өсөн төшөрөлгән
төрлө-төрлө һүрәт. Алма биҙәк. Сәскә биҙәк.

Эре биҙәк, ш Ҡулымдагы көмөш балдагымдың ай менән үк йондоҙ биҙәге (Халытс
йырынан).
2. күсм. Йәм, матурлытс биргән нәмә. Ер-

-күктең бар биҙәктәрен йыйып, бейек шыршы
тора уртала. М. Кәрим.
ф Ир бала йортҡа терәк, ҡыҙ бала йортҡа
биҙәк. Мәҡәл.
БИҘӘКЛЕ с. Виҙәге бар, биҙәк төшкән.
Биҙәкле тауар. Биҙәкле сынаяҡ.
БИҘӘКЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бнҙәКләү.
Сәғәттең тышы таштар менән биҙәкләнгән.

1 июль.

БИҘӘМЕС и. ҡар. биҙәүес.
БИҘӘМӘ и. диал. Биҙәк.
БИҘӘНДЕрЕу ҡ. йөкм. ҡар. биҙәнеү.
БИҘӘНЕҮ к. 1. Күҙгә, биткә буяҡ, кершән

яғып, матурланыу. М әрйәм .. иң яратҡан
зәңгәр күлдәген кейеп, көҙгө алдында оҙаҡ кына
биҙәнде. Р. Низамов.
2. Биҙәүестәр тағып, кейенеп-яһанып, матур
ланыу. Ҡыҙҙарының түшендә ҡиммәтле нәмә

ләр ялтырай. Егеттәре үҙҙәренә башҡа биҙәнгән.
Бөтәһе лә тиерлек яҡшы костюм кейгән.
С. Агиш. Ҡыҙ балалай биҙәнгән төлкөһө күп
Урал тау (Ҡобайырҙан).
3. күсм. Матурлыҡҡа сумыу, матур төҫ
алыу. Ҡала урамдарындагы агастар йәшелгә
биҙәнә башлаган. Н. Мусин.
БИҘӘНЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бнҙәнеү.
БИҘӘр 1и. 1. Биҙәкле-биҙәкле семәр; биҙәк.
Сынаяҡтың биҙәре уңып бөткән.
2. с. мәг. күсм. Төҫкә, башҡа матур; сибәр.
Биҙәр кеше.

БИҘӘр2: биҙәр булыу бик ныҡ биҙәү;
биҙрәү. Зәйнәп донъянан биҙәр булып торганда
гына был хатты алды. М. ҒаФури.
БИҘӘр-БИҘӘр с. Күҙҙең яуын алып, зембер
ләп торған (биҙәк йәки семәргә ҡарата). Аҡ
сынаяҡ биҙәр-биҙәр, ҡыҙамын биҙәгенә (Х а
лыҡ йырынан). Ҡамсы һабы биҙәр-биҙәр ун
икенән үргәнгә (Халыҡ йырынан).
БИҘӘрЕҮ ҡ. диал. ҡар. биҙеү 1.
БИҘӘрЛЕ с. Төрлө-төрлө биҙәкле. Биҙәрле

һауыт. Биҙәрле тауар.
БИҘӘрЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. биҙәрләү 1. Би
ҙәрләнгән бай сәсәк ҡурай ҙа булыр һулыган
һуң (Ҡобайырҙан).

БИҘӘрЛӘҮ1 ҡ. 1.

Биҙәкле итеү; биҙәкләү.

Д. Юлтый.
2. ҡайт. ҡар. биҙәкләү. Тәҙрә биҙәкләнеп

Ауылдың биҙәрләп эшләнгән киң ҡапҡаһынан
кереүем булды — гөлдөр итеп ебәрҙе лә, ҡойоп
ямгыр яуа башланы. Ә. Вахитов.
2. күсм. Йәмгә, матурлыҡҡа күмеү; биҙәү.
Яҙ килә, матур ай килә, биҙәрләп ерҙең өҫтөн.

туңган.

А. Игебаев.

БИҘӘКЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. биҙәнләү.
БИҘӘКЛӘҮ ҡ. 1. Биҙәкле итеү. Биҙәкләп

буяу. Биҙәкләп сигеү, ш Ҡышҡы селләнең
әсе һыуыгы тәҙрәнең тышҡы ҡатлауын әллә
ниндәй матур биҙәктәр менән биҙәкләп ал[ган].

БИҘӘрЛӘҮ2ҡ. диал. Биҙрәү. Ауыл тып-тын:
һәр йән эйәһе, туңыуҙан биҙәрләп, үҙенең йылы
мөйөшөнә һыйынган. 3. Солтанов.

БИҘӘҮ1 ҡ. 1. Күҙгә, биткә буяҡ, кершән
һөртөп матурлау.
2. Төҫ, йәм бирерлек нәмәләр менән матурлау;
Һ. Дәүләтшина.
2.
күсм. Йәмле, матур итеү; биҙәү. Урал матур итеү. Бүлмәне һүрәттәр менән биҙәү.
яландарын биҙәкләп суҡ-суҡ булып үҫә миләү ■ Бына, егет, шәл ябырһың, буйын биҙәп
торһон тип (Туй йырынан)./күсм. Яҡшы сиФат
шә. Ғ. Амантай.
өҫтәп матурлау. Матур тел романды биҙәй.
БИҘӘКСЕ и. Биҙәк төшөрөүсе, биҙәк эшләү
Декорация спектаклды биҙәй.
се.
фАтҡа менгән ил гиҙәр, батыр егет ил биҙәр
БИҘӘЛ и. ҡар. абруй. Эй һары бал, һары
бал, һары балды кем эсер? Битендә биҙәл Әйтем. Битеңде биҙәмә, аҡылыңды биҙә. Әйтем.
БИҘӘҮ 2 е. 1. Бала таба алмаған йәки бала
яйнаган ир-аҙамат — шул эсер (Ҡобайырҙан).
булдыра алмаған. Биҙәү ир. Биҙәү ҡатын. Биҙәү
БИҘӘЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. бнҙеү Сәскә менән
биҙәлгән.
БИҘӘЛЕШ и. Ниҙеңдер биҙәлеү йәһәтенән
тышҡы күренеше. Китаптың матур итеп биҙәле

ше. ш Кәңәшмәлә ҡатнашыусылар мәктәп, ба
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булыу, ш Яңгыҙ булыр егеткә биҙәү ҡатын
тап булыр (Ҡобайырҙан). [Шәмсинур — Ҡотлозаманга:] Бер һиңә бала кәрәкмәне, һәр саҡ
буйҙаҡ йәшәгең килде, һине тыңлап, мәңгегә

Б

БИҘ

БИЛ

биҙәү ҡалдым. Ғ. Вәлиев. Аҡ биҙәү бер бала

ж Әсәһе Кәримдең ҡайтҡанын оҙаҡ көткәндер
ахыры. Ҡапҡа менән соланды ла бикләмәгән.
Я. Хамматов.

табып түтстаған ҡатынға тсарата әйтелә.
2. Үрсем бирмәгән (мал, үҫемлеккә тсарата).
Биҙәү бейә. Биҙәү сәскә, н [Әбләй:] Толпар

ҙан тыуган ҡолон һин, һөйгән атым минең һин,
татлы йоҡомдо ҡалдырып, биҙәү киткән атым
һин. «Ҡара юрға».
БИҘӘҮЕС и. Кемде иәки ниҙе лә бүлһа
биҙәү, уға йәм биреү өсөн хеҙмәт иткән затлы
йәки матур нәмә. Алтын биҙәүестәр. Ёлка би

ҙәүестәре.

2. Кемде йәки ниҙелер бик һалып тыштан
ябыу. Бикләп алыу. Бикләп ҡуйыу. Бикләп

тотоу, ж Алпамышаның үҙен ер аҫтына, зинданга, атын ете ҡат тимер ҡапҡалы һарайга
бикләп ҡуйҙылар, ти. „Алпамыша".
БИКЛӘҮ 2 ҡ. Ятлау. Шигырҙы ятҡа бикләү.
Ҡабатлау таблицаһын бикләү.
БИКРЕ и. Ҡыҫҡа моронло, ҡабырсаҡ тәңкәле
балыҡ. Беҙҙең һыуҙарҙа ., бәрҙе, багыр, ҡыҙыл
балыҡ, ала балыҡ һәм бикре кеүек ҡиммәтле
балыҡтар ҙа тотола. „Совет Башҡортостаны",

БИЗЕК и. Бәкәлсәй уйнағанда отошто билдә
ләй торған бер аятс баҫымы хәтле үлсәү бе
рәмеге.
1968, 13 февраль.
БИЗМӘН [РУб*. безмен] и. 1. Һалмауырлы
йәки пружиналы, тсулға тотмалы бер табатслы
БИКСЕРЕҮ к. диал. ҡар. сүгеү 2. Ҡартайып
үлсәүес. Бизмән менән үлсәү.
биксереү.
2. күсм. Һәр төрлө нәмәнең үлсәүе, һалып
БИКӘ и. 1. Бай бисә, хужа ҡатын. Баяр

маташтым мин яҙмышымды бәхет бизмәненә.
М. Кәримов.
+ Бизмәнгә УлтыртыУ алдап кәм үлсәү. Үҙ
бнзмәнең менән үлсәү кешегә үҙендән сығып
баһа биреү.
БИЗМӘНЛӘҮ ҡ. 1. Бизмән меиән үлсәү.

ҙың бикәһе оҙон күлдәген һөйрәлдереп, күҙен
аҡайтып килеп инә. Ф. Ғәйнетдинов, М. Мора

тов.
2. Ҡатын-ҡыҙға ололап өндәшеү һүҙе.
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
БИКӘБАШ и. Ҡара-ҡаршы телмә япраҡлы,
Бизмәнләп һатыу.
ал суҡ сәскәле ҡый үләне.
2. күсм. Аушан-таушан сайҡалыу. Яшыҡ ат БИКӘМ и. Ҡатынға ирҙең апаһы; ҡәйенбикә.

тар һабанды тарта алмай бизмәнләп тик тора.
Ж. Кейекбаев.
БИЗМӘНЛӘШЕҮ ҡ. Ватслашып һатыулашыу.

Ике тинлек нәмәне бизмәнләшә.
БЙЗНЕС [Рус. <ингл. ] и. Табыш, шәхси бай
лыҡ өсөн баштсарылған кәсеп, оҫта аФёра һ. б.
БИЗНЕСМЕН [рус. (ингл]. и. Бизнес менән
шөғөлләнгән кеше.
БИЗНӘКӘҮ 1 и. диал. Ҡыртстартмасы.
БИЗНӘКӘҮ 2 с. диал. Үсексән.
БИЗОН [рус. (лат.] и. Төньятс Америкалағы
тсырағай үгеҙ.
БИК 1 и. Ишек, тсаптсаны, ҡапҡасты кеше аса
алмаһын өсөн эләктереп ҡуя торған ҡулайлама.

Ишеккә бик ҡуйыу. Ҡапҡага бик һалыу.
■
[Әбей:] Ҡыҙым, өй түбәһендә .. һары
һандыҡ булыр. Шуны алып ҡайт. Ҡайтып өйгә
инмәйенсә, биген асма (Әкиәттән).
БИК 2 р. Сиктән тыш, саманан тыш дәрәжәлә;
үтә, ғәйәт. Бик тиҙ. Бик көслө, ж Ауыртыуы
бик аҙ гына, бер нисә минутҡа гына, тынган
арала тирә-яҡҡа боролоп ҡарап алам. С. агиш.
Ниңә бик-бик матур була икән сәскә атҡан
саҡта сирендәр. Ғ. Сәләм.
БИККЕС и. диал. ҡар. бнк 1.
БИ КЛӘ Н ЕҮ 1 ҡ. 1. төш. ҡар. бикләү 1 2.
Ишек бикләнде. Мал аҙбарга бикләнгән. ■ Бик
ләнделәр тимер ҡапҡалар, асылырлыҡ түгел
ҡаҡһалар. М. Кәрим.
2. ҡайт. ҡар. бикләү '. Бүлмәгә инеп бикләнеү.
Бикләнеп ултырыу.
БИКЛӘНЕҮ 2 ҡ. төш. ҡар. бикләү2. Ятҡа
бикләнгән шигыр.
БИКЛӘТЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. бикләү '. Ҡапҡа
ны бикләтеү.
БИКЛӘТЕҮ 2 ҡ. йөкм. ҡар. бикләү 2. Шигырҙы бикләтеү.
БИКЛӘҮ 1 ҡ. 1. Бик һалып ябыу. Ишекте
бикләү. Йоҙаҡ менән бикләү. Биккә бикләү.

Фатиманың ҡәйнәһе һәм бикәмдәре йорт эсендә
ге арҡыры ятҡан агасты буй ҙа бороп һалманы.
Ж. Кейекбаев.

БИКӘР [фарс. ] с. иҫк. 1. Файҙаһыҙ, буш,
мәғәнәһеҙ. Бикәр һүҙ. ж Ғүмерем үтте бикәрерәк, буш ел ҡыуҙым да ҡыуҙым. Ш. Бабич.
2. р. мәг. Юҡҡа, бушҡа. Йәштәр уны [Ғимаҙиҙы] ахыры бикәр маҡтай. С. Ҡудаш.
3. бәйл. функцияһында Сығанаҡ килештәге
һүҙҙәр менән „башҡа", „тыш“ мәғәнәһен бирә.
Ҡыҙрастың ошо баҡсанан бикәр йәшәр әмәле
юҡ. М. Хәйҙәров.
•
Бикәр эш битһеҙ булыр. Мәҡәл. Ирҙең
йәше ике илле: береһе — шәкәр, береһе — бикәр.
Мәҡәл.

БИКӘРҒӘ р. Бушҡа, юҡҡа. Бикәргә әрләү,
ш Инде атын бикәргә рәнйеткәненә батыр бик
үкенә, сөнки уны бөтә мөлкәтенән артыҡ күреп
ярата, иң тогро юлдашы һанай ине. „Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу".
БИКӘС и. 1. Ирҙең һеңлеһе (ҡатынына ҡа
рата); ҡәйенһеңле.— Еңгә, еңгә, ишек ас!—

Төндә йөрөр бикәсем юҡ, бикәсем ситтә, ке
йәүҙә (Әкиәттән).
2. Йәш бикә. [ Юрга:] Өҫтөмдәге бикәсем дә
үҙемә генә тиң икән. „Ҡара юрға“ .
3. диал. ҡар. кәләш 2.
БИҠасаП и. Буй-буй итеп һуғылған тар иңле
ҡалын ебәк туҡыма. Камзуллыҡ биҡасап һатып
алыу.//Биҡасап сапан. Биҡасап күлдәк.
БИЛ и. 1. Кәүҙәнең арҡа менән янбаш
араһындағы нәҙек өлөшө. Билде ауырттырыу.
Билдән яҙыу. Билде биртендереү. Билдән
бөгөлөү. Билдән яҙыла алмау. ■ Ҡыҫып та
гына ҡыҫып һөйөр инем, ҡыҙганам шул нәҙек
билкәйен (Халыҡ йырынан). Бил быуарҙан бил
тәңгәленән. Бил быуарҙан һыу га батыу. / Кейем
дең шул тәңгәлдәге өлөшө. Билһеҙ пальто. Оҙон
билле күлдәк.
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БИЛ

БИЛ

2.
Берәй нәмәнең уйылыңтсырап йәки нәҙе- урын алмаша). Билге таягы. Билге тибеү. Билге
гәйеңкерәп торған урта өлөтө. Тауҙың биле.
уйнау.
БИЛГЕЛЕ с. 1. Ни һәм ниндәй икәне мәғлүм,
Ҡыҙыл билле перәник. т Бригадир .. аягына
әле биле лә төшмәгән быймаһын кей[ҙе].
таныш; билдәле. Билгеле хәбәр. Билгеле эш.
Б. Бикбай. Әхмәҙулла бабайҙың биле бөгөлөп
■
Төлкө эҙе бик билгеле яңы яуган ҡарҙарҙа
төшкән ситәнһеҙ кырандасына .. ултырҙым.
(Халыҡ йырынан).
2. ҡар. билдәле 2, 3.
Р. Низамов.
3. инш. мәг,Эш-хәлдең асыҡлығын белдергән
ф Бил блреү көрәнггә еңелеү. Бил бөгөү көс
түгеп эшләү. Билде бөкмәй, күкрәк көсөн түк дә әйтелә; билдәле. Эт, билгеле, өрөп ҡаршыла
мәй, бер кемгә лә килмәй бер тин дә. Д. Юлтый.
ны, шыгырланы ҡапҡа тауышы. М. Хәй.
Б ил быУыУ 1) ҙур теләк менән берәй эшкә
ф Май сүлмәге тышынан билгеле. Мәҡәл.
әҙерләнеү; 2) хәл ҡылымдың
Формаһы менән
БИЛГЕЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. билгеләү. Билге
ләнгән көн.
килгәндә, эшкә ихласлыҡ, дәрт менән тотоноу
БИЛГЕЛӘҮ ҡ. 1. Билге, тамға һалыу. Бат
мәғәнәһен бирә. [Йәнбикә — иренә:] Кешеләрҙең

ирҙәре бил быуып ер һелкетеп эшләп йөрөй.
Ҡ. Даян. Билгә һуғыу ҡыйынлыҡ килтереү,
тотҡарлыҡ яһау. Бигерәк тә Әхмәҙиҙең китеүе

билгә Һуҡты. Совет эшен яҡшы алып бара ине
ул. Һ. Дәүләтшина. Билде биттән быуып ҙур
ихласлыҡ, дәрт һалып. [ Сабира:] Беҙ билде
биштән быуып ҡоҙа-ҡоҙагыйҙарҙы һыйларбыҙ.
Һ. Дәүләтшина. Бнле ер күрмәгән көрәштә һис
еңелмәгән, көслө, батыр. Сәлмән батыр биле ер

күрмәгән, Бәхтейәрҙе кеше уҙмаган .. шөһрәт
алган ике уҙаман. Ҡ. Даян. Бил яҙмай туҡтау
белмәй, ял итмәй (ниҙер эшләү). Көйҙөрөп
барган ҡояш нурҙары аҫтында ураҡсылар бил
яҙмай арыш ура. Б. Хәсән. Ҡырмыҫҡа бил ҡушар-ҡушар тоташҡан дүрт ромб рәүешендәге
биҙәк. Биш билле биш ҡыйыҡ ҡуйып тегелгән.

шаның уртансы ҡыҙы үҙе һайлап, билгеләп
куйган алмаһын ашаган (Әкиәттән).
2. Алдан уйлап тәғәйенләү; билдәләү. Көн
билгеләү, һәр бригадага эш билгеләү.
3. Тәғәйенләп эшкә, урынға ҡуйыу; тәғәйен
ләү. Бригадир итеп билгеләү.
БИЛГАу и. Билде быуа торған оҙон тауар
йәки бау киҫәге. Ҡара буҫтау кәзәкей кейгән,
билен ҡыҙыл ебәк билгау менән быуган .. егет
эйәрҙән һикереп төштө. Һ. Дәүләтшина.
ф Билғау аҫтында бер ҡорһак яңғыҙ кеше
гә ҡарата әйтелә. Билғау аҫты бушау асы
ғыу. [Хәйретдин:] Әсәһе, самауырыңды ҡуяһыңмы әллә? Билгау аҫты бушаны. Я. Хамма
тов.
БИЛДӘ и. 1. Айырып күрһәтеү есен ҡуйылған
тамға; билге. Билдә ҡуйыу. Билдә һалыу. Бил
дәгә ҡарап табыу./Ниҙәндер һуң ҡалған эҙ.

Тайба ҡоҙагый [Емешкә] биш билле ҡыҙыл
сога камзул тегеп кейҙерҙе. 3. Биишева.
•
Илдең биле ныҡ булһа, ирҙең күңеле [Байрамбикә] тирә-ягына ҡарай, .. көрәшеү
билдәһе булган күлдәк йыртыҡтарын күрә [Хи
туҡ булыр. Мәҡәл.
кәйәттән].
БИЛаЙ и. диал. Сәйгүн.
2. Шартлы рәүештә бер мәғәнә менән алынған
БИЛаЛ и. 1. Ҡарға ҙурлыҡ, киң оҙон ҡанат
лы; тар оҙон ҡойроҡло, ҡойроҡ төбө аҡ төҫлө
тамға. Ҡушыу билдәһе. Математик билдә. Нота
билдәләре. Өндәу билдәһе. Тигеҙлек билдәһе.
йырткыс ҡош (түбәндән оса). Тирә-яҡ тын.
Тыныш билдәләре, һорау билдәһе.
...Тик яңгыҙ билалы гына ҡанат ҡаҡмайынса,
3. Ниҙелер ҡылыҡһырлап күрһәткән һыҙат;
күҙен ергә тегеп, сыскан һагалай. Р. Ниғмәти.
ишарат; билге. Аслыҡ билдәһе. Шатлыҡ билдә
2. диал. Төйлөгән.
һе. ■ Нәҫелдән килгән билдәләр менән иҫәп
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ләшмәй, юртаҡ атты йөк ташырга; йөк атын саБИЛБаУ и. ҡар. билғау.
бырга өйрәткән кеше уңа алмаҫ. «Совет Башҡор
БИЛГЕ и. 1. Айырып күрһәтеү өсөн ҡуйыл
тостаны», 1965, 13 май. Ололарҙы ололау —
ған тамға; билдә. Билге ҡуйыу, ш Ҡашына
арыҫландың килә батыр, үлгәнен аныҡлап белә яҡшылыҡтың билдәһе, кеселәрҙе кеселәү кеше
батыр, быга инде бер билге һалайым тип, лектең билдәһе (Ҡобайырҙан)./Хәбәр биреү,
белдереү өсөн яһалған ишарат. Теге яҡтан бер
арыҫландың шунда телен телә батыр. „Бабсаҡ
быҙлаган ут «аңлашылды» тигән билдә булган.
менән Күсәк“ . Билге лә генә сәнстем ай биләнгә
Шәүрә килен киләм дә тигәнгә (Халытс йыры С. Кулибай.
нан). /Ниҙәндер һУң тсалған эҙ. Тотҡан, тейгән
4. Уҡыусының белем кимәлен һәм тәртибен
бер нәмәлә бармаҡтың билгеһе ҡала.
күрһәткән баһа. Хәмзә класта шәп уҡыусылар
2. Ниҙелер ҡылыҡһырлап күрһәткән һыҙат;
ҙан түгел, шулай ҙа быйыл уҡыу башынан бирле
ишарат, билдә. Йылмайыу билгеһе. Карга тау насар билдә алганы юҡ. С. Агиш.
ышы — яҙ билгеһе.
БИЛДӘК: телгә билдәк теле, һөйләүе кәмсе
3. Хәбәр биреү, белдереү өсөн яһалған иша
лекле; һаҡау. Телгә билдәк кеше.
рат. Теге кеше .. әсе итеп һыҙгырып ебәрҙе.
БИЛДӘЛЕ с. 1. Ни һәм ниндәй икәне мәғлүм,
„Әһә, билге бирәи,— тип уйлап алды Яҡуп.
таныш; билгеле. Билдәле мәсьәлә. Билдәле сә
Б. Бикбай.
бәп. ■ Минең тиҫкәрелек Урманцевга билдәле
4. Үҫмер ир балалар уйыны (эсле-тышлы ике
ине. Бер-ике һүҙ менән димләп ҡараны ла, артыҡ
түңәрәк һыҙылып уртаға ҡолға ҡаҙала; тыштсы
ҡыҫтаманы. С. Агиш.
түңәрәктәге кешеләр шул тсолғаға тсул тейҙерер
2. Эше, хеҙмәте менән таныҡлы. Билдәле ме
гә тырыша; эске түңәрәктәгеләр яҡын ебәрмәй,
ханизатор. Билдәле яҙыусы, ш Ул [Мәүлет] ике
уларҙың аяғына тибеп „тсатыра“ ; тыштсы
ауылга билдәле кеше, эште уйлап эшләй торган
кеше. Ғ. Дәүләтшин.
түңәрәктән берәү ҡулын тейҙерһә, ике төркөм
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3. Ниндәй ҙә булһа үҙенсәлекле; тейешле.
Ырым — тәбигәттәге һәм кешеләрҙәге насар яҡ

(һыйыр, кәзәгә ҡарата); Ул ҡышы беҙҙең бесән

тарҙы бөтөрөү өсөн билдәле бер тәртип һәм
хәрәкәт менән әйтелгән әйтем. Ғ. Амантай.
4. инш. мәг. Эш-хәлдең бәхәсһеҙлеген, асыҡ
лығын белдергәндә әйтелә; билгеле. Сәрби ең
гәм генә ..бер аҙ ашарга тапҡан була. Өс досто
ин кешегә уның тапҡаны гына, билдәле, етмәй.
Д. Юлтый.
ф Билдәлә һан мат. бирелгән һан.
БИЛДӘЛӘМӘ и. Ниҙеңдер йөкмәткеһен, асы
лын билдәләгән аңлатма. Билдәләмә биреү.
БИЛДӘЛӘНЕҮ, к. төш. ҡар. билдәләү. Бил
дәләнгән сәгәттә барып етеү. ■ Совет граждан-

Б

мул булды. Туя ашатҡас, билдәш һыйырыбыҙ
ҙа һөттө етерлек бирҙе. Н. Мусин. Билдәш кә
зә — биле ала, тауга сыҡһа, бүре ала (Халыҡ
йырынан).
БИЛЕН: билен алыу ҡурҡыу.
БИЛЕНЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. биленләү 1.
[Хәйрулла — Әнисәгә:] Нишләп шул тиклем

ҡысҡыраһың? һыйырҙарҙы биленләтәһең бит.
3. Хисмәтуллин.
БИЛЕНЛӘҮ ҡ. 1. Ҡапыл куркыу (малға ҡа
рата); өркөү. [Шәрифтең] көскә йыйып алып

килә ятҡан тайҙары биленләп, төрлөһө төрлө
яҡҡа туҙышып сыҡты ла китте. К. Кинйәбула

лыгын алыу һәм югалтыу нигеҙҙәре һәм тәртибе
СССР гражданлыгы тураһындагы закон менән
билдәләнә. Баппсорт АССР-ының Конститу
цияһы, 1984. Вазифалы кешеләр граждандар
ҙың тәҡдимдәрен һәм гаризаларын билдәләнгән
срокта ҡарарга, уларга яуап бирергә һәм тей
ешле саралар күрергә бурыслы. Баппсорт

това/Ҡапыл ҡурҡып ҡысҡырыу.
2. диал. ҡар. өҙлөгөү.
БИЛЁТ [рус. <фр. ]и. 1. Ниҙәңдер Файҙаланыу
хоҡуғы өсөн түләп алған документ. Кино би
леты. Поезд билеты. Трамвай билеты. « [Йән

АССР-ының Конституцияһы, 1984.
БИЛДӘЛӘНЕШ и. Ниҙеңдер төп Функцияһы,
алдан билгеләп тсуйылышы. Социалистик үҙгәр

2. Берәй ойошмала, партияла ағзалыҡты,
вазиФаға мөнәсәбәтлекте күрһәткән документ.

теп ҡороуҙар хеҙмәттең билдәләнешен дә, эшсе
һәм крәҫтиән массаларының хеҙмәткә мөнәсә
бәтен дә тамырынан үҙгәртте. «Совет Башкор

тимер:] Бөгөн бик һәйбәт театр ҙа була икән,
икебеҙгә лә билет алдым. С. Агиш.
Комсомол билеты. Партия билеты. Профсоюз
билеты. Студент билеты. Хәрби билет.
3. Имтихандағы һорауҙар яҙылған ҡағыҙ.

Билеттагы һорауҙарга яуап биреү.

тостаны», 1986, 26 Февраль.
БИЛДӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. билдәләү.
БИЛДӘЛӘҮ ҡ. 1. Билдә ҡуйыу, билдә һалыу.

ф Аҡ билет 1) хәрби хеҙмәткә яраҡһыҙлыҡты
белдергән таныҡлыҡ; 2) һөйл. шул. таньпслыктың эйәһе. Хисбулланың уң күҙе күрә ҡарау

Ҡырҡылырга тейешле агастарҙы билдәләп сыгыу.
2. Ниндәйҙер билдәгә ҡарап асыҡлау. Ике
яҡтан да артиллерия атышы башланды. Беҙ,
шуга ҡарап, үҙебеҙҙең окопты билдәләнек.
Д. Юлтый. Батырҙар .. ер аҫтындагы ҡыҙҙың
тәңгәлен билдәләп алган. Ул теге майҙандың ур
таһына тура килгән (Әкиәттән).

булганга аҡ билет булып, һугышҡа китмәй кал
ды. 3. Биишева. Йәшел билет иҫк. хәрби хеҙ

3. Ниҙелер айырып телгә алыу, барлыҡ-юҡлығын айырып әйтеү. Эште насар үтәгән уҡыусы

ларҙың да бәләкәй генә уңыштарын күрә белер
гә, билдәләп китергә кәрәк. «Башҡортостан уҡы
тыусыһы», 1968, № 3. Өфө эмаль һауыт-һаба
заводының һәйбәт эше билдәләп үтелде. (Совет
Башҡортостаны), 1964, 30 апрель.
4. Кем йәки ниҙер хөрмәтәнә тантана ойошто
роу. Башҡорт Автономиялы Совет Социалистик

мәттән вакытлыса тсалдырылғанльпсты белдер
гән таныҠльпс. Беҙҙе 1915 йылдың яҙында ҡара

лыр га саҡырҙылар. Ләкин мине һалдатка алмай,
бер йылга йәшел билет биреп ҡалдырҙылар.
Т. Йәнәби. Кәзә билеты иҫк. эштән ҡыуылғанлыҡты күрһәткән документ. Саҡырыу билеты
берәй тантанаға йәки тамашаға саҡырған түләү
һеҙ документ.
БИЛИСТИҠЛАЛ [гәр.] р. иҫк. кит. Үҙ аллы
рәүештә, үҙ аллыҡ менән. Билистиҡлал идара

итеү.
БИЛКӘ и. диал. ҡар. билен
БИЛЛЕК и. 1. Билде быуа торған бау. Күл

дәк биллеге. Плащ биллеге.

Республикаһының юбилейын билдәләү.

2. Өҫ кейеменең биленә арттан тар ғына итеп
ҡуйылған туҡыма киҫәге. Пальтоның биллеге,

5. Алдан уйлап тәғәйенләү, аныҡлау. Ваҡыт
билдәләү. Э ш билдәләү. Хаҡ билдәләү. ■ Бат
ша йүгереш урынын билдәләнгән (Әкиәттән).

ш Бишмәт яңы мода менән тегелгән: ягаһы
киң, артына йәбештереп тегелгән биллеге лә
бик килешле итеп биленә генә ҡуйылган. Ф. Рә

химғолова.
3. Ышльшның бил тәңгәленән һыртлығы менән
буйлығын тоташтырып торған кайышы.
4. диал. ҡар. КүКрәК 4.
БИЛЛЬ [РУС. (ингл. ] и. АҠШ һәм Англияла:
Билдәһеҙ сәбәп, ш Бәлки, улым, һиңә билдә закондар сығарыу органдарына тәҡдим ителгән
һеҙҙер, яңылыҡтар байтаҡ бар беҙҙә. Ғ. Аман
закон проекты.
БИЛЛӘМӘ и. 1. Ит түшкәһенең бил өлөшө,
тай.
2. Таныш түгел; ят. Билдәһеҙ кеше. ■ Урман малдың бил ите.
да әллә ниндәй билдәһеҙ ҡоштар тауышы яңгы2. диал. ҡар. биллеК 3.
БИЛЛӘҺИ [гәр.] ымл, Ниҙеңдер раҫлығына
рай. 3. Биишева.
ышандырыр өсөн әйтелә.— Мин уҡыусгл, мин
ф Билдәһеҙ һай мат. эҙләгән һан.
йыраусы, мин даһи. Уҙҙырырмын мин даһиҙан,
БИЛДӘҺЕҘЛЕК и. Билдәле булмаған хәл.
БИЛДӘШ с. Билдән арҡыры аҡ һыҙатлы
билләһи1Ш. Бабич.
6. Тәғәйенләп эшкә, урынға ҡуйыу; тәғәйен
ләү. Фатима Мырҙабаеваны бригадир итеп билдәләгәдәр. Б. Бикбай.
БИЛДӘМӘ и. диал. ҡар. билләмә 1.
БИЛДӘҺЕҘ с. 1. Билдәле түгел, аныҡ түгел.
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БИЛЛӘШЕҮ ҡ. Билдән алышыу, билдән тотоп
көрәшеү. Майҙанда Хөсәйен ҡалгайны, уның

итеү. Күңелде биләү, ж Ҡай саҡ тормошонда
булып үткән ваҡигалар биләй уйыңды. Ғ. Сәләм.
2. Күпмелер майҙанды үҙ эсенә алыу. Быуа
109 гектар майҙанды биләй. «Совет Башҡортос

менән көрәшергә Мәгәфүр сыҡты. Улар бик
ҡыҙыу билләшә башланы. Ж. Кейекбаев.
БИЛМӘН [рус. пельмени] и. Йоҡа сөсө ҡа
мырға тапаған, тәмләгән ит бөгөп, һ ыу за бешер
гән аш. Билмән бешереү. Билмән яһау. Эремсек
билмәне ҡар. сүсбәрә.
БИЛСӘ и. диал. Бөйөрсә.
БИЛСӘН и. Ҡатмарлы сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған сәнскәк япраҡлы ҡый үләне. Ҡара бил
сән. ■ Көлтәгә эләгеп ҡалган күҙлут ҡатыш

билсәндән Сәгщәнең беләктәре бүртенеп сыҡ
ты. М. Тажи. Һары билсән ҡатмарлы сескәлеләр ғаиләһенә ҡараған һөтлө һуты булған, һары
сәскәле ҡый үләне.
БИЛТЕр и. 1. Аяҡтың йөҙлөк тәңгәленән
аҫҡы нәҙегерәк өлөшө. Билтер ауыртып тора.
/Аяҡ кейеменең шул тәңгәлдәге өлөшө. Бейек
билтерле аяҡ кейеме. Билтер башы аяҡ кейеме
нең билтеренән алып моронона тиклемге өлөшө.

Зөһрә теккән ҡара итек билтер башын тар итеп
(Халыҡ йырынан).
2. диал. ҡар. билән 1. Бейек кенә тауҙың бил
теренә ҡарҙы гына бурап килтерҙе (Халыҡ йы
рынан).
БИЛТӘК с. Әйләнәһе быуған һамаҡ нәҙек
билгә ҡарата. Биле билтәк.
БИЛЬЯРД [рус. (фр.] и. Тирәсле өҫтәлдә,
оҙон таяҡ менән төртөп уйнай торған шар уйыны.
Бильярд өҫтәле. Бильярд уйнау.
БИЛӘМ и. 1. Эшләгәндә биләп алырлыҡ бер
буй ер; ал. Ана, дуҫтар ҡалмай минең арттан,
кәмей бара. биләм араһы С. Әлибаев.
2. Кем йәки ниҙер биләп торған ер; биләмә.

Шул арала, солоҡ янына урманда биләм ҡарап
йөрөгән бер кеше килеп сыҡҡан. Ж. Кейекбаев.
/иҫк. Буйы ҡырҡ, иңе туғыҙ сажинлы ер.
БИЛӘМЕС и. диал. Биләүес.
БИЛӘМЛӘҮ ҡ. Сик-ситен билдәләп урын, ер
биләү.
БИЛӘМӘ и. Кем йәки ниҙер биләп торған ер;
биләм. Совхоз биләмәһе.
БИЛӘН 1 и. Ике тау араһындағы тәпәшәгерәк
ер. Ирәндектең Саҡабай биләне тип исемләнгән

матур урыны бар. Шул билән аша ялан ягына
арба юлы үтә. С. Кулибай.
БИЛӘН 2 с. Нәҙек билле, биле нәҙек.
ф Билән булыу биртенеү; бил тайыу.
Б И Л Ә Н 3 и. диал. ҡар. бирән 1. Билән ауы

рыуы.
БИЛӘНЕҮ 1 ҡ. төш. ҡар. б и л әү 1. Инде ма
тур ерҙәр .. бай тарафынан биләнгән. Т. Хәй
буллин.
БИЛӘНЕҮ 2 ҡ. төш. ҡар. биләү 2. Сабый бала

ҡат-ҡат биләнгән.
БИЛӘНКЕ с. Биртенгән билле; билһеҙ. Би
ләнке булыу.
БИЛӘҮ 1 ҡ. 1. Ниҙелер үҙ милкендә, үҙ ҡара
мағында тотоу. Ер биләү, п Колхоздар биләгән

ер уларга түләһеҙ һәм срокһыҙ файҙаланыу өсөн
беркетелә. Башҡорт АССР-ының Конститу
цияһы, 1984. Ал розалар, баҙыян гөл, сәскә
ләр — бары ла минең, барын биләйем. Ғ. Аман
тай. /күсм. Кешенең уй, күңелен үҙенә йәлеп
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таны», 1969, 18 сентябрь./Күпмелер урынды
солғап алыу. Улар айырым өҫтәл биләп ултыр
ҙы. Д. Исламов.
БИЛӘҮ 2 ҡ. Йәш баланы йүргәккә урап бәй
ләү. Тыуган ҡыҙ баланы ҡулына алып, Муйыл

бикә үҙе кендек инәһе булды. Мәгфүрә менән
икәүләп уны йыуындырып, әсәһенең күлдәк ала
маһына биләп һалдылар. Һ. Дәүләтшина.
ф Ҡул биләү ҡар. ҡул 1.
Б И Л Ә Ү 3 и. 1. Йәш баланы ураған йүргәк
менән биләүес. Биләүҙәге бала. ж Ата менән
әсә исем эҙләй, бала илай биләүен типкеләп.
М. Тажи.
2. диал. Биләүес.
• Булглр бала биләүҙән. Мәҡәл.
БИЛӘҮЕС и. Йәш баланы, аяҡ-ҡулын
йыйып, йүргәк тышынан бәйләй торған оҙон
сепрәк.
БИЛӘҮСЕ и. Кемгә йәки нимәгәлер эйә бул
ған кеше. Ер биләүсе.
БИЛӘҮСӘ и. диал. Биләүес.
БИМАЗа [фарс. (гәр.] и. Тынғыһыҙлаған,
ҡамасаулаған нәмә; мәшәҡәт, ҡамасау. Бимаза
яһау. п Өйҙә бимазаһын бөтөргәс тә халыҡ
салгы, ураҡ ҡулга алды. Ғ. Амантай.
в и м А за л а у ҡ. Тынғы бирмәй ҡамасаулау;
бимаза яһау; мәшәҡәтләү, борсоу.— Күрше, ми
ңә һөймән кәрәк ине.— Йөрөйһөң бимазалап!
Иртәгә килһәң, булмаймы? X. Мохтар.
БИНа [гәр.] и. Ниндәйҙер йәмәғәт ойошмаһы
һ. б. урынлашҡан ҙур йорт, архитектура ҡорол
маһы. Больница бинаһы. Китапхана бинаһы.

Мәктәп бинаһы. Клуб бинаһы.
ф Бина ҡылыу ҡороу, төҙөү. Башҡорт ерҙә
ренә ҡалалар бина ҡылына башланы. М. Һа
ҙы ев.
Б И Н а х а Ҡ [фарс. (гәр.] и. Ғәйепһеҙ. Бина

хаҡтан әрләү, ж — Бинахаҡҡа рәнйеткән ө с ө н
үҙҙәре бер көн хур булһын! М. Ғафури.
БИНаӘН [гәр.] р. иҫк. Нигеҙендә, нигеҙлә
неп, ярашлы рәүештә. [Сәхипгәрәй — Кәлигә:]
Большев?лктар әйтмешләй, хәл-вакигаларга бинаән тактиканы үҙгәртергә белергә кәрәк.
И. Ғиззәтуллин.
БИНЕ [гәр.] и. иҫк. кит. Кемдеңдер улы
мәғәнәһендә кеше исеменә кушыла; ибне.
БИНЗӘҮ [төрк. ] ҡ. иҫк. кит. Оҡшаш булыу,
оҡшау. [Ендәр — Иблискә:] Төҫкә, биткә беҙгә

байтаҡ бинҙәйһен,, әллә юҡһа, юл аҙашҡан енмеһең? Ш. Бабич.
БИНИһаЯ [фарс. (гәр.] р. Бик күп, иҫәпһеҙ,
хисапһыҙ. [ Байгилдин:] «Оло юлда» ер, бесән
лек — биниһая, ә тимер-томор юҡ. X. Ғилә
жев.

БИНОКЛЬ [рус. ( фр.] и. Алыҫтағын яҡы
найтып күрһәтә торған ике параллель торбалы
оптик прибор. Театр бинокле. Хәрби бинокль.
Биноклдән ҡарау.
БИНОМ [рус. (лат. -\-гр.] и. мат. Ике бербы
уындың суммаһы йәки айырмаһы булып торған
алгебраик аңлатма.

БИН

БИР

БИНТ [РуС. (нем.] и. Ауыртҡан, яраланған
ерҙе бәйләй торған марля; бәй. Нарынбай сум

БИПЕЛДӘШЕҮ ҡ. Бип-бип итеп ҡысҡыры
шыу. Үләндә бәпкәләр йөрөй, үҙ-ара бипел
дәшеп. К. Бакиров.
БИр и. диал. ҡар. биртек 1. Бире уңалган

каһынан бинт алып, уң беләгендәге яраһын
бәйләне. Ш. Насыров.
БИНТЛАУ ҡ. Бинт менән бәйләү. Яраны бинт
лау.
БИОГРАФ [рус.) и. Кемдеңдер биография
һын төҙөүсе.
БИОГр аФ И К с. Биографияға мөнәсәбәтле.
Биографик әҫәр. н Ысынлап та ул бәйеттәр

биографик нигеҙҙә, алынган геройҙың боевой
подвигтары тормошта нисек булһа, шул рәүешле
һөйләп биреү нигеҙендә, тыуалар. К. Мәргән.
БИОҒҒАФИЯ [рус. (гр.] и. Кемдеңдер тор
мош юлын һүрәтләгән яҙма. В. И. Лениндың
биографияһы. Яҙыусының биографияһы. /К ем 
деңдер тормош юлы. Биографияны һөйләү.
БИОЛОГ [рус. ] и. Биология буйынса белгес.
БИОЛОГИК с. Биологияға мөнәсәбәтле. Би
ологик закон. Биологик күренеш. Биологик
үҙенсәлек.
БИОЛОГИЯ [рус. (гр.] и. Тере тәбиғәтте,
органик донъяны өйрәнә торған фән.
БИОНИКА [рус. (гр.] и. Биология менән тех
ника араһында сиктәш булып, организмдарҙың
төҙөлөшөн һәм йәшәү эшмәкәрлеген анализ
лау нигеҙендә инженер бурысын хәл итә торған
фән.
БИОСФ Ё Р а [рус. (гр.] и. Ер шарының төп
үҙенсәлектәре тереклектәрҙең үткәндәге йәки
хәҙерге эшмәкәрлеге менәи сикләнгән ҡатламы.
БИОТЕХНОЛОГИЯ [рус.] и. Биологик про
цестарҙың һәм системаларҙың файҙалы продукт
етештереү өсөн файҙаланыу ы.
БИОТ(Зк [рус. ] и. Кешенең һәм юғары тө
ҙөлөшлө хайуандарҙың мейеһендә барлыҡҡа ки
лә торған электр магниттары тирбәлештәре.
БИОФЙЗИК [РУе. ] и. Биофизика буйынса
белгес.
БИОФИЗИК с. Биофизикаға мөнәсәбәтле.

Биофизик процестар. Биофизик тәжрибә.
БИОФЙЗИКа [рус. ] и. Биологияның тере ор
ганизмдарҙағы физик һәм химик закондарҙы
өйрәнә торған бүлеге.
БИОХИМИК [рус. ] и. Биохимия буйынса
белгес.
БИОХИМЙК с. Биохимияға мөнәсәбәтле.

Биохимик анализ.
БИОХИМИЯ [рус. ] и. Тере материяға хас
булған химик процестарҙы өйрәнә торған фән.
БИОЭНЕРҒЁТИКа [рус. ] и. Молекуляр био
логияла, биофизикала организмдың йәшәү
эшмәкәрлеге барышындағы энергияны икенсегә
әүерелдереү механизмдарын өйрәнә торған тар
маҡ .
БИП окш. Өҙөк кенә нәҙек тауышты белдер
гән һүҙ. Машина бип итеп ҡысҡыртып ебәр

ҙе.
БИП-БИП, бип тә бип оҡш. Ҡабат-ҡабат бип
иткәнде белдергән һүҙ. Бип-бип итеү. Бип тә
бип килеү. ■ Ҡаҙ бәпкәһе бип-бип итеп бейек

үлән араһынан килеп сыҡты.
БИ11ЕЙ и. диал. ҡар. бәпкә 1.
БИПЕЛДӘҮ ҡ. Бип-бип итеү, бип тә бип
килеү. Бипелдеге сыгыу.

Б

агас.
БИР АН ТАРАН: биран-таран итеү диал. пы
ран-заран игеү (ҡар. пыран-заран).
БИРТЕ с. 1. Сағыштырмаса яҡыныраҡтағы,
(>ыл табандағы; киреһе арғы. Бирге тау. Бирге
өй. ■ Ватандың аргы сигенән йәйәүләп сыҡ

һаң әгәр, йыл йөрөрһөң, етә алмаҫһың бирге
сигенә ҡәҙәр. Р. Ниғмәти.
2. Ниҙеңдер былай табанындағы. Аргы яҡ
тан бирге яҡҡа ҡамыштан баҫма һалдым [Ха
лыҡ йырынан).
БИРҘЕРЕҮ к. йөкм. ҡар. биреү.
БИр Е 1 p. 1. Был яҡҡа яҡыныраҡ, былай та
бан; киреһе ары. [Урманцева:] Аҡыллым, кил
әле бире! С. Агиш.
2. и. мәг. Был табандағы урын. [Ғәлиә:] Әй
ҙүк, Булат, бына биренән ултырып кит. К. К ин
йәбулатова.
БИр Е 2 бәйл. Сығанаҡ килештән йәки эйәлек
ялғаулы *ған формаһынан һуң килеп, эш-хәрә
кәт, хәл-ваҡиғаның башланғыс мәленән килгән
дауамын белдерә. Киткәне бире. Күптән бире.

Шунан бире. Кисәнән бире. Баянан бире.
БИРЕ 3 и. диал. Бәрей.
БИҒЕГЕҮ (бирек*) ҡ. Көс, тәьҫиргә 6иреш
мә ҫл ек булыу; нығыу. Күп яуҙарҙа биреккән
ил талыҡмай буламы (Ҡобайырҙан).
БИРЕГӘ р. Ошо урынға, ошо ергә; бында.
Бирегә килеп ултырыу. Нәмәне бирегә ҡуйыу.
БИр ЕК с. Ныҡлы, ныҡ. Бирек ат.
ф Бирек бил биртенмәҫ. Әйтем.
БИРЕЛГӘНЛЕК и. 1. ҡар. тоғролоҡ.
2. ҡар. ихласлыҡ.
БИҒЕЛЕ с. диал. Енле, ҡыҙмалы.
БИРЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бнреү 1— 7, 10—12,
14—17.
2. Ҡаршылыҡ курһәтеүҙе туҡтатыу. Бер аҙ

уйиагандан һуң өс шахматсы гясынлап та бире
лергә мәжбүр булды. 3. Хисмәтуллин.
3. Үҙләштереүгә, аңлауға һ.б. еңел, анһат бу
лыу; аңлашылыу. [Ильяс:] Миңә был фән бик
ауыр бирелә. Ҡ. Даян.
4. Ҙур ҡыҙыҡһыныу менән, ихлас күңелдән
керешеү, бик ныҡ мауығыу. Бирелеп эшләү,

һүҙгә бирелеү, ш Хисмәтулла ла әкренләп эс
кегә бирелде. Я. Хамматов.
5. Ниҙеңдер шауҡымына эйәреү. Ҡотҡога би
релеү. н Ҙур гәйеп Сәйҙелдең үҙендә: комсомо
лец үҙе, үткенсенең һүҙенә бирелгән. Ғ. Сәләм.
/Ниҙеңдер тәьҫиренә әсир булыу. Моңга бире
леү. Өмөтһөҙлөккә бирелеү. Тойгога бирелеү.
Уйга бирелеү. Хыялға бирелеү.
БИРЕЛӘНЕҮ ҡ. Туҙып, ҡыҙып китеү; енләнеү. Юҡҡа гына биреләнеп барыу.
БИРЕМ и. 1. Бирер нәмә.
2. диал. ҡар. бнрнә 1.
•
Муллала бирем, ярлыла керем булмаҫ.
Әйтем.
БИРЕНЕҮ ҡ. Ришүәт биреү.
БИРЕС и. Ағастағы сурайып сыҡҡан оро. //

Бирес һауыт.
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БИРЕҮ ҡ. 1. Ҡулдан ҡулға тапшырыу, ҡул
менән һоноп тоттороу. Икмәк биреү. Китап би
реү. Юлга акса биреү, н» Өйҙән сыгыр алда ху

ҡараһаң, уга [Хасбулат олатайга] хатта алты
тиҫтәне лә биреүе ҡыйын. 3. Биишева.
5. юҡл. ф. Билдәле бер абстракт исемдәр ме

жа катын минең ҡулга сепрәккә төрөлгән бер
нәмә бирҙе. Ул икмәк ине. Д. Юлтый. — Мә!
Сәтләүек яра тор,— тип кеҫәнән усты тултырып
алып, сәтләүек бирҙем тегеңә. Зөләйхә йылмай
ып кына сәтләүекте алды ла „рәхмәт** тигә t
булды. Т. Йәнәби. / Килтереп алға ҡуйыу, һ iлыу. Аҫылбикә .. бесән йомарлап, Турысайҙың
һырт буйҙарын һыпырҙы ла, утлыҡҡа индереп
бесән бирҙе. Т. Хәйбуллин. — Әйҙә, йәһәт бул,
ҡоҙаларга һурпа бирә һалырга кәрәк! — тине
[Әхмәҙи]. Һ. Дәүләтшина. / Берәйһенең ҡара
мағына, файҙаланыу ына тапшырыу. Ғәскәри
кейем биреү. Ярҙамсы биреү, ш Квартира ху
жаһы фанер таҡта менән бүленгән бер бүлмә,
шыгырлап торган агас карауат бирҙе. С. Агиш.
Ерһеҙ ҡалган башҡортҡа ерен бирәм, тигән ул
[Пугачёв]; һыуһыҙ ҡалган башҡортҡа һыуын би
рәм, тигән ул. Салауат Юлаев. / Мәғлүм итеү,
хәбәр итеү. Адресты биреү. Телефон номерын
биреү. / Тәҡдим итеү (урын, юл һ.б. нәмәне).
— Гражданка, .. ситкәрәк китеп тороуыгыҙҙы
һорайым, башкаларга юл бирегеҙ! М. Тажи.
Беҙҙе .. Урманцева ҡаршы алды. Миңә урындыҡ
бирҙе. С. Агиш.
2. һөйл. Күпмелер хаҡ түләү. Новиков күтә
релеп, крәҫтиәндең һүҙен көтмәйенсә: — Ни хаҡ
алаһың. Күпме бирәйек,— тип көршәкте һәм
икмәкте ҡулынан тартып алды. Д. Юлтый.
— Бына йөҙ һум биреп алган ошо көҙгөнән баш
ҡа бер әйбер ҙә тапманым,— тип, теге егет ке
ҫәһенән бер көҙгө сыгарып күрһәтте, ти (Әки
әттән). / һөйл. Күпмелер хаҡ менән һатыу. Ко
оператив .. Аҡназарҙың алам тигән нәмәләрен
арзан хаҡ менән бирҙе. Ғ. Дәүләтшин.

нән килеп, шул исемдән аңлашылған төшөнсәнең
булыуына ҡамасау иткәнде белдерә, һөйләшер
гә ирек бирмәү. ■ Мин Ғәбдрәфиҡ бабайга

3. Ҡайһы бер абстракт мәғәнәле исемдәр ме
нән килеп, шул исемдән аңлашылған төшөнсәгә
эйә итеүҙе белдерә. Махсус белем биреү. Укыр
га мөмкинлек биреү. Хоҡуҡ биреү. ■ — Баланы

дөрөҫ юлга төшөрөү, уга дәрөҫ йүнәлеш би
реү — энә менән ҡойо ҡаҙыу ул. М. Тажи. — Алла инде һиңә бәхетте көрәп-көрәп итәк тултырып
биргән. Т. Хәйбуллин. Хоҙай бирер йәннәттең
тугайы һылыу Урал тау (Ҡобайырҙан).
4. Исемдәр менән килеп шул исемдән аңла
шылған үҙенсәлеккә, сиФатҡа эйә итеү. Дәрт би

реү. Илһам биреү. Ләззәт бирәү. Рух биреү.
Рәхәтлек биреү. Сабырлыҡ биреү. Таяныс би
реү. ш Индрилдең һүҙе беҙгә тәрән тәьҫир
бирмәне. Д. Юлтый. Бала бит ул — эшкә көс
бирә, тормош йәме күберәк күренә. Ғ. Сәләм.
/ Ниҙелер бүләк, награда һ.б. итеп тапшырыу.

Бүләк биреү. Орден биреү. Халыҡ артисы исеме
биреү, ш — Ҡустым, һөйөнсө, ни бирәһең? —
тине ул [Ғариф], нимәлер тотҡан һыңар ҡулын
артына йәшереп. Б. Бикбай. / Башҡарыу, үтәү
өсөн ниҙер билдәләү, тәғәйенләү. Ауыр эш
биреү. План биреү, ш Күпер эшләргә, окоп
ҡаҙырга йөрөгән ваҡытта .. икенсе бер наряд
бирәләр. Хәҙер бер аҙна инде, беҙ күпер ма
териалдарын ҡарауыллайбыҙ.Д. Юлтый./һөйл.
Кемдеңдер йәшен билдәләү. Ҡаҡса, еңел
кәүҙәһенә, йәштәрсә баҙыҡ, тигеҙ тештеренә
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тынгы бирмәнем, һәр ваҡыт һораша торҙом.
Ғ. Ғүмәр. [Ғәлләм:] Туҡта әле әсәһе! Мин һиңә

малай түгел. Тын-тәҡәт бирмәй, ниңә әле былай
дөрөп алып бараһың? С. Кулибай.
6. Ғәҙәттә төбәү килешендәге исемдәр менән
килеп көс менән ныҡ итеп һуҡҡанды белдерә.

Елкәгә биреү. Атҡа ҡамсы менән биреү. Сикәгә
биреү. Яңаҡҡа биреү. ■ Мәргүп .. тәртешкә
менән Ҡәмәр ҡортҡага бирергә тотондо. Т. Йә
нәби. [Юлай — Сәхигә:] Ныҡлыраҡ бир. Йоҙрогоңдо йәлләмә. Оноторлоҡ булмаһын. И. Ғиз
зәтуллин.
7. Халыҡ алдында концерт, спектакль һ.б.
менән сығыш яһау. Концерт биреү, ш Был

түңәрәк мәктәп сәхнәһендә генә түгел, ҡала те
атры бинаһында ла спектаклдәр бирә. С. Агиш.
8. Ғәмәлдә бар итеү, етештереү, булдырыу
(уңыш, емеш һ. б. ҡарата). Күп доход биреү.

Яҡшы уңыш биреү, ш Киң Уралда ҡара урман
дар шаулап ултыра. Унда йүкә тәмле балын
бирә, һынын бирә һылыу шыршылар. Р. Ниғ
мәти.
9. Берәй эш-хәлдең һ. б. һөҙөмтәһе итәрәк
күрһәтеү, белдереү. Ҡолморҙа ... мылтыгын ал

ды ла Сураголга тоҫҡап сагылдырҙы, ләкин
мылтыҡ ут бирмәне. Т. Хәйбуллин.
10. Исемдәр менән килеп шул исем төшөнсәһендәге эште башҡарыуҙы белдергән һүҙ бәйлә
неше яһай. Аңлатма биреү. Баһа биреү. Бойо

роҡ биреү. Заказ биреү. Команда биреү. Күр
һәтмә биреү. Наказ биреү. Приказ биреү. Риза
лыҡ биреү. / Ҡайһы бер исемдәр менән килеп,
ниҙер башҡарыуҙы белдерә. Залп биреү. Звонок
биреү. Сигнал биреү. ■ Пароход һуҙып-һуҙып
гудок бирҙе. Уның тауышы кешеләрҙең йөрә
генә ут һалгандай бәреп керҙе. М. Тажи. Ул
[Аҙнабай] тракторын тырылдатып, газ бирҙе.
Ф. Әсәнов.
11. Телдән әйтеп еткереү. Аҡыл биреү. Кә
ңәш биреү. ш Мулла .. вәгәз, нәсихәт бирҙе:
— Бына, ил аҙаматтары, беҙ әүәл аллага, шунан
батшага буйһонганбыҙ. Һ. Дәүләтшина. / Тел
дән әйтеп белдереү. Ант биреү. Вәгәҙә биреү.
■ Йәш сагым, алтын сагым, ялҡын сагым бул

һын фиҙа халҡым алдында минең биргән таҙа
антым өсөн. Ш. Бабич.
12. Эшкә, хеҙмәткә һ. б. тапшырыу. Уҡырга
биреү, һалдатҡа биреү, ш Ғәйни агай ҙа ике
улын байга биреп булһа ла, ике дисәтинәнән
артыгыраҡ ашлыҡ сәсеп ҡалдырҙы. Т. Йәнәби.
/ Кейәүгә сығарыу. Ҡыҙ биреү. ■ Атаҡайым
мине йәшләй бирҙе, көтөр мәлкәйҙәре юҡмы
икән? Сеңләүҙән.
13. Тотоп, кемдендер ҡулына тапшырыу. [Бә-

гиҙә:] Ҡыугынсылар башлыгы Сәлмән .. утар
хужаһын ҡурҡытып ҡараны, ләкин ул беҙҙе
бирмәне. «Белмәнем дә күрмәнем» тип тик тор
ҙо. И. Ғиззәтуллин.
14. Ҡаршы тора алмай, еңелеп, дошманға ҡал-

БИР

БИР

дырыү. Тиҙ көндән Варшава ҡалаһын да бире-

Борон, йәш саҡтарҙа, былай булмаганһыңдыр
бит? Ғ. Дәүләтшин. Салауаттай батыр, данлы
ирҙәр баҫып килгән яуга бирешмәй (Халытс

үебеҙ ихтимал тиҙәр. Сөнки фронт бик яҡын.
Д. Юлтый. — Бирмәйем,— тип,— Уралды,— яуга киткән егетем, тыңла Урал ни тиер. р . Ниғ
мәти. /Ҡ улдан ысҡындырыу . Өҫтөнлөктө би
реү. ш Йөҙөү ярышында беренселекте һис
бирмәйбеҙ. Ғ. Сәләм./Ҡайҙалыр берәй матссат
менән тапшырыү. Ботинканы ремонтҡа биреү.
Пальтоны таҙартырга биреү, ш Яулыҡ бирҙем
сигергә ҡара ҡашлы сибәргә (Халытс йыры
нан).
15. күсм. Кемгә йәки нимәгәлер арнаУ; бағышлау . Донъяга нурҙарын биргән Кремле бар
Мәскәүҙең. р . Ниғмәти. Их алда ла йөрәк
һүҙҙәремде бирәһе ине илгә, бирәһе. Ғ. Ғү
мәр.
16. күсм. Кем йәки нимә әсәндер тсорбан
итеү.— Ватанды яҡларбыҙ, кәрәк икән гүмере
беҙҙе бирергә лә әҙербеҙ. М. "Тажи.
17. Яҙма рәүештә йәки телдән ниҙер тапшырыү. Ғариза биреү. Отчёт биреү. Рапорт
биреү. Ялыу биреү. ■ 25 июнгә дивизияла им

тихан бирмәгән бер генә һугышсы ла ҡалманы.
Э. Ихсан. Вузда уҡый хәҙер Зәйнәбем. Ул за
чет бирергә әҙерлән[ә]. Ғ. Оәләм.
18. Билдәле бер хәлгә килтереү. Гармунсы

гармунының ҡыңгырауын зыңгырлатып алды ла
уга көй бирҙе. М. Тажи. / Ниндәйҙер сифаттса,
үҙенсәлеккә килтереү. Ашҡа әсе тәм биреү.
Кейемгә яңы төҫ биреү. Өйгә йәм биреү. Төҫкә
күркәмлек биреү, һ ы т а олпатлыҡ биреү. ■
Кейәүгә сыгыу Мәхмүзәгә төҫ биргәндер ахы
ры, матурланыбыраҡ .. киткән кеүек күренә.
Д. Исламов. / күсм. Уйҙы, күңелде, ҺалыУ. Игтибар биреү. Күңел биреү. ■ Бер күреүҙән
уның [дуҫ тыуган төйәктең] һәр төпкөлөн бар
хисеңде биреп һөйәһең. М. Уразаев.
19. *п формаһындағы хәл ҡылым менән килеп,
ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында эш-хәрәкәттең
кемгәлер төбәлеүен, тәғәйенләнеүен белдергән
тсушма тсылым яһай. Алып биреү. Аңлатып би

реү. Өйрәтеп биреү. Уҡып биреү, һөйләп биреү.
Әйтеп биреү. ■ Индриль .. беҙгә аш бешереп
бирә лә, ҡармаҡтарын тотоп, Висла буйына ба
лыҡ тоторга китә. Д. Юлтый. [Тулыбай] ондо
Вәлимә еңгәйгә килтереп бирҙе. Үҙе йоҡларга
ятты. Ғ. Дәүләтшин.
20. *а/*и Формаһындағы хәл тсылым менән
килеп, лрҙамлытс тсылым сиФатында эш-хәрәкәттең йәне бер аҙ даУам итеүен белдергән
тсушма тсылым яһай. Ала биреү. Ашай биреү.

Б

йырынан). / Кем йәки ни менәндер сағыштыр
ғанда тиңләшә алмау, кемгә йәки нимәгәлер тсарағанда әҙерәк лайытслы, күп тсайтыш булыу.

Шамил өс йыл гына элек ФЗУ-нан килгән. ..Лә
кин ҡарттарга бирешмәй. X. Мохтар.
2. Сыҙай алмай, тсатсшау. Ҡайгыга бирешеү.
Эшкә бирешеү. Ҡоролоҡҡа бирешеү, һыуыҡҡа
бирешеү, п Биреште Шамун ҡарт һуңгы йыл
дарҙа, ныҡ биреште. Ә бит бар ине уның да шәп
саҡтары. Д. Исламов. [Ҡаһымбай:] Яңы машина
..Нишләтһәң дә бирешерлек түгел. И. Ғиззәтул
лин.

БЙрЖЛ [РУе. (нем. ] и. Капиталистик илдәр
ҙә: эре сауҙа һәм Финанс эштәре буйынса бәй
ләнеш тсороу учреждениеһы.
ф Хеҙмәт биржаһы эш көсөн яллағанда эшсе
менән предприниматель араһында аралашсылытс иткән учреждение.
БИрЖЕВЙК [рус.] и. Капиталистик илдәрҙә:
биржа эше менән шөғөлләнгән кеше.
БЙр КА [Рг/С. ] и. Номер йәки төрлө мәғлүмәт
яҙылған бәләкәй генә татста (багажға, тауарға
һ. 6. нәмәгә тағыла).
БИҒЛЕ бәйл. ҡар. бир е2.
БИРЛЕҒЕҮ (бирлек*) ҡ. диал. Киңгәү.
БИрЛЭНЕҮ ҡ. ҡар. биреләнеү,
БИҒМаН и. Бирманың төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(ҡытай-тибет телдәренең береһендә һейләшә).
Бирман халҡы. Бирман ҡатыны. Бирман теле.
БИҒМЭ и. ВазиФалы кешегә аҫтыртын бер
эште яйлау өсөн бирелгән атсса йәки нәмә; ришү
әт. Бирмә биреү.
БИҒНЭ и. 1. Ҡыҙ яғынан егеттең ата-әсәһе
нә бирелгән бүләк. Бирнәһенә карап ҡыҙҙың

оҫталыгы, уңганлыгы тураһында хөкөм йөрөт
кәндәр. «Совет Башҡортостаны», 1968, 24 ғину
ар. / Кейәүҙең тсайны-тсәйнәһенә күренер алды
нан биргән бүләге.
2. Ҡыҙҙың артынан килгән мал-мөлкәт. [Хәс

би:] Бирнәмә генә килгән самауырымды ҡомлап
ҡат-ҡат таҙарта торгас, һемәген төшөрҙөм.
В. Бикбай.

БИҒСЭ и. Яранан йәки һынғандан һуң тө
ҙәлгән урында барлытстса килгән эҙ. [Тарифтың]

ауыҙ ситенән һул ҡолагының төбөнә тиклем
бирсә һуҙылган. Ул .. ҡазаҡ офицерының ҡы
лыс менән сапҡан эҙе. X. Мохтар.
Тора биреү. Уйнайбиреү. Ултыра биреү. Эшләй
БИРСӘЙЕҮ ҡ. Йәйле булыу; йәйләнеү. Бир
биреү, ш Зөлхизә .. Аҙнаголон көтөп, диңгеҙҙән сәйеп уңалыу. Яраның урыны бирсәйеп тора.
күҙен алмай, моңайып йырлап йөрөй бирә. 3. Ви
БИРСӘЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. бирсәиеү.
ишева. „Аҡҡош“, башын һелккеләп килә бирҙе
БИҒСӘТКӘ [Рг/С. перчатка] и. Биш бармаҡлы
лә һөрөнөп, ҡолап китте. М. Тажи.
тсул кейеме. Дебет бирсәткә. Йөн бирсәткә. Күн
•
Биргәндең битенә ҡарама. Мәтсәл. Илама- бирсәткә. Бирсәткә бәйләү.
ган балага имсәк бирмәйҙәр. Мәтсәл.
БИРТ и. Яртылаш һынған урын. [Урал батыр]
БИр ЕШЕҮ 1 ҡ. урт. ҡар. биреү 1—5, 10, 11.
балтыр ите һулыган, бирте уңалган агастай,
Кул бирешеү. Тауыш бирешеү.
елек башы сурашан бер ҡарсыҡҡа һырышҡан.
БИр ЕШЕҮ 2 ҡ. 1. Верәй эштә, алышта, һүҙҙә
«Урал батыр».
тсаршы тора алмай еңелеү.— Бирешә торган
БИРТЕК 1 и. Биртенгән урын.
малаймы ни Йәнтимер, оҫта яуап бирә.
БИРТЕК 2 и. Биле биртенгән кешене имләр
С. Агиш.— Йоҡас олатай! Ни эшләп һин бөгөн
өсөн тсыртс өйҙән йөрөп йыйған ашамлытс. Бирбылайтып таң йоҡоһона бирешеп тораһың әле?
тек ашы. Биртек йыйыу, ш Сәмигулланың ун
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ике йәшлек ҡыҙы Мәстүрә ,. өй беренсә инеп,
туҫтагын ишектән һоноп, һамаклап, биртек һо
рап йөрөнө. Ж. Кейекбаев.
БИРТЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. бИрТеү.
• Биртенгәнгә биртелмә, Әйтем.

раңғы төшкәнен көтөп ала алмай күҙе тона
имеш. Ф. Иҫәнғолов.
БИСӘ и. 1. Ирҙең ғаилә иптәше; ҡатын,
йәмәғәт. Бисә алыу. Бисәләр эше. ■ Теге ҡыҙ,

БИРТЕНДЕРЕҮ ҡ. Ауырльгк "төшөрөп, һУғып,
щатсарып имгәтеү. Билде биртендереү, ш Туры

мине бында ел ташланы, тигән. Тимербулат уга
гашиҡ булып та өлгөргән. Оҙаҡ уйлап тормай
бисә итеп алып, бергә тора ла башлаган (Әки

айгыр сананы кәйелтеп йыгып, Нәгимдең ҡулын
биртендерҙе, Һ. Дәүләтшина.

әттән).
2. Иргә барған, ире булған ҡатын-ҡыҙ; ҡагын.

БИр ТЕНЕҮ ҡ. Аүырлытс "гэпши, һуғылып,
шаҡарылып имгәнеү. Биле биртенеп, ҡуҙгала

Бисә кеше. ш Бына шунда аулаҡ бер өй табып
йыйылгандар ҡыҙҙар, бисәләр. Т. Йәнәби.
БИСӘКӘЙ и. 1. ирк. ҡар. бисә 1. Юламан
ҡарттың да сагыу ҡарашлы бисәкәйе бар ине!
3. Биишева. / һөйл. Таныш булмаған бисәгә ҡа
раға әйтелә. Бер бисәкәй килә.
2. мыҫҡ. Бисәләр эшенә ҡыҫылған ирҙәргә

алмай ятҡан Юламан ҡарттың күңеленә хафалы
уйҙар килә. 3. Биишева.
БИр ТЕҮ ҡ. иҫк. Биртендереү.
ф Бейә ҡолонон типһә лә биртә типғьәҫ. Әй
тем.
БИр ЬЯҠ и. Һыу, соҡор, үҙәк һ. б. ерҙең бир
ге лғы; киреһе аръЯҠ. Бирьяҡта ҡалыу. // Бирь

әйтелә.
БИСӘ СӘСӘ и. йыйн. Бисәләр. Бөтәһе лә һу-

гышта .. тик ҡарт-ҡоро, бала-сага, бисә-сәсә
генә ҡалган, Д. Юлтый.
БИҪТӘ 1 и. Ҡала сите. Өфөнөң айырым би
ҫтәләре.. Агиҙелдең уйпат һул яҡ ярын биләй
йыйылып Яман шешендерә торган аУырыУ.
2. күсм. Туймай күп ашаған кеше; мәскәй. ҙәр. М. Хисмәтов.
Бирән булыу. / Байлыҡҡа туймаған кеше; ҡом
БИҪТӘ 2: тел блҫтәһе телгә бөткән, күп һөй
ләгән кеше. Ғөмүмән, Азамат тел биҫтәһе түгел.
һоҙ. Ә беҙ хәҙер тотош колхозлашып, бөтөрәбеҙ
Ул сер һаҡлай торган малай. Ә. Бикчәнтәев.
бирән кулакты. С. Ҡудаш. Ғәйеп бирән байлыҡ
БИТ ! и. 1. Кеше башының алғы лғы; йөҙ.
ҡа туймаған ас күҙ.
Киң бит. Оҙонса бит. Түңәрәк бит. Бит осо.
ф Бур байыҡмаҫ, бирән туймаҫ. Әйтем.
ш С гиҙә усы менән битен ҡаплап илап тора ине.
БИр ӘНЛӘНЕҮ ҡ. Туймаҫ тамаҡҡа, бирәнгә
М. Тажи. „Тфу, оятһыҙ!“ — тип [Мәгүзә] .. Фаәйләнеү.
тиманың битенә төкөрҙө. Б. Бикбай. Табаҡ бнт
БИРӘСӘК и. Бурысҡа алынып, кире бирелер
гә тейешле булған аҡса йәки бүтән нәмә. Би киң түңәрәк бит.
2. Йөҙҙөң лңаҡ өлөшө, лңаҡ. Нина матур,
рәсәктә алыу. Бирәсәкте биреү. Ц Бирәсәк аҡса.
ф Байҙың аласагы, ярлының бирәсәге күп.
ягымлы ҡыҙ.. Уның бит остары ҡып-ҡыҙыл бу
лып янып тора. Д. Юлтый. Пар алма уның бит
Әйтем.
БИС [РУС. ( лат. ] ымл. Артист әле генә баш
тәре, ирендәре ер еләге, күҙҙәре — яҡты йондоҙ
ҡарған номерҙы ҡабат һорап саҡырыуҙы белде
ҙар,леп-леп тибә йөрәге. Р. Ниғмәти. Бнт алма
һы биттең тупайып торған өлөшө.
рә. Бис ҡысҡырыу.
БИСАРА [фарс. ] с. Ҡыйын, ҡыҙғаныс хәлдә
3. Тау, ҡалҡыулыҡтың һ. б. һарҡыу өлөшө.
ге; бахыр. Бисара һалдатҡа тубын да үҙенә
Биттәреңдә, Урал тау, ҡамыштай ҡарагай урма
һөйрәргә, икмәген дә үҙенә күтәрергә тура килә. ның; итәгеңдә, Урал тау, балаҫтай болон, ҡыр
Д. Исламов./ Йәлләгәндә әйтелә. Тик бер кәкүк
ҙарың. Салауат Юлаев.
кенә юл ситендә емдәр эҙләп йөрөй, бисараң.
4. Ниҙеңдер йәйелеп күренеп лтҡан майҙаны;
йөҙ. Ер бите. Күл бите. Кар бите. ш Эре
М. Кәрим.
БЙСЕр [РУС. писарь] и. һөйл. Писарь.
һорголт ҡара болоттар бер-береһенә ҡушылып
БИСКВЙТ [РУс. <Фр.] и. Йомортҡа, һөт-май,
күк битен ҡаплап алды. М. ҒаФури.
яҡ урам. Бирьяҡ яр. ш Кисеүҙән бик күп
һыбайлы бирьяҡҡа сыга. Аталар. И. Көҫәпҡол.
БИРӘН и. 1. мед. Тире аҫтына һары ҺыУ

шәкәр ҡушып бешергән йомшаҡ, татлы икмәк.

ф Бармаҡ бите бармаҡтың йомро булып, ҡа
барып торған өлөшө. Бнт асыу килен төшкәс,
уны кейәүҙең ата-әсәһенә, туғандарына күрһә
теү йолаһы. Бнт бешеү ныҡ олтҡа ҡалыу.
Бнтендә ҡайы юҡ ҡар. ҡан Бнт йыртыу на
мыҫты рәнйетеү. [ Сәмигулла:] Бит йыртып шу
Һ. Дәүләтшина.
нан [байҙан] йомош һорай буламмы? Ж. Кейек
2. күсм. Эш-хәрәкәттең, хәл-ваҡиғаның башы. баев. БИте[н] йыумаған ҡар. Күн бит. Уның
[Юлтыев — Кусимовҡа:] Эшеңдең бисмиллаһы
ҡулына барып эләкһәң, .. сәкелдәтеп ҡуйыуы
колхозда партия ойошмаһы төҙөү булырга тей бар. Ул бит битен йыумаган. И. Насыри. Бнткә
еш. Ғ. Әмири.
ҡара яғыу шул уҡ йөҙгә ҡара яғыу (ҡар. йөҙ ').
БИССЕКТр ЙСА [рус. (фр.] и. мат. Мөйөштө
Биттән алыу кеше алдында әрләү. Бнт һыйпау
ниҙәндер лҙыу. Бнт һыуын түгеү шул уҡ йөҙ
ҡап урталай бүлгән һыҙыҡ. Биссектриса үткәрәү.
һыуын түгеү (ҡар. йөҙ 1). Көн бнте ҡар. нән 2 2.
БИСу р А и. Ялбыр һары сәсле ҡурҡыныс ҡа
Күн ( йәки ер) бнт оятһыҙ, намыҫһыҙ.— Был
тын-ҡыҙ һүрәтендәге мифик зат. — Зәйнетдингә
Имайҙың гына эше булыр. Бер тин тиһәң, има
бисура эйәләшкән) имеш. Бисураһы ҡараңгы нын һата, йөҙө ҡара, күн бит! Һ. Дәүләтшина.
төшкәс кенә, баҙҙан сыгып, сибәр ҡатын һү Ҡара бнт шул уҡ ҡара йөҙ ( ҡар. йөҙ '). Ҡояш бнте
рәтенә инә имеш. Зәйнетдин уны һагынып, ҡа
шул уҡ көн бнте (ҡар. көн 2 2). Ниндәй бит менән

Бисквит пирожныйы. Бисквит торты.
БИСМИЛЛА [гәр. ] и. 1. Мосолмандарҙың эш
башлар алдынан әйтелә торған һүҙе. [Үмәр]
бисмилла тип икмәк һындырҙы ла, балгалаҡ
менән май һогона-һогона сәй эсергә кереште.
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берәй әҙәпһеҙ эшләнгән эштән, рәнйетеүҙәи һ.б.
һуң күренергә оялып, уңайһыҙланып ҡалғанда
әйтелә. Әгәр ҙә миңә үҙебеҙҙекеләр ягына сыгы-

матдәләрҙең дөйөм исеме. Битум установкала

рга тура килһә, мин ниндәй бит менән барып
күренермен? Б. Хәсән. Төн битендә кар. төн 1.
БИТ 2 и. 1. Китаптағы, дәфтәрҙәге һ.б. ҡағыҙҙың бер лғы. Дәфтәр бите. Китап бите. Газетаның дүртенсе битенән мин укырга тейеш ерҙе
бармак менән төртөп күпһәттеләр. С. Агнш.
һәр бер бите, хатта һәр бер юлы уйҙарымдай
таныш китаптың. X. Ҡунаҡбай. / Китаптағы,
дәФтәрҙәге һ.б. билдәле бер үлсәм менән ҡырҡылған ҡағыҙ. Бер бит кагыҙ. Блокноттың битен

йыртып алыу.
2. күсм. Ниҙеңдер үҫешендәге бер осор, этап;
сәхифә. Тарихтың бер бите.
ф Яңы бнт асыу Яңы осор, яңылыҡ башлау.

Тормош яңы битен серен аскан, һәр яңыга үҫмер
шатланган. М. Хәй.
БИТ 3 киҫ. Әйткән фекерҙе раҫлап, көсәйтә.
Йәш күңел бит инде, миңә тәү башлап калага
барыу ҙа кыҙык булып тойолдо. Т. Йәнәби.
— Бурылкайым, мин бит якшы инем, эш эшлә
нем, түктем тиремде. Ғ. Оәләм.
БИТара Ф [фарс. (гәр. ] с. Бер яҡҡа ла ҡа
тнашмаған, бер яҡлы ла түгел. Битараф кеше.
Битараф булыу. ■ — Бер тауыштан,— тип куйҙы йыйылышта председателлек иткән Әхмәҙул
лин карт, дәррәү күтәрелгән кулдарҙы күреп.
— Юк, бер битараф бар, Гәрәй карт битараф.
Д. Исламов.

Б и та раФ лаш ы у к. Битараф хәлгә кнлеү.
БИТар аФЛЫҠ и. Битараф мөнәсәбәт. Би
тарафлык һаклау.
БИТЛЕК 1 и. 1. Биткә кейә торған япма.
Битлек бәйләгән Фәтхиә операция бүлмәһендә
һуңгы әҙерлек эштәрен алып бара ине. Р. Ғаб
драхманов. / Умарта ҡарағанда биткә кейә тор
ған селтәр. Ғариф умартанан бал алганда кейә
торган битлеген кейҙе. Ғ. Хәйрн.
2. күсм. Кемдеңдер ысын йөҙөн йәшереп тор
ған хәйлә, алдыҡ. Хәҙер агрессорҙарҙың битлеге

тамам алып ташланды һәм донъяга уларҙың
ысын йөҙө асылды. «Оовет Башҡортостаны»,
1967, 13 июнь.
БИ ТЛЕК2 и. 1. Яулыҡ өҫтөнән маңлайға
бәйләп ҡуя торған уҡа таҫма.
2. Өй ҡыйығының маңлайына ҡағылған таҡта.
БИТЛӘК и. диал. кар. битләү 1.
БИТЛӘО и. диал. кар. битләү 2.
БИТЛӘҮ 1и. Тау битенең түбәндәге һөҙәгерәк
өлөшө. Каҙыш ауылынан төнъяктарак Мырҙа-

гол тауы бар. Уның ике як битләүе лә һөҙәк
(Хикәйәттән).
БИ ТЛӘҮ 2 ҡ. Тау, һырт битен буйлау. Ҡая
битләп һыгыла-бөгөлә һукмак һуҙылган. 3. Би
ишева.
БИТЛӘҮ 3 ҡ. Ғәйепләп әйтеү. Кеше алдында

яманлап битләү.
БИТЛӘҮ 4 ҡ. Китап, дәфтәрҙәрҙең битен
асыу. Ул [Шәмси] кулындагы китапты битләп
ултырҙы ла уҡый башланы. Ғ. Хәйри.
БИТСаЯ с. диал. Битһеҙ.
БЙТу М [рус. (лат. ] и. Ыҫмалаланып торған
углеводородлы йәбешкәк (тәбиғи һәм яһалма)

Б

ры. ш Ҡайһы бер илдәрҙә нефть битумдары
төҙөлөш эшендә кулланылган. Д. Бураҡаев.
БИТҺЕҘ с. Оялыу, тартыныуҙы белмәгән на
мыҫһыҙ; оятһыҙ. Битһеҙ кеше. Битһеҙ булыу.
# Битһеҙ бүркен баҫмаҫ. Мәҡәл.
БИТҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. Оят, намыҫты юғалтыу,
оятһыҙлыҡ күрһәтәү.
БИТӘ и. Саңғының аяҡ башын кейҙерә тор
ған яҫы бауы.
БИТӘЛ [рус. фитиль] и. Ептән үргән ҡанатлы
мур^а.
БИТӘр 1 и. Йөҙ йыртып әйтелгән һүҙ. Бей

битәрен ишеткән, йәнен бейҙән өшөткән ил күр
мәйенсә, кем күрер (Ҡобайырҙан).
БИТӘр 2 [фарс.] р. Артыҡ, бигерәк, нығыраҡ.
Беҙ үҙебеҙҙән битәр аттарҙы йәлләй торгайнык.
С. Агиш. [Хәмиҙә:] Шатландык. Минән битәр
килен шатланды. С. Ҡудаш.
БИТӘр 3 р. кар. бшсәр 2.
БИТӘр ЛӘҮ ҡ. Ғәйепләп; йөҙ йыртып әйтеү;
әрләү. Атаһы керһә лә сыкһа ла, бер сәбәп
тапкан булып, Зәйнәпте битәрләй. М. Ғафури.
БИФШТЕКС [рус. (ингл.] и. Түшкәнең урта
өлөшөн киҫекләй ҡырҡып ҡурылған һыйыр ите.
БИХАЯ [фарс. (гәр.] с. иҫк. Оятһыҙ, намыҫ
һыҙ, хисапһыҙ. Бүгәсәү батыр янына гәскәр

килгән бихисап: эйәрләп атка менгән дә, биленә
кылыс элгән дә. Салауат Юлаев.
БИХӘБӘр [фарс. (гәр.] с. иҫк. Хәбәрһеҙ,
мәғлүмәтһеҙ. Хәрби эштән хәбәр булыу.
БИҺУШ [фарс. ] с. иҫк. һушһыҙ, иҫһеҙ.
БИШ төп һ. 1. 5 һаны. Биш бишең егерме
биш. / Кем йәки нәмәнең 5-кә тиң иҫәбе. Биш
кеше. Биш алма. Биш көн. ш Аталарын дүрт
күҙ менән көтөп торган биш бала, өнһөҙ, шаушыуһыҙ каршы алды. Ғ. Дәүләтшин. Командир
ҙа булган Ҡаһым түрә командаһын көнөнә биш
урай (Халыҡ йырынан).
2. и. мәг. Биш баллы баһа системаһындағы
бик яҡшы билдәһе. Биш алыу. Бишкә генә укыу.
ф Бергә биште ҡушыу йәки берҙе биш итеү
берәй нәмәне арттырып һөйләү; шапыртыу. Яңы
вакигалар тураһында һөйләйҙәр, ялганлайҙар,
бергә биште кушалар. И. Насыри. Биш былтыр
әллә ҡасан, бик күптән. [Ғәрифә:] Шул ялкау
кыҙҙан туйҙым [Заһит:] Ә минең һинән туша 
ныма биш былтыр инде. С. Мифтахов. Биш
былтырғы әллә ҡасанғы, бик күптәнге. Бишкә
бөгөлөү ярамһаҡланып, өлтөрәп тороу. Түрә ал
дында бишкә бөгөлөү. Үҙ бише биш үҙен генә
ҡайғыртҡан кешегә ҡарата әйтелә.
Бипюармаҡ 1 и. Тураған ит менән эре
һалманан торған тоҙлоҡло аш; ҡуллама. Биш-

бармак бешереү.

БИШБарМаҠ 2 и. Башҡорт ҡатын-ҡыҙ бей
еүе. Фирүзә сәхнәгә сыгып, бишбармаҡты бейе
не. К. Мәргән.
БИШБарМаҠ 3 и. диал. Бирсәткә.
БИШ Бар М аҠ 4 и. диал. Бишташ.
БИТТТБАПТ и. Биш көлтәнән торған һоҫлан.
БИШЕК и. 1. кар. сәңгелдән.
2. күсм. Кемде йәки ниҙелер тыуҙырған,
үҫтергән ер. Тыуган, үҫкән илем — ал бишек,
алггяһатыр инде кайтырга (Халыҡ йырынан).
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9 Үҙ илең — алтын бишек, башҡа илдең төбө
тишек. Мәтсәл.
БЙШЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 5 менән бил
дәләнгән. Бишенсе йыл. Бишенсе көн. Бишенсе
цех. ■ Пассажир поезы киткән, тик бишенсе
юлда гына паровозһыҙ тауар составы тора.

БЛИНДАЖ [рус. (фр.] и. хәрби Туптан һаҡ
ланыу өсөн ергә ҡаҙып, өҫтән ныҡ итеп ябып
эшләгән ҡоролма. Окоптар тәрән ҡаҙылган,

Б. Бикбай.
БИШ ҠУНаҠ и. Апрель бураны (апрелдең
14-нән 18-нә тиклемге).
БИШЛЕ с. 1. Үлсәме биш берәмеккә тиң.

Бишле калуш. Бишле шәм.
2. диал. ҡар. биш 2.
БИШЛЕК и. һөйл. Биш һумлыҡ ҡағыҙ аҡса.
БИШЛӘП сама һ. Биш тирәһе, бишкә яҡын.
Бишләп кеше.
БИШЛӘТӘ р. Биш тапҡыр. Бишләтә артыҡ,
ш Бәхет яулаганга бәхет бишләтә килһен!
Б. Бикбай.
БИШМЫЙЫҠ и. диал. Бапаҡ.
БИШМӘТ и. 1. Һырып тегелгән оҙон итәкле,
оҙон еңле йылы өҫ кейеме. Тышын ҡыҙыл кер

гәзиндән, эсен ҡара бәздән ҡуйып, мамыҡ менән
һырып, бишмәт тектерҙеләр. М. ҒаФури. Бишмә
тендә һинең биш төймә, шул бишмәткәйеңде
күп кеймә (Халытс йырынан). Билле бишмәт

блиндаждар ныҡ эшләнгән. Эре туп төшмәһә,
ваҡ туптар алдырырлыҡ түгел. Д. Юлтый.
БЛОК1 [рус. (фр.] и. 1. Бер нисә дәүләт,
партия йәки ойошманың бергә эш итеү маҡсатындағы берекмәһе. Блокка инеү.
2. Бер нисә өлөштән торған бер ҡоролма.

Быйыл сафҡа индереләсек объекттарҙың иң
мөһиме — катализатор блогы. «Совет Башҡор
тостаны», 1966, 1 март.
3. Ҙур итеп бетондан эшләнгән стена өлөшө.

Тимерле бетон блок.
БЛОК 2 [рус. (ингл.] ҡар. сығыр 1.
БЛОКАДа [рус. (ингл.] и. 1. Ниҙеңдер ғәскәр
менән уратып, бикләп алыныуы; ҡамау. Блокадага алыу. Блокадала ҡалыу.
2, күсм. Дәүләттең бөтә булған сит бәйләнеш
тән мәхрүм ителеүе. Политик блокада, Эконо
мик блокада.

Блокадалау
ла тотоу.

ҡ. Блокадаға алыу, блокада

БЛОКНОТ [Рус. <фр. ] и. Йыртып алынмалы
биттәрҙән торған бәләкәй яҙыу дәФтәре; ҡуйын
дәФтәре.
билен бөрөп, нәҙек итеп теккән бишмәт.
2. диал. Камзул.
БЛУЗа [РУС. <фр. ] и. Билен быумай кейә
БИШНӘК 1 и. Тар итеп йырып, сит-ситен
торған киң ирҙәр күлдәге. Э ш блузаһы. / Йоҡа
тауарҙан иркен игеп тегеп, юбка өҫтөнән тө
кәпләп ағыҙған һыу. Кәмә тирмән бишнәгенән
шөрөп кейә торған ҡатын-ҡыҙ коФтаһы.
һыу үренә күтәрелде. Ғ. Хәйри.
БОБр ИК [РУс. ] и. 1. Тырпайып торған өбөрө
БИШ НӘК2 и. тар. 1. Мәңгелек, ғүмерлек
(һатылған ергә тсарата). Ерҙе бишнәккә һатыу.
лө буҫтау. Ц Бобрик пальто.
2.
Ерен мәңгелеккә һатҡан кеше. Ураҡсылар 2. Ирҙәрҙең тырпайтып, ҡыҫҡа итеп алдырыл
ҙың күбеһе — ерҙәрен һатып, ерһеҙ ҡалып, бер
ған сәсе.
БОБСЛЕЙ [РУС. <ингл. ] и. спорт. р уле ярҙа
нисә йылдан бирле бишнәк исеме күтәреп
мында идара итмәле санала тауҙан шәп төшөү
йөрөгән башҡорттар. Һ. Дәүләтшина.
ысулы. Мәләүез сана-бобслей трассаһы халыҡБ И Ш Т а Ш и. Балалар уйыны (йомро ғына
ара стандартҡа тулыһынса яуап бирә. «Совет
биш ташты һикертеп, бармаҡ араһынан төрлө
Башҡортостаны», 1986, 7 Февраль.
сә үткәреп уйнайҙар).
воға и. Тоҡом үгеҙе.
БИПГГӘр [РуС. бестарка] и. диал. ҡар. аРтмаҡ
ф Күл боғаһы ҡар. мөншөгөр.
2.
БОҒаЗ и. 1. Муйындың ҡыҙыл үңәсте һәм
БИЦГГӘр ЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. артмаҡлау 1.
боғарлаҡты эсенә алған алғы өлөшө. Богазды
БИШУЛ и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
БИШӘЙ и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
быуыу. Богазга йәбешеү.
2. Ике күл йәки диңгеҙҙе бер-беренә тоташты
БИШӘМБӘК и. диал. Бишташ.
рып торған тар һыу.
БИШӘр бүл. һ. Һәр бере биштән торған, биш
ф Боғаздан алыу ҡыҫмаҡҡа алыу, быуып
кә тлң. Бишерҙән бүлеү. Кеше башына бишәр
алыу. Аҡса һорап боваздан ала. ш Атайым:
алма.
БИШӘр ЛӘП р. Бишәр итеп, биш иҫәбенән.
„Бөгөн булмаһа, иртәгә богазыгыҙҙан алырбыҙ“,— тип кемдәргәлер янай. Д. Юлтый. БоғаБИШӘҮ йыйн. һ. Биш кеше йәки нәмә.— Беҙ
бер итәктә бишәү үҫтек, бер ҙа генә талашмай
зыи сәйнәү шул уҡ алҡымын сәйпнәү (ҡар. ал
торгайныҡ! С. Агиш.
ҡым). Буш боғаз бУшҡа шаУ-шыУ күтәреп йө
#
Алганга алтау ҙа аҙ, биргәнгә бишәү ҙә рөгән кешегә ҡарата әйтелә.
күп. Мәҡәл.
воғазлау ҡ. 1. Боғаздан салыу. БогазлаБИШӘҮЛӘП р. Биш кеше бергә.— Мин Аҡъмай эсер [хан] ҡаныңды, үлтермәй алыр йәнең
ял батыр булам. Ә былар юлдаштарым. Бишәү де (Ҡобайырҙан).
2. Боғаҙын сәйнәү (йыртҡысҡа ҡарата). Бүре
ләп донъя ҡыҙырып йөрөп ятабыҙ. (Әкиәт
һарыҡты богазлап киткән.
тән).
БОҒаҠ и. 1. Ҡош ашҡаҙанының тәүге бү
БИШӘҮЛӘШЕП р. Биш кеше бергәләшеп.
леге.
Бишәүләшеп эшләү.
2. Һыйыр малының үңәс аҫтындағы һалынып
БЛАНК [РуС. <Фр.] и. Тейешле урынын тул
торған ите.
тырып яҙыу өсөн ерлеге әҙерләнгән ҡағыҙ.
3. ҡар. ҡуштамаҡ. Боғаҡ ауырыуы.
Бланк тултырыу.
ф Боғаҡ биҙе анат. Умыртҡалыларҙың күк
БЛаТ [рус. ] и. Һөйл. ҡар. танышлыҡ 2. Блат
рәк башында урынлашҡан бер биҙ.
менән алыу.
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БОҒАЛ и. Аҫау йылҡыны муйынына ташлап
тота торған тотсанлы оҙон арҡан. Богал ташлау.

Богал һалыу. Богал менән тотоу.
БОҒАЛАҠ и. 1. кар. боғал. Богалаҡ һалыу,
2. кар. мәскәү ‘.
Б OF А Л АҠ ЛАУ ҡ. кар. боғаллау. Богалаклап
тотоу. Богалаклап бәйләп куйыу.
БОҒАЛЛАҮ ҡ. Боғал һалыу. Айгырҙы богаллап тотоу.
БОҒАН и, АтаЬы йәшел, инәһе көрән башлы
аҡ өйрәк.
БОҒАНА и. диал. Бығым.
БОҒАр А и. а, х. Урта Азиллағы һуғарылмай
торған баҫыу һәм шул ерҙәге сәсеүлек. Богара

игенселеге.
БОҒАҒЛАҠ и. анат. Тын юлының боғаздан
артабанғы өлөшө.
БОҒОр -БОҒОр оҡш. Атлығып Ҡайнағапдағы
йәки урғылғаидағы тауышты белдергән һүҙ.

Богор-богор бутҡа бешә,
БОҒОр ЛАу ҡ. Боғор-боғор итеү, боғор-боғор
килеү. Богорлого сыгыу.Богорлап ҡайнау. Бут

ҡа богорлап бешә.
БОҒОу [бок<*] ҡ. диал. ҡар. боҡайыу 1.
БОҘ и, 1. Туңған һыу. Йоҡа боҙ. Көҙгө боҙ.
Боҙ китеү. Боҙ ҡаплау. ■ Йәйрәп ятҡан ялтыр

һыу өҫтөнә көҙгө кеүек ялтыр боҙ туцган.
Ғ. Амантай.

2. диал. ҡар. борсаҡ 2. Боҙ яуыу.
БОҘҒАЛАҠ и, диал. ҡар. боҙлауыҡ 2.
БОҘҒАЛАҠЛАНЫУ ҡ. диал. Боҙлауыҡла
ныу.
БОҘҒОЛАУ ҡ. Төрлө ерҙән боҙоу, тотош бо
ҙоу. Боҙголап ташлау.
БОҘҘОҒОЛОУ ҡ. төш. ҡар. боҙҙороу.
БОҘҘО ҒО У ҡ. йөкм, ҡар, боҙоу.
БОҘЛАНЫУ ҡ. Боҙ менән тсапланыу. Ек-ектәре боҙланган .. ишек асылып китте, Ф. Иҫәнғо
лов.
БОҘЛАҮЫҠ и, 1. Бөрсөк-бөрсөк боҙ булып
Яуған яуын. Ҡар ҡатыш ямгыр, боҙлауыҡ яуып
торган рашҡылы яҙ көнө ине. Һ. Дәүләтши
на.
2. Ерҙе тсаплап туңған боҙ. Ишек алды боҙ
лауыҡ.
3. диал. ҡар. борсаҡ 2. Игенде боҙлауыҡ һуҡ
ҡан.
БОҘЛАУЫҠЛАНЫУ ҡ . Боҙ менән ҡапланып
туңыу.
БОҘЛО с. 1. Боҙ ҡатнаш. Боҙло һыу. ш Кү

ңел әрней, әрней боҙло һалҡын, буранлы ел ми
не һуҡҡанга. Ш. Бабич.
2. Боҙ менән ҡапланған; тайғаҡ. Боҙло юл.
БОҘЛОҠ и. 1. Мәңгелек боҙ менән ҡаплан
ған ер. Бөтә донъялагы боҙлоҡтарҙың майҙа
ны Европа еренән байтаҡ артыҡ. «Совет Баш
ҡортостаны», 1965, 7 март.
2. диал. Ҡар баҙы (ҡар. баҙ 1).
БОҘОҠ с. 1. Бер ере боҙолоп, яраҡһыҙға
әйләнгән. Боҙоҡ машина. Боҙоҡ сәгәт.
2. Сир тейгән; сирле. Боҙоҡ теш. ■ Ғәйшә,—
тинем мин,— күҙҙәре матур ҡыҙҙарҙың ашҡаҙа
ны боҙоҡ буламы ни? С. Агиш.
3. Зарарланып, сиФатһыҙға әйләнгән. Боҙоҡ

алма. Боҙоҡ картуф.
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4. Ямғырлы һыуыҡ; йонсоу. Боҙоҡ көп. ■

Тик ҡояшты болот ҡаплап китә көндәр боҙоҡ,
йонсоу заманда. М. Кәрим. / Күңелһеҙ, асыулы.
Боҙоҡ кәйеф. Боҙоҡ сырай.
5. Яман, насар. Боҙоҡ кеше. Боҙоҡ уй.
•
Төҫө боҙоҡтоң эсе боҙоҡ. Мәкәл. Ю л боҙого аяҡҡа көс. Мәҡәл.
БОҘОҠЛОҠ и. Насар, яман ҡылыҡ; яман
лыҡ. Боҙоҡлоҡ эшләү, ш Боҙоҡлоҡ ҡылыуҙа
байҙар синыфының сауҙагәре лә, мулла-ишаны ла, түрәһе лә мужиктарҙан арттырганын
Билал миҫалдар килтереп һөйләне. А. Таһиров.
БОҘОЛОУ ҡ. 1. төш. ҡар. боҙоу 1.
2. Төҙөк түгел хәлгә килеү, эшлектән сығыу.

Арба боҙолган. Машинка боҙолган. Сәгәт боҙолган. / Булған сиФаты юҡ булып яраҡһыҙланыу.
Баҫыу боҙ элган. Сабынлыҡ боҙолган.
3. Зарарланып, ауырыу, зәғиф булыу. Күҙ
боҙолоу. Сәләмәтлек боҙолоу.
4. Зарарланып, насар, сиФатһыҙ булыу. Алма
боҙолган,
5. Булған йүнәлештән сығып, боларыу; бола
рып, юҡҡа сығыу. Уйын боҙолоу. / Булған уңай
хәл юҡҡа сыгыу. Тынлыҡ боҙолоу. / Булған
ыңғай хәлдән ҡаршылыҡлы хәлгә килеү. Ара

боҙолоу. Мөнәсәбәт боҙолоу,
6. Мотлаҡ нәмә үтәлеүҙән тайшаныу. Ант
боҙолоу. Вәгәҙә боҙолоу. Закон боҙолоу. Йола
боҙолоу.
7. Насар яҡҡа үҙгәреү. Көн боҙолоу. Кәйеф
боҙолоу. Сырай боҙолоу. Холоҡ боҙолоу, ш
Әле генә тып-тын торган һауа ҡапыл боҙолоп,
ҡара болот сыҡты, ел ҡуҙгалды. М. Тажи.
[Йыһанша] оҙаҡ эшләне... Колхозды аяҡҡа баҫ
тырҙы. Тик һуңга табан, ҡартая килә, боҙолдо.
Маҡтау күп тейҙе шул үҙенә. Р. Солтангәрәев.
БОҘОЛОШОУ ҡ. 1. урт. ҡар. боҙолоу 2.

Машиналар боҙолошоп ултыра.
2. Үҙ-ара мөнәсәбәтте боҙоу. [Ҡаныш:] Берүк
боҙолошмагыҙ, татыулыҡ менән башҡарыгыҙ из
ге эштең изге ыҙанын. X. Ғәбитов.
БОҘОМ и. диал. ҡар. сихыр 1.
БОҘОр и. диал. Быжыр.
БО ҘО р А и. диал. Сыңға.
БОҘОр ОҠ и. диал. ҡар. быжыр 2.
БОҘОУ ҡ. 1. Йыйып ҡоролған ңәмәне кире
таратыу. Мейесте боҙоу. Өйҙө боҙоп яңынан
һалыу. / Тотош бер бөтөн нәмәне киҫәк-киҫәккә
бүлгеләү. Аҡназар таң менән тороп ит боҙҙо.
Ғ. Дәүләтшин.
2. Төҙөк түгел хәлгә килтереү, эшлектән сы
ғарыу. Арбаны боҙоу. Машинаны боҙоу. Сәгәтте
боҙоу. / Файҙалана алмаҫлыҡ, яраҡһыҙ хәлгә
килтереү; яраҡһыҙландырыу. Машина йөрөп,

сабынлыҡты боҙган.
3. Зарарлап, ауырыу, зәғиФ итеү. Күҙҙе бо
ҙоу. Сәләмәтлекте боҙоу. ■ Шәүәли .. ниндәй
ҙер дарыу һалып ҡолагын боҙган. Б. Бикбай.
4. Зарарлап, насар, сиФатһыҙ итеү. Алманы
боҙоу. Ямгырга ҡалдырып, картуфты боҙҙолар.
5. Булған уңай хәлде юҡҡа сығарыу. Тынлыҡ
ты боҙоу. / Булған ыңғай хәлдән ҡаршылыҡлы
хәлгә килтереү. Араны боҙоу. Мөнәсәбәтте бо
ҙоу.
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6. Мотлаҡ нәмәне үтәүҙән тайшаныу. Антты
боҙоу. Вәгәҙәне боҙоу. Законды боҙоу. Йоланы
боҙоу. / Билдәләнгән нәмәне иҫәпкә алмай, аша
баҫыу. Дәүләт сиген боҙоу.
7. Насар яҡҡа үҙгәртеү. Кәйефте боҙоу. Х о
лоҡто боҙоу. Төньяҡтан ел иҫеп, көндө боҙҙо.
м [Күсәк:] Илама һин боҙоп төҫөң бөтә ырыуың
ҡыйралганда берәү өсөн. «Бабсаҡ менән Күсәк».
— Түрә насар түгел ине. Боҙҙоҡ. Кем уҙарҙан
шаулап маҡтаныҡ. Ҡ. Даян.
ф Ҡанды боҙоу ҡар. ҡан 1 1. Эш боҙоу ҡар.
эш. Эште боҙоу ҡар. эш. Тәртип боҙоу ҡар.
тәртип.
0 Йөрөй белмәгән юл боҙор, әйтә белмәгән
һүҙ боҙор. Мәҡәл Каршы кеше уйып боҙор,
тиҫкәре кеше йыйын боҙор. Мәҡәл. Ярҙы һыу
боҙа, әҙәмде һүҙ боҙа. Мәҡәл.
БОҘОШ О у ҡ. урт. ҡар. боҙоу 1, 2. Өйҙө

боҙошоу.
Б О Ҙу аТҠЫС и. Боҙҙо ярып йөрөй торған
карап.
ВОЕВОЙ [рус. ] с. 1. ҡар. хәрби.
2. ҡар. яусыл.
БОЖОр и. диал. Сел.
в о ж р а и. диал. Дүңгәләк, ҡулса.
БО ЗО р 1 и. иҫк. ҡар. бөрөз 3. Халыҡ гәмен

кем йыйыр? Урмандан уҡ һайлаган, дошманга
бозор ҡайраган — шул йыйыр ау, шул йыйыр
(Ҡобайырҙан).
БОЗОҒ 2 и. диал. Быжыр.
БОЗОРТМ аҠ с. диал. Быжыртмаҡ.
Бойҙа и. иҫк. Ҙур бысаҡ; хәнйәр.
БОЙ ҘаЙ и. 1. Орлоғонан аҡ икмәк һәм баш
ҡа икмәк нәмәләре бешереү өсөн он әҙерләй
торған башаҡлы үҫемлек. Ҡылсыҡлы бойҙай.

Ужым бойҙайы. Яҙгы бойҙай, ш [Ғәйни:] Яланга барып, ашлыҡтарҙы ҡарап ҡайтырга уйлап
торам әле .. Бойҙайҙың ҡыйы булһа, уташтырырбыҙ. Т. Йәнәби. Туҡал бойҙай ҡылсыҡһыҙ
бойҙай.
2. Шул башаҡлы үҫемлектең орлоғо. Бер бот

бойҙай. Бойҙай оно.
ф Мәкнә (йәки ҡәғбә) бойҙайы кукуруз. Ож
мах бойҙайы диал. күмәгәй. Тиле (йәки ауһар)
бойҙай ашлыҡ араһында үҫә торған бер сүп
үләне.
БОЙКОТ [рус. (ингл. ]и. Дәүләт, ойошма йәки
айырым кеше менән бөтә төр бәйләнеште өҙө
үҙән ғибарәт булған көрәш ысулы. Бойкот бел

дереү.
БОЙЛОҠҺОҘ с. 1. Бәүелен тота алмаған
(кешегә ҡарата). Бойлоҡһоҙ бала. Бойлоҡһоҙ

булыу.
2. күсм. Туҡтай алмай ярһыған. Батша менән
батша ҡатыны илай торгас, бойлоҡһоҙ булып
бөттө, ти (Әкиәттән). // Ямгыр бойлоҡһоҙ ҡоя
ла ҡоя. Б. Бикбай.
Б о й н й ц а [РуС. ] и. Нығытманың атыу өсөн
ҡулланылған тишеге. Прапорщиктар һалдаттар
ҙы бойницага тыгылган мылтыҡтары янында
баҫып торорга ҡуша. А. Таһиров.
БОЙОҒОҮ (бойоҡ*) ҡ. Бойоҡ булыу, бойоҡҡа
әйләнеү. Заятүләк .. тыуган ерен һагынып бойога, моңая башлай. Башына төрлө уй килә. «За
ятүләк менән һыуһылыу».
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с.

Күңелһеҙ, төшөнкө уй, тойғоло.

Бойоҡ кеше. ■ Ә шулай ҙа ниңә һуң мин бойоҡ?
Ниңә күңелем кемделер, нимәнелер юҡһынып,
һыҡтап ҡына тора? 3. Биишева. / Күңелһеҙлек,
төшөнкөлөк сағылдырған. Бойоҡ төҫ. /К ү 
ңелһеҙлек, төшөнкөлөк менән һуғарылған. Б о
йоҡ тауыш.
БОЙОМ и. 1. Донъя кәрәк-ярағы, нәмә. Йор -

тоидагы. бойомдан, уйынды, бойомдан кемде
айырмаҫ был үлем? «Буҙйегет».
2. күсм. Булмыш, ғәмәл. Бойомга инеү. Бойомга ярау. Бойомдан сыгыу.
ф Бойомға ашырыу (йәки атҡарыу) шул уҡ
тормошҡа атҡарыу (ҡар. тормош). Бойомға
ашыу шул уҡ тормошҡа ашыу (ҡар. тормош).
БОЙОНДОРОҠ и. Кемдендер власы, ҡулы
аҫтында, кемгәлер буйһоноуҙа булған хәл, эшхәрәкәттә, фекерләүҙә һ. б. башҡаның ихтыя
рына, йоғонтоһона бәйле булған хәл. Бойондо

роҡта булыу. Бойондороҡта йәшәү. Бойондо
роҡҡа төшөү.
БОЙОНДОРОҠЛО

с.

Бойондороҡта булған.

Бойондороҡло ил.
БОЙОНДОРОҠЛОЛОҠ и. ҡар. бойондороҡ.
БОЙОНДОРОҠҺОҘ с. Кемдеңдер власы,
ҡулы аҫтында, кемгәлер буйһоноуҙа булма
ған, эш-хәрәкәттә, фекерләүҙә һ.б. башҡаның
ихтыярына, йоғонтоһона бәйле булмаған. Бой

ондороҡһоҙ кеше. Бойондороҡһоҙ ил.
БОЙОНДОРОҠҺОҘЛОҠ и. Бойондороҡ
һоҙ хәл. Политик бойондороҡһоҙлоҡ.
БОЙОРОҠ и. Ниҙелер эшләргә, башҡарырға
ҡушҡан ҡәтғи күрһәтмә; әмер. Бойороҡ биреү.
Бойороҡто үтәү. п Беҙгә лә тимер сыбыҡ кәр
тәләре үтергә бойороҡ булды. Бойороҡҡа буй
һоноп, һалдаттар алга ташланды. Д. Юлтый.
ф Бойороҡ ҡылым (йәки һөйнәлеше) ҡылым
дың берәй эш-хәрәкәтте үтәргә бойороуҙы, ҡу
шыуҙы белдергән категорияһы.
БОЙОРОҮ ҡ. Ниҙелер эшләргә, башҡарырға
ҡәтғи рәүештә ҡушыу; бойороҡ биреү. Зил-

ский .. Өмөтбайҙы ҡайтарырга бойорҙо. Түрә
әйткәс, Ҡарасәс һүҙ көрәштереп тора алманы.
Ғ. Дәүләтшин.
ф Бойороғоҙ рәхим итегеҙ. [Этҡол:] Йә ҡу
наҡтарым, аштан бойорогоҙ. Т. Хәйбуллин.
БОКАЛ [рус. (фр.] и. Эсемлек эсә торған
махсус һауыт.
Б О К С 1 [рус. (ингл.] и. Махсус ҡағиҙә буй
ынса йоҙроҡ менән һуғыша торған спорт төрө.

Бокс менән шөгөлләнеү.
БОКС 2 [рус. ] и. Ирҙәрҙең түбәлә генә ҡал
дырып алдырылған сәсе. Сәсте бокс итеп алды
рыу.
БОКС 3 [рус. (ингл. ] и. Дауалау урындарын
дағы ауырыу кешене айырып тотоу бүлмәһе.

Ауырыуҙы боксҡа һалыу.
БОКСЁР [РУе. (ингл.] и. Бокс 1 менән шөғөл
ләнгән спортсмен. Боксёрҙар ярышы.
БОКСЙТ [рус. (фр.] и. Ултырма тау тоҡомо
нан торған иң яҡшы алюмин рудаһы.
в о ҡ а й ы ү ҡ. 1. Йомарланып ҡына сүгеү.

Боҡайып ултырыу.
2. диал. ҡар. боҫоу 1.
Б О Ҡ Һ О Ү 1 ҡ. диал. ҡар. ҡаҡһыу '.
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БОҠҺОУ 2 с, диал. кар, ҡаҡһыу 2.
БО Л ' [фарс, ] и. иҫк, 1. Аҡса. Бол эшләү,
/Матди мөмкинлек; байлыҡ, мал. Бол йыйыу.
■ [Нургәли:] Иген сәсерлек бол булһа, мин дә
бында утын тартып йөрөмәҫ инем. С. Кулибай.
2. Ҡулға төшөргән мал; табыш. Яу килгәндә
өнһөҙ булһац, хандың боло булырһың (Ҡобай
ырҙан). / күсм. Файҙа. Бол эҙләү. Бол табыу.
3. с
. м ә ғ . Ҡиммәтле, затлы. Менгән дә атым
кола дүнән, кейгән дә туным бол елән (Халыҡ
йырынан).
БОЛ 2: бол өнрәк шул уҡ беле өнрәк (ҡар.
өйрәк). Бол, бол өйрәк, бол өйрәк, болдорап
осор күлдән һуң (Ҡобайырҙан).
БОЛА и. 1. Бөтә нәмәһе теләһә нисек туҙ
ҙырылған, йыйнаҡһыҙ хәл. Өй эсен болага әйлән

дереү. //Бүлмәһе минеке кеүек бола: .. паяль
ник, отвёртка кеүек тимер-томор туҙышып ята.
Р. Солтангәрәев.
2. Талаш, һуғышлы ғауға. Бола сыгарыу.
3. Баҫым, ҡыҫымға ҡаршы ҡуҙғалған
хәрәкәт. Бола күтәрелеү, ш [Был һалдат

тар] ер сигендәге һугыш өсөн түгел, эске бо
лаларҙы баҫтырыу өсөн һаҡлана. С. Агиш. //
Ҡаланы бер аҡтар, бер ҡыҙылдар алып торган
бола ваҡытта Әхмәровтың хыялынан бер нәмә
лә барып сыҡманы. Б. Бикбай.
БОЛАҠ и. Бәләкәй йылға.
•
һыуҙың башы болаҡтан. Әйтем.
БОЛАЛЫ с. Бөтә халыҡты ҡуҙғатҡан ығызығылы; ғауғалы. Болалы заман.
БОЛАМА и. диал. ҡар. бола 2.
БОЛАМСАЙ и. диал. ҡар. боламыҡ 1.
БОЛАМЫҠ и. 1. Ондан ғына болғатып бешер
гән шыйыҡ бутҡа һымаҡ аш. Ашау өсөн иң
шәбе — боламыҡ, сөнки уны сәйнәү мәжбүри
түгел. Р. Ғабдрахманов.
2. (йәки арыт боламығы) күсм. Үтә йомшаҡ
холоҡло, йыуаш, булдыҡһыҙ кешегә ҡарата әй
телә. Ротмистр ҡатып торган ҡазаҡтарга аҡыр
ҙы: „Боламыҡтар!“ Я. Хамматов.
БОЛАН и. Айыры тояҡлы, тармаҡ-тармаҡ
мөгөҙлө, көйөшлө эре хайуан. Болан балаһы.

Болан ите. Болан мөгөҙө. Йорт боланы, Кырагай болан. Төньяҡ халыҡтарында болан төп йорт
хайуаны булып тора,
БОЛАНСЫЛЫҠ и. Болан аҫрау хужалығы.
Болансылыҡ совхозы.
БОЛАНу т и. Оҙон һабаҡлы, ҡусҡыл ҡыҙыл
йәки ал төҫтәге һепертке сәскәле урман үләне.

Таулы урман зонаһында балдың төп йыйымы
боланут менән шыма көпшәнән була. 3. Байбу
рин.
2. болануттар, боланут һымаҡтар бот. .Бәбәге
ике өлөшлө үҫемлектәр ғаиләһе (боланут, Фук
сия һ. б.)
БОЛАРТЫУ ҡ. 1. Тәртипһеҙ, йыйнаҡһыҙ
хәлгә килтереү; туҙҙырыу. Өй эсен болартыу.
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БОЛАРЫУ ҡ. 1. Тәртипһеҙ, йыйнаҡһыҙ хәл
гә килеү; туҙыу. Өй эсе боларган. ш Боларган

шырт сәстәрен һыпыра-һыпыра бүлмәгә бер егет
килеп инде. Р. Солтангәрәев.
2. Ығы-зығы килеү; сыуалыу. Өй тирәһендә
үҙ йомоштары менән боларып йөрөгән ҡатынҡыҙҙар .. күренә. Д. Юлтый.
3. Шау-шыу тауыш ҡуптарыу. Табын күңелле
үтте .. Харис менән Фәхри ҙә артыгын эсмәне,
боларманы. Б. Бикбай.

4. Талаш, һуғышлы тынысһыҙ хәлгә килеү.
Ара боларыу, ш [Хаммат:] Донъялар боларып
тора. Төрлө яҡлап аҡтар баш ҡалҡыта. 3. Би
ишева,
5. диал. Ярһыу. [Ғәйнулла:] Күңелем болар

ганда әйтеп ҡалам, башҡа саҡта баҙнат итә
алмам. М. Кәрим.
ф Төш боларыу ҡар. төш.
БОЛАСЫ и. Баҫым, ҡыҫымға ҡаршы ҡуҙғал
ған хәрәкәттә ҡатнашыусы. — Атайымдың төр
мәгә ябылыуы беҙгә бик ҙур ауырлыҡ килтер
ҙе.— „Боласы бисәһен тотмайым!“ — тип, теген
мастерскойының хужаһы .. әсәйемде лә эштән
ҡыуып сыгарган. Ф. Иҫәнғолов.
БОЛАСЫЛ с. Бола (2, 3 мәғ.) ҡуптарыусан.
Аҡтарҙы Веткалов байҙары ҡотортоп ебәрә:
„Башҡорттар ярлы, боласыл халыҡ, улар ҡы
ҙылдар яҡлы“,— ти. Б. Бикбай.
БОЛАу ҡ. ҡар. боларыу 1. Болап осҡан күс.
БОЛАШЫу ҡ. диал. 1. ҡар. булышыу 2.
2. Тартҡылашыу, талашыу. Уйынсыҡҡа болашыу.
БОЛГАР и. Болгарияның төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(славян телдәренең береһендә һөйләшә). Болгар

халҡы. Болгар ҡатыны. Болгар теле.
БОЛТАРСА p. 1. Болгар телендә. Болгарса
һөйләшеү.
2. Болгарҙарға хас рәүештә. Болгарса бейеү.
Болгарса кейенеү.
БОЛҒАҠ с. Ара бутап йөрөүсән. Болгаҡ ке
ше.
БОЛҒАЛАНЫУ ҡ. Тегеләй-былай болғаныу.

Болгаланып, ерҙе мансып йәшкә, юлдарыма то
ман сылана. Б. Вәлит.
БОЛҒАЛАҮ ҡ. Тегеләй-былай болғау. Малбайҙы ла дошман богазлап киткәс, һөйләшә
алмай телен болгалай (Халыҡ йырынан).
БОЛҒ АНДЫРЫҮ ҡ. 1. Әйләндереп-әйләнде
реп, аҫтын өҫкә килтереү; болғау. Ал биҙерә,
гөл биҙерә һыуҙарҙы болгандыра (Халыҡ йыры
нан).
2. Болғансыҡҡа әйләндереү; болғансыҡлау.

Тау һырттарынан агып төшкән аҡ күбекле йырганаҡтар Ташлыкүп йылгаһын болгандырып
шаулатты. Н. Ғәлимов.

ф Күңелде болғандырыу ҡоҫҡоно килтереү,
күңелгә тейеү.
БОЛҒАНСЫҠ с. 1. Ләм, бысраҡ ҡатыш;
Сәсте болартыу.
2. Тынысһыҙ хәлгә килтереү. Араны болар буръяҡ. Болгансыҡ һыу. Болгансыҡ йылга.
2. күсм. Тәртипһеҙ, сиратһыҙ, эҙмә-эҙлекһеҙ;
тыу, Донъяны болартыу,
БОЛАр ЫНҠЫ с, ҡар. болалы. Боларынҡы
буталсыҡ. Башта шатлыҡлы ла, томанлы ла
ине шул заманалар, һәр ҡайҙа алдап-йолдап, төрлө болгансыҡ уйҙар бутала. X. Ҡорбанаезавод тип, башҡорттарҙың ерҙәрен һалдырып ва.
алалар. Ғ. Хөсәйенов.
3. күсм. Ығы-зығылы, тынысһыҙ.
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БОЛҒаНСЫҠЛаНЫУ к. Болғансытстса әйлә
неү. һыу болгансыҡланып аға ла аға. К. Кинйә
булатова.
Болғансыҡлау ҡ. Болғансыктса әйләнде
реү; болғандырыү. һыуҙы болгансыҡлау.
БОЛҒаНЫУ ҡ. 1. төш. кар. болғаУ 1 2, 3.
2. Бер тирәлә уралыү; сыуалыу, буталыу.

нан йөрөтөп тсуҙғатыу; болғатыу. Көлдө болгау.

Мейесте болгау.
3. Бергә ҡушып аралаштырыу; болғатыу./Бе
сән, һаламға он көрпә тсушып аралаштырыу;
болғатыу. Болгап ашатыу.
ф Ҡойроҡ болғау ҡар. ҡонроҡ.
БОЛҒаУ 2 и. Он, көрпә тсушып болғаттсан
бесән йәки һалам. Яҙгы һабан алдынан аттарга

Бер урында сауҙагәрҙәр турпыша ҡороп торор,
арлы-бирле болганып, шунда халыҡ йөрөп
торор. Ш. Бабич.
3. Болғансыктса (1 мәғ.) әйләнеү. Болганып
ятҡан һыуга .. таш кеүек атылдым. К. Кинйәбу

болгау бирә торгайныҡ.
БОЛҒаУЫР с. 1. Тынысһыҙ, болғансытс. Ю л
ауыр, юл болгауыр булһа ла, милләт, әйҙә әле:
алда рәхәт ҡәҙерен белмәккә михнәт файҙалы.

латова.
4. Ни менәндер аралашыу; буталыу. Утлыҡса

Ш. Бабич.
2. ҡар. болғаҡ 1.

нан ҡойолган бесәндәр һары һыу ҡатыш тиҙәккә
болганып бөткән. М. Тажи.

БОЛҒаУЫС и. 1. Мейесте болғата торған
кәкре башлы тимер; тәртешкә.
2. диал. Төрлө нәмәне болғата торған лҫы
тсалатс.
Б ол ғаш ы у ҡ. урт. ҡар. болғау ’. Оҙатыусы

Б олған лау

ҡ. Тегеләй-былай сайтсалыу.

Болганлап атлау, ан һыу уртаһында ултырган
бакендар шәп агымма уңлы-һуллы әкрен генә
болганлай. Ж. Кейекбаев.
Болғанышыу ҡ. урт. ҡар. болғаныу 2.
Таш келәттән өс кеше килеп сыҡты. Уларҙы
күреү менән халыҡ тагы болганышып китте.
М. Тажи.
БО ЛҒар а. тар. Төрки телдәренең береһендә
һөйләшкән боронғо тсәбилә (Урта Волгала йәшә
гән) һәм шул тсәбиләнең бер кешеһе. Болгар

ханлыгы. Болгар ҡомартҡылары. Болгар теле.
Болгар халҡы.
ф Болғар күн(е) йомшатс тсыҙыл күн.

БОЛҒарИ с. Болғар нәҫеле. Болгари ке
ше.

Болғатма и. диал. ҡар. болғау2.
БОЛҒаТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. болғатыу 1, 2.

Болгатылган бесән.

Б о л ғ а т ы у ҡ. 1. Бер нәмә менән әйләндереп,
аҫтын өҫкә килтереү; бутау. Ашты болгатыу.
Бутҡаны болгатыу. ш [Ат — егеткә:]Балды эсер
алдынан гына бармагың менән бер ҡат болгат
(Әкиәттән)./Бер нәмә менән араһынан йөрөтөп
тсуҙғатыу; болғау . Утты болгатыу.ш Сейәбикә ..

кистән күмеп ҡалдырган ҡуҙын болгатып, өрә-өрә сыуалга ут тоҡандырып ебәрҙе. Т. Хәйбул
лин.
2. Бергә тсушып аралаштырыу; болғап тсатнаштырыу; болғау, [һунарсы:] Мин был ҡуянды

ла атам, өйрәк менән ҡуян итен бергә бешерәм,
болгатам. Ш. Бабич./Бесән, һаламға он, көрпә
тсушып аралаштырыу; болғау. [Ғамир] аттарга .. бесәнде ҡоро көйө түгел, турап, болгатып
бирә башланы. Б. Бикбай.
3. күсм. Тынысһыҙ хәлгә килтереү; болартыу.
Араны болгатыу. ш Генерал Кар Петербургҡа,
башҡорт старшинаһы Кинйә Арсланов бөтә
Башҡортостанга хат ебәреп, халыҡты бик ныҡ
болгатты, тип яҙа. Р. Солтангәрәев.

лар менән пароходтагылар яулыҡ болгаша.
Ғ. Хәйри.
Б О Л Д а л а У ҡ. диал. 1. ҡар. ботарлау 1. Итте

болдалау.
2. күсм. ТәләФләү, туҙҙырыу. Аҡсаны болда
лап бөтөү.
БОЛДОр 1 и. диал. ҡар. күтәрмә 2. Хәйретдин
бабай, өйҙә урын тапмай, болдорга сыгып ултыр
ҙы. Ф. Иҫәнғолов.
БОЛДОҒ 2 оҡш. Өйрәк, һуйыр кеүек тсош осоп
киткәндә сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Бол
дор итеп күтәрелеү.
в о л д о ғ а у ҡ. Болдор 2 итеү. Бол, бол өйрәк,
бол өйрәк, болдорап осор күлдән һуң (Ҡ о
байырҙан).

БОЛЙОУ ҡ. диал. Бошоноу.
БОЛҠ оҡш. Тар муйынлы һауыттан тығылып-тығылып шыйытслытс атстсанда сытстсан тауышты
белдергән һүҙ.
БОЛҠ БОЛҠ оҡш. Ҡабат-тсабат болтс иткән
тауышты белдергән һүҙ. Болҡ-болҡ итеү. Болҡ-

-болҡ килеү.

Б о л ҡ о л д а у ҡ. Болтс-болтс итеү, болтс-болтс
килеү. Болҡолдого сыгыу.
БОЛОҒОУ (болок*) ҡ. диал. Бойоғоу.
БОЛОҠҺОТОУ ҡ. 1. Борсоп, тыныслытсты
алыу. Күңелде болоҡһотоу.
2. эйһ. ф. ҡар. болоҡһоу1 1. Башта һагышлы
ла, борсоулы ла уй-тойголар ҡайнаша, һугыш
бит — ирекһеҙҙән болоҡһотоп та ебәрә шулай
ҡайһы саҡта. С. Әлибаев.

БОЛОҠҺОУ 1 ҡ. 1. Борсолоп, тыиыслытсты
юғалтыу. Хәтәр йылды иҫкә төшөрөп, йөрәгемде

өтөп, бешереп, болоҡһой ҙа тора был күңел:
тыныс түгел донъя, һис түгел! Ә. Әхмәткужин.
2. күсм. Боҙолорға итеү (көйгә тсарата).
[Зарифа:] Куй йөрөмәгеҙ, көн болоҡһон тора,
ямгыр-маҙар аҫтына ҡалыуыгыҙ бар. Б. Бикбай.
в о л ғ а у 1ҡ. 1. Һауала тегеләй-былай һелтәү.
БОЛОҠҺОУ2 с. 1. Борсоулы, тынысһыҙ.
Кул болгау. Сыбыртҡыны болгау. Яулыҡ болБолоҡһоу кеше. Болоҡһоу күңел. Болоҡһоу
гау. ■ Ел тирмәне елдеү елдәргә ҡанаттарын
болгап әйләнә. Ғ. амантай.
булыу. Болоҡһоу итеү. ш Мин Әхмәҙулла ба
2.
Бер нәмә менән әйләндереп, аҫтын өҫкә байҙы борсомаҫҡа тырыштым. Болоҡһоу ҙа
килтереү; болғатыу, бутау. Ҡуҙыйкүрпәскә бал уйсан да ине ул. Ә. Вахитов.
ды ҡойоп биреп торалар, ул бармагы менән бол
2. күсм. Боҙолорға итеп торған. Болоҡһоу көн.
БОЛОН 1 и. Үлән менән тсапланған иркен ер.
гап ала ла эсеп бөтөрөп тора, ти. «Куҙыйкүрпәс
Болон бесәне. Болон сәскәһе. ■ Арҡа ерҙең үләменән Маянһылыу»./Бер нәмә менән араһы
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нан).

БОЛОН 2 [Рг/С. полон] и. һөйл. 1. Хәрби тот
ҡонлоҡ; әсирлек. Болон төшөү, и [Юлдыкай:]
Алыгыҙ Ҡарамырҙаны болонга! Бикләп ҡуйыгыҙ .. бер йылга! X. Ғәбитов.
2. Хәрби тотҡондағы кеше; әсир. Болон булыу.
Болон итеү.
БОЛОНЛОҠ и. Үләнле иркен ер; болон.
БОЛОТ 1и. 1. Һауала ваҡ һыу тамсыларының
йәки боҙ кристалдырының тупланыуы. Ак болот.
Ҡара болот. Өйкөм болот. Шекәрә болот. Ямгыр
болото. Ҡар болото. ■ Ҡояш байышынан йүге
реп сыкҡан күк болоттар, талгын гына ки
леп, ..ауыл өҫтөнә йылы, йомшаҡ ямгыр бөртөк
тәре һибәләп үтте. Т. Йәнәби.
2. Верәи нәмәнең ваҡ ҡына булып осоп, туҙып
күтәрелгән өлөштәре. Ҫ аң болото. Төтөн болото.
3. күсм. Солғап алған ауыр хис, тойғо шәүлә
һе. Ҡайгы болото, m Ысын кешенең йөҙөнә һис

кенә лә болот сыкмаҫ .. булырмы? Кеше һис
кенә лә ҡыҙмаҫ, янмаҫ, көймәҫ булырмы? 3. Би
ишева.

БОЛОТ 2и. 1. Диңгеҙҙә йәшәгән күп күҙәнәкле
хайуандарҙың түбән тибы.
2. Шул хайуандарҙың ҡайһы бер төрөнөң һыу
ҙы лҡшы һеңдереп, йыуғыс итеп файҙаланылған
йомшаҡ, көпшәк һөлдәһе./Шуға оҡшатып рези
нанан, поролондан эшләнгән көпшәкле, һығыл
малы йыуғыс.
Б О Л О Т Л а Н Ы У ҡ. ҡар. болотлау.
Б о л о т л а у ҡ. Болотлоға әйләнеү, болотло
булыу. Көн болотлап тора. Кисен ҡапыл болот
лап ебәрҙе.

БОЛОТЛО е. Болот баҪҡан, болот менән ҡап
ланған (көнгә ҡарата). Көн болотло, ай яҡты
һы бик тоноҡ ҡына төшә. Һ. Дәүләтшина.
БОЛОТҺОҘ е. Болот ҡапламаған; аяҙ. Бо
лотһоҙ көн.

БОЛТ [РУС. ] и. Бер осо ҡалпаҡлы, икенсеһе
гайка бороп индерә торған һырлы металл стер
жень.
БОЛЬНЙЦа [рус. ] и. Ауырыу кешеләрҙе
һалып дауалай торған учреждение. Больницага
һалыу. Больницага ятыу.
БОЛЫНЕВЙЗМ [РУе.] и. Халыҡ-ара эшселәр
хәрәкәтендә 20 быуат башында Россилла бар
лыҡҡа килеп, Яңы типтағы пролетар партилла,
В. И. Ленин төҙөгән большевиктар партилһында
кәүҙәләнеш тапҡан революцион, эҙмә-эҙлекле
марксистик ағым.
БОЛЬШЕВЙК [Рус. ] и. Большевистик партия
ағзаһы, большевизм юлындағы кеше; комму
нист.
БОЛЬШЕВИСТИК с. Большевизмға нигеҙле,
большевикка хас. Большевистик тактика.
БОЛЪЯЛ и. Тәғәйенле көн. [ Сурагол:] Бын

дай кешенән ҡыҙ йәлме ни? Әйҙә, хәҙер миңә
барайыҡ беҙ. Ҡымыҙ ҙа бар. Шунда һөйләшер
беҙ. Болъял ҡуйышырбыҙ. Ҡ. Далн. һиҙмәй ҙә
ҡалдым үткәнен өс көнлөк кенә болъялым (Сең
ләүҙән). //Болъял да көнөм тулды инде, тор ти
һәгеҙ ҙә тормайым (Сеңләүҙән).

БОЛЪЯу ҡ. Ваҡытын, көнөн алдан тәғәйен
ләү.

БОР

Б

Б О М Б а [РУ6\ <фр. ] и. Ташлап шартлата тор
ған снаряд.

Атом бомбаһы. Фугас бомба
һы. Бомба ташлау. Бомба шартлау. Бомбага то
тоу.
Б О М Б а Р Д И Ғ О В Щ И К [Рус.] и. 1. Дошман

дың ерҙәге һәм диңгеҙҙәге ғәскәренә, ҡорал-ҡорамалдарына бомба ташлау өсөн тәғәйенлән
гән хәрби самолёт.
2. Шул самолёттың лётчигы.
БОП- киҫ. Бо* ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрә
жәһе бирә. Боп-боҙоҡ. Боп-бойок.
БОр 1[РУС. (лат. ] и. Төрлө минерал составына
ингән химик элемент.
БОр 2 [рус. (нем. ] и. Ҡорос, алмас йәки карбо
рунд баш беркетелгән стержень.
БОр а 1 и. диал. 1. Бал әсетеү өсөн игендән
яһалған әсетке; ҡур. Бора балы.
2. ҡар. төпрә 1.
БОр а 2 и. диал. Бысҡы табы.
в о ра й и. 1. Бойҙай төрөнән булған бөртөклө
ашлыҡ. Борай баҫыуы. Борай сәсеү.
2. Шул ашлыҡтың орлоғо. Борай ярмаһы.

Борай бутҡаһы.
БОраҠ [гәр.] и. миф. Ожмах аты (тау мен
гәндә арт аяғы, төшкәндә ал аяғы, йәнәһе,
оҙонайып тора, менеп йөрөүгә уңайлы). Таң

былбылым ҡанат та ҡаҡмаган, атланмаган ху
рым боракҡа. Д. Юлтый.
БОраЛҠЫ 1 и. 1. Атаһынан йәтим ҡалып,
әсәһе менән икенсе ауылға күскән йәки кейәүҙен
айырылып ҡайтҡан ҡыҙ.
2. Ситтән килгән нәҫел ырыуһыҙ кеше; килме
шәк. [Имай:] Ни нәмәһе шул Сәлимә боралҡы

ның эте менән һөйләшеп тораһың, атай, ҡыу ҙа
сыгар! Һ. Дәүләтшина.
•
Боралҡы килһә, боронгога урын юҡ. Мәҡәл.
Боралҡы ҡайтһа, илгә бола килтерер. Мәҡәл.
БОрАЛҠЫ 2 с. диал. 1. Йыйыштырылмаған,
йыйнаҡһыҙ. Боралҡы өй.
2. Әҙәпһеҙ, тәртипһеҙ./Әҙәпкә һыймаған, әҙәп
һеҙ (һүҙгә ҡарата). [Таһыл:] Атай, ҡуйсәле!
Боралҡы һүҙ һөйләп, соҡонголап, әллә ни нәмә
ләр аҡтарма! X. Ғәбитов.
Б О ра Л Ы у ҡ. диал. Боларыу.
БОр аМ [рус. паром] и. Һыу аша кеше, ылау
сығарыу өсөн өҫтөнә таҡта түшәп яһалған ҙур
махсус кәмә йәки һал. Борам арҡаны. Борам

ишкәге. Борам кәмәһе. Борам сыгыры. Борам
төшөрөү. Борамдан сыгарыу. ш һыу ташҡан,
борам әле төшмәгән. Нисек итеп сыгырга һуң
был һыуҙы? Ҡ. Ибәтуллин.
БОҒаМСЫ и. Борам йөрөткән кеше.
Б 0 ра н д а у ҡ. диал. Борғоланыу.
БОҒҒаК 1 и. Шыйыҡлыҡты тар муйынлы
һауытҡа ҡойоу өсөн ҡулланылған киң ауыҙлы,
тар төпле ҡулайлама; буранка. Боргаҡ менән

ҡойоу.

БОҒГаҠ 2 и. ҡар. морондоҡ 1 2. Боргаҡ кей
ҙереү.
ф Борғаҡ Кейеү асыуланып һөйләшмәй улты
рыу.
в о ғ ғ а ҡ 3 и. диал. ҡар. боҙлауыҡ 1.
БОҒҒаҠ 4 с. диал. Ҡыҙыу, ҡыҙмалы. Ул бик

боргаҡ кеше.
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БОР
БОр ғ А Ҡ ЛаУ к, ҡар. морондоҡлау. Быҙауҙы

боргаклау.
БОр ғ а л а Н Ы у ҡ. кар. борғоланыу.
Б 0 р ғ а н а ҡ и, диал, кар. боҙлауыҡ 1.
БОр ғ а н л а ҡ с. Борғанлап, ҡыланып тороу
сан. Борганлаҡ кеше.
БОр Ғ аН Л ау ҡ. 1. Ҡалай булырға белмәй,
төрлөсә ҡыланыу; борғоланыу.
2. Күҙҙе, бапггы уйнатып, төрлөсә ҡыланыу;
ҡыйтанлау.
БОр ҒО 1 и. Көслө, сағыу тауышлы, баҫмаҡ
һыҙ тынлы музыка ҡоралы. Еҙ борго. Мөгөҙ
борго. Борго кыскыртыу, ■ Лагерҙа дәртле
итеп борго уйнайҙар. Ф. Иҫәнғолов.
БОр ҒО 2 и, диал. Бырау.
БОрғ о л а н ы у ҡ. 1. Тегеләй-былай әйләнеү,
төрлө яҡҡа боролоу. Бейек тауҙар араһынан

сыгып, далаларҙа борголанып-борголанып ..аҡ
ҡан Ыргыҙ йылгаһы, Байсура тауҙың итәгенән
әйләнә лә тагы әллә ҡайҙарга агып китә. Һ. Дәү
ләгшина.
2. Ҡалай булырға белмәй, төрлөсә ҡыланыу;
борғанлау. Төрлөсә борголанып, аҡланырга ты

рышыу.

ворғолау ҡ. Тегеләй-былай бороу; ҡабатҡабат бороу. Башты борголау. ш Командир

прицелды борголап, пушканы «тигр» ҙарҙың
береһенә төҙәй. Ғ. Аллаяров.
БОр ҒОС и. 1. Механизмды бороп хәрәкәткә
килтерә торған ҡулайлама. Сәгәт боргосо. Боргосло уйынсыҡ.
2. Бормалы ҡапҡас.
3. диал. ҡар, борғоса 1.
БОр ҒОСА и, 1. Һуҡҡан киндер, балаҫты
урай бара торған ағас.
2. Йөктөң арҡанын бороп нығыта торған таяҡ.
БОр ғ ОСЛАу ҡ. Тегеләй-былай бороу, ҡабатҡабат бороу. Егет трактор аҫтына салҡан төшөп
ятып, ниҙелер боргослай ине. Н. Мусин.
БОРҒОСО и. Борғо уйнатыусы.
БОРДЮР [РУС. <фр. ] и, Ниҙе лә булһа, ситтән
һыҙып, кәртәләп ҡуйған тирәс. Газон бордюры.

Обой бордюры. Тротуар бордюры.
БОРЖОМ [РУС. боржоми <груз, ] и, ШиФалы
минераль һыуҙың исеме.
БОРҠ оҡш. Ҡапыл бөркөлөп, туҙып киткәнде
белдергән һүҙ. Саң борҡ итеп ҡалды.
БОр ҠАҠ с. Туҙып, осоп барыусан. Борҡаҡ

йөн. Борҡаҡ саң.
, БОр ҠАН [гәр,] и. Буддизмдағы иң юғары
изгелек кимәленә күтәрелгән бәндә; будда.
БОРҠ-БОРҠ, борҡ та борҡ оҡш. Ҡабат-ҡабат
борҡ иткәнде белдергән һүҙ. Борҡ-борҡ итеү.
БОр ҠОЛДАҠ 1 и, диал, һаңғырау бәшмәк
{ҡар, бәшмәк).
БОРҠОЛДАҠ 2 и, диал. ҡар. дөмбөр 1 1.
БОр ҠОЛДАТЫУ ҡ. Борҡ-борҡ килтереү,
борҡ-борҡ итеү. Борҡолдатып он илеү. ш Арба

БОР
БОҒҠОН и. Ҡуҙаҡлылар ғаиләһенә ҡараған,
мал аҙығы өсөн үҫтерелә торған, баллы ваҡ
ҡына һары йәки аҡ сәскәле үлән; донник.
БОр Ҡ Ор АТЫу ҡ. Ҡуйы итеп бөркөү; боҫратыу. Салиха .. самауырҙың боҫон борҡоратып
өйгә алып инеп китте. Ж. Кейекбаев.
БОр ҠОр Ау ҡ. Ҡуйы булып бөркөлөү; боҫ
рау. Самауыр боҫо борҡорап ҡайнап ултыра,
БОр ҠОТОУ ҡ. 1. Борҡ итеп осороу, ҡуйы
итеп бөркөү. Йөн борҡотоу. Саң борҡотоу,

ш [Айыу] ҡар борҡотоп, Сәхи ҡартҡа ташланган. Н. Мусин.
2. Көслө итеп аңҡытыу. Хушбый еҫтәре борҡо
тоу,
БОр ҠОу ҡ. 1. Борҡ итеп осоу, ҡуйы булып
бөркөлөү. Заводтарҙын оҙон мөрйәләренән

борҡоп сыҡҡан ҡара төтөндәр болоттарга барып
тоташҡандай күренә, Ф. Рәхимғолова.
2. Бик ныҡ аңҡыу. Кейеменән бензин еҫе бор
ҡоп тора.
БОРЛАТЫҮ ҡ. Ҡуйы, күп итеп бөркөү; бор
ҡотоу.
БОРЛАу ҡ. Ҡуйы, күп булып бөркөлөү; бор
ҡоу. Мөрйәнән төтөн борлай, ш Әсәйем самауыр

килтереп ултыртҡан. Ул борлап ҡайнап ултыра.
Д. Юлтый. Батыр, ҡәһәрләнеп, Дроздовтың
сикәһенә һуҡты. Танауынан борлап ҡан китте.
Н. Иҙелбай.
БОРЛОҒОҮ (борлоҡ*) ҡ. диал. 1. Ишелеү,
боролоу. Борлогоп үҫкән агас.
2. ҡар. ҡимәлиеү 1. Аягы борлоҡҡан,
БОРМА 1и. ҡар. боролма. [Окоп] ҡайһы урын

да төп-төҙгә тура килә, ҡайһы урында бормала
ры бик йыш. А. Таһиров. Борма, борма һайын
боролма ир-егеттәр үткән юл булыр. «Аҡбуҙат».
БОРМА 2 с. 1. Боролоп киткән, бормалы. Бор
ма юл.
2. Ишеп, бороп Эшләнгән. Борма беләҙек,
БОРМАЛАНЫу ҡ. Бормалы булыу. Үркәс
ләнеп ҡалҡҡан тауҙарҙан бормаланып төшә
шишмәләр, А. Игебаев.
БОРМАЛЫ с, 1. Боролоп-боролоп киткән.
Бормалы юл,
2. Бороп ҡуймалы. Бормалы ҡапҡас,
БОРМАС 1 и. Шешә тығынын аса торған бор
малы беҙ.
БОРМАС 2 ҡар. бормалы 1. Бормас юл, Бор-

мас-бормас булыу.
БОРМАСА и. Бороп ябыла торған ҡапҡаслы
бәләкәй һауыт. Фәйзрахман агай бормасалагы
майын табын уртаһына ҡуйҙы, Н. Мусин.
БОРМАСЛАНЫҮ ҡ. ҡар. бормаланыу.
БОРМАШЙНА [РуС. ] и, Борҙы (ҡар. б о р 2)

лар, өсәрләп теҙелгән атлылар, яңгыҙ һыбайҙар
ауылдың көрпөлдәп ятҡан саңлы тәрән юлын
борҡолдата-борҡолдата урамга тулып китте.

хәрәкәткә килтерә торған теш дауалау аппа
раты.
БОРОЗ и. диал. Бөрөз.
БОРОЛДАТЫҮ ҡ. Атлыҡтырып, күп итеп
сығарыу (боҫ, төтөн кеүек нәмәне).
БОРОЛДАҮ ҡ. 1. Атлығып, күп булып сығыу
(боҫ, төтөн кеүек нәмәгә ҡарата).
2. күсм. диал. Асыуланып, пыр туҙыу. Борол-

Һ. Дәүләтшина.
БОр ҠОЛДАу ҡ. Борҡ-борҡ итеү, борҡ-борҡ
килеү. Борҡолдого сыгыу. Борҡолдап ятҡан саң.
БОр ҠОЛОу ҡ. төш. ҡар. борҡоу.

дого сыгыу. Бушҡа боролдап йөрөмә.
БОРОЛМА и. Һыуҙың, юлдың боролған
урыны; бөгөл. Мин ..пароходты боролмага инеп
югалтҡанса ҡарап ҡалдым. Я. Вәлиев.
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БОРОЛОУ к. 1. төш. ҡар. бороу 1. Сираҡ

боролган аркан, һемәге боролган самауыр.
2. Башты, кәүҙәне бороу; әйләнеү. Боролоп
ултырыу. Артҡа боролоу. ■ Арттан кемдер
ҡысҡырҙы.Януҙаҡ ҡарт тауыш килгән яҡҡа бо
ролоп ҡараны. М. Тажи.
3. Йүнәлеште ҡырҡа үҙгәртеү.— Могайын,
был ауылга гәскәр инмәгәндер, унда аҙыҡ та
бырбыҙ. Әйҙәгеҙ шунда боролабыҙ, — тинек.
Д. Юлтый./күсм. Икенсе бер йүнәлеш, үҫеш
алыу. Ауыл кошозга боролдо. Б. Бикбай.
БОр ОЛОШ 1 и. 1. ҡар. боролма. Ылауҙар юл
дың боролошона инеп югалды. Н. Мусин.
2. күсм. Ниҙеңдер үҫешендәге тулы үҙгәреш;
һынылыш.
БОр ОЛОШ 2 с. диал. ҡар. борош 1.
БОрОМ и. диал. Дүрт шөйтө күҙе.
БОрОМҠа и. диал. Моҙға.
БОр ОН p. 1. Бик элек; әүәле. Борон заман

да. ш Йоҡас олатай! .. Борон, йәш саҡтарҙа,
былай булмаганһындыр бит? Ғ. Дәүләтшин. Был
ерҙә гүмер кисергән атай-бабайҙар борон.
Р. Ниғмәти.
2. Беренсе башлап; алдан, элек. Батыргя Таң-

гауырҙың борон килде, халыҡ уга югарынан
урын бирҙе. «Бабсаҡ менән Күсәк».
3. бәйл. мәг. Сығанаҡ килештәге һүҙҙәр йәки
*маҫ Формалы сифат кылымдан һуң килеп, эш,
хәрәкәттең кемдән, нимәнән йәки ниндәйҙер эш,
хәлдән алда булғанын белдерә; элек. Агайҙан

БОР

Б

3.
Шул үҫемлектәрҙең орлоғонан йәки ҡуҙағынан ашты тәмләү өсөн онтағы. Ашҡа борос

һибеү.
ф Сүл боросо бот. ике өлөшлөләр ғаиләһенә
ҡараған йыуан итләс һабаҡлы, һутлы япраҡлы,
ҡыҙыл йәки аҡ баш сәскәле үҫемлек. Сысҡан
боросо бот. ҡуҙаҡлылар ғаиләһенә ҡараған ҡыйғас-ҡыйғас селтәр япраҡлы, алһыу йәки аҡ
төҫтәге сатыр сәскәле, ҡуҙаҡлы үлән.
БОросланыу ҡ. төш. ҡар. борослау. А ш

әҙ боросланган.
в о р о с л а у ҡ. Боросло итеү; борос һалыу.
Ашты борослау.
БОр ОСТОҠ с. диал. Бәләкәй генә, әҙ генә.
Боростоҡ бала. Боростоҡ ҡына май.
БОр Оу 1 ҡ. 1. Бер урында өйрөлтөү; әйләнде
реү. Самауырҙың моронон бороу. Асҡысты бо
роу. Бороп индереү. Бороп сыгарыу. ■ Сынбу

лат таш келәттең ишегендәге ҙур быгау йоҙаҡты
шатыр шотор бора башла[ны]. М. Тажи.
2. Бер урында әйләндереп икенсе тарафҡа
ҡаратыу. Кәүҙәне бороу. Өҫтәлде бороп ултыр
тыу. н Сәмрегош башын уңга борһа, Аҡъял
батыр уга барҡылдаҡ һогондора, һулга борһа —
тургай һогондора, ти (Әкиәттән)./Барған йүнә
лешен ҡырҡа үҙгәртеү. Атты бороу. Машинаны
бороу, шя Бара торгас, Зөләйха: «Килеп ет
тек»,— тине лә бер ҡапҡага бороп алып инеп
китте. Т. Йәнәби, /күсм. Ниҙе лә булһа башҡа
йүнәлешкә күсереү. Игтибарҙы бороу, һүҙҙе

борон тороу. Унан борон килеү, ш Тынынды ла
сыгараһы булма, яп-яҡын килеп етмәҫ борон, —
ти, Самат миңә. Ә. Чаныш. [Байгужа:] Таң
яҡтыртмаҫ борон барып килергә кәрәк. Д. Юл

икенсегә бороу, ш Колхозды һыйыр малы аҫ
рауга һәм йәшелсәлеккә борорга кәрәк. «Совет

тый.
ф Көн борон диал. ваҡытынан элек; көн элек
(ҡар. көн ').
•
Туйга барһаң, борон бар; борон барһаң,
урын бар. Әитем.
БОр ОНҒО с. 1. Бик күптән йәшәп килгән,
борон замандан һаҡланған; әүәлге. Боронго

Ҡулды бороу.

Башҡортостаны», 1968, 1 март.
3. Өйрөлтөп ауырттырыу. Ҡолаҡты бороу.

4. Эләктереп бер урында өйрөлтөп, тарттырыу.
Йөктөң арҡанын бороу. Сәгәтте бороу. Уйын
сыҡ машинаны бороу.
5. Оҙон, тарау нәмәне уралтыу; сиралтыу.

Арҡан бороу. Мыйыҡ бороу, ш Ошо ҡысҡа арҡандарга егелгән аттар һугышта ҙур-ҙур пушка
ларҙы һөйрәп йөрөй икән, тигән хәбәр ишеткә
йолалар. Боронго ҡулъяҙма.
2.
Борон булған, борон йәшәгән. Боронго ке нем бар. Шуга күрә бик тәпейләп, өс тынын да
шеләр. ш [Хасбулат:] Тегендә, урманда боронго тигеҙ итеп борорга тырышам. Н. Мусин.
йәйләү урынында, хәҙер беҙҙең колхоздың бик
6. диал. ҡар. айыртыу 1. Бал бороу, һөт бороу.
шәп умарталыгы бар. 3. Биишева.
БОр Оу 2 с. диал. ҡар. УраУ2. Бороу юл.
БОр ОШ 1 с. 1. Бер үрында боролоп әйләнгән.
ф Боронғо тарих хәҙерге эраның бишенсе
быуаты менән шартлы рәүештә сикләнгән тарих
Ҡайышы борош итеп быуылган.
2. Боролоп үҫкән. Борош агас.
дәүере. Боронғо телдәр латин һәм боронғо грек
телдәре.
БОр ОШ 2 и. Түбән ауыҙлы, һорғолт һыртлы,
асыҡ төҫтәге ҡабырғалы йылтыр йылға балығы.
Б о ро н ғ о л а р и. Боронғо кешеләр, ата-баба.
Боронголар һүҙе. ■ Әйт тиһәгеҙ әйтәйем, тыңБОрСаЙЫУ ҡ. диал. Төксәйеү. Борсайып
лагыҙ һеҙ, йәмәгәт, минең әйткән һүҙҙәрем
ҡарау.
боронголарҙан аманат (Ҡобайырҙан).
в о р с а ҡ 1 и. 1. Ҡуҙаҡлылар ғаиләһенә ҡарав о ро н д а н р. Бик электән, әүәлдән. Борон ған, баксала йәки яланда үҫтерелә торған, түңә
дан ҡалган йола. ш — Ул Трофим борондан да рәк орлокло бер йыллык үҫемлек. Борсаҡ
һараныраҡ кеше лә ул. Анау бер йылды минең сәсеү. Борсаҡ сабыу.
2. Шул үҫемлектең ашай торған орлоғо.
бер һум ҡырҡ тинде күрәләтә йотоп китте бит!
Ҡарсыҡ ..алъяпҡысынан йәшел ҡуҙаҡлы борсаҡ
Һ. Дәүләтшина.
БОр ОНДОҠ и. ҡар. әлгәнйәк.
сыгарҙы. С. агиш.
3. Ҡайһы бер ботаник атамалар эсенә инә.
БОр ОС [рус.] и. 1. Тропик үҫемлек һәм шул
үҫемлектең әсе орлоғо. Ҡара борос. Ашҡа бороҫ
а т борҫағы ҡар. ҡара борсаҡ. Бесәй борсағы аҠ
һалыу.
йәки ҡыҙғылт сәскәле һиҙәп орлоҡло бер йәки
2.
Ҡырҡыу тәмле йәшелсә һәм уның ҡуҙаҡлы күп йыллыҡ үлән. Борсаҡ ағасы диал. бохар се
орлоғо. Болгар боросо. Ҡыҙыл борос.
леге (ҡар. селек). Бохар борсағы көньяҡта үҫте
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релә торған оҙон һабаҡлы, аҡһыл һары йәки
ҡыҙғылт күк сәскәле оҙонсараҡ орлоҡло үҫем
лек. Йылан борсағы күгелйем генә ваҡ орлоҡло
ҡуҙаҡлы үлән. Йылҡы борсағы ваҡ теҙмә япраҡ
лы, алһыу, аҡ төҫтәге ваҡ өлпө сәскәле, бәләкәй
тсуҙатслы үлән. Ҡаҙ борсағы атс тсына йылтыр
борсаҡлы өс асалы урман үләне. Ҡара борсаҡ
оҙонса ҡыяҡ япраҡлы, аҡ сыбар сәскәле, оҙон
сараҡ эре орлоҡло, бейек һабаҡлы үҫемлек;
ноҡот борсағы. Ноҡот борсағы ҡар. ноҡот 1 1.
Сысҡан борсағы ваҡ теҙмә япраҡлы, оҙон үрмә
һабаҡлы, өлпө сәскәле ҡуҙаҡлы үлән. Әсе бор
саҡ бейек төҙ һабаҡлы, ваҡ суҡ япраҡлы, өлпө
сәскәле ҡуҙаҡлы үлән.
ф Борсаҡ атыу кар. борсаҡ шыттырыу. Бор
саҡ бешереү уртаҡ һүҙ табыу, килетеү. Бында

ф Самолёт (йәки нарап) бортынан самолёттан йәки караптан. Самолёт (йәки нарап) бор
тында самолётта йәки карапта.
БОРТАҠ с. диал. Тупһыҙ. Бортаҡ кеше.//

йыйын еүеш танауҙар. Улар менән борсак
бешерерлек түгел. Я. Вәлиев. Борсаҡ бешеү
һүҙ берегеү. Уның [Хисаметдиндең] кыҙҙар ме
нән борсагы бешмәне. Тегеләр, ысынмы, юрамалмы, бик эре сирттерә, хатта йүнләп һөйләш
мәй ҙә ине. Р. Оолтангәрәев. Борсаҡ һиптереү
(йәки ярыу) маҡтаныу, шапырыныу. Борсаҡ
шыттырыу шапыртып, арттырып һөйләү. Таш
борсаҡ кар. таш.
БО Р С А Ҡ 2 и. Һауанан бәләкәй генә йомро
боҙ рәүешендә яуған яуын. Борсаҡ яуыу. Игенде
борсак һуҡҡан. ■ Ҡапыл шатыр-шотор йәшен

атып ебәрҙе лә шаулатып борсак яуа башланы.
Р. Солтангәрәев.
Б О РС аҠ -Б О РС аҠ с. Эре-эре йомро бөртөк
лө. Борсак-борсак күҙ йәше. Борсаҡ-борсаҡ

тир.
БОРСОЛДОРОУ ҡ. 1. ХаФаға һалыу; тыныс
һыҙлау.
2. Мәшәкәт һалыу; мәшәкәтләү. Кешене бор

солдороу.
БОРСОЛОу к. 1. Тынысһыҙлыҡ күрһәтеү;
тынысһыҙланыу, һин йонсорһон тип юлда бор
солоп бөттөм бында. А. Игебаев.
2. Мәшәҡәт тыуҙырыу; мәшәҡәтләнеү. Энйе ..

Айбулатка самауыр кайнатырга уйлаһа ла Ай
булат уга борсолмаҫҡа ҡушты. Һ. Дәүләтшина.
БОРСОу 1 ҡ. 1. Тынысһыҙланып уйларға
мәжбүр итеү; хаФаға һалыу. Тәүҙәрәк яңы

шартта эш күләменең тарайыуы Азаматовты бер
аҙ борсогайны. Ләкин эшләй башлагас, был
шиктең урынһыҙ булганы күренде. Ә. Вәли.
2. Мәшәҡәт һалып тынғыһыҙлау; маҙаһыҙлау.

Мин уны бөгөн ҡабат борсомаҫҡа булдым.
Сөнки үҙем ныҡ ҡына арыным. Әхмәҙулла бабай
ҙа арыгандыр, тип уйланым. Ә. Вахитов.
БОРСОҮ 2 и. Тынысһыҙлыҡ, мәшәҡәт, хаФа.
Борсоуга төшөү. Борсоу һалыу. \
БОРСОУЛЫ с. Тынысһыҙлыҡ һалған; хаФалы. Борсоулы ваҡыт. Борсоулы уй./Тынысһыҙ
лыҡ белдергән; тынысһыҙ. Асыҡ тәҙрәнән бер
ҡош килеп инде лә әле Таҙҙың, әле ҡатынының
колак төбөндә борсоулы тауыш менән һайрай
башланы, ти (Әкиәттән).
БОРТ [РУС. <фр. ]и. Карап, кәмәнең ҡабырға
һы. Пароходтың уң яҡ борты./Йөк машинаһы
һәм йөк вагонының ҡабырғаһы. Машинаның
бортын асҡандар ҙа сәхнә эшләгәндәр һалдат
тар. Ф. Мөхәмәтйәнов.
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Бортак һөйләшеү.
БОРХ окш. ҡар. борҡ.
БОРХОУ ҡ. ҡар. борҡоу.

Борьаланыу ҡ. 1. Теләһә нисек йөрөп,
йомарланыу; таушалыу. Борһаланган кейем,
ш Элегерәк ул шинелде атаһы кейгеләй торгайны ла һуңынан борһаланып йөрөй башлагас,
әсәһе: « Торһон, Нурулламдың төҫө булып тор
һон»,— тине лә түрҙәге мөйөшкә элеп ҡуйҙы.
Ш. Насыров. Агай кеҫәһенән борһаланып бөткән
бер ҡагыҙ сыгарып Бибинурга тотторҙо. С. Агиш.
2. Тегеләй-былай әйләнеп, ни эсендәлер бута
лыу. Ҡарҙа борһалана торгас, Тарифтың аягы
төйөрөмөрәк нәмәгә тейеп калгандай булды.
Б. Бикбай./Тегеләй-былай аунау. Арсланов ..
бөгөн дә тиҙ генә йоҡога китә алмаҫын, борһа
ланып ятырын һиҙеп, кейенә башланы. Д. Ис
ламов.
БОРҺАЛаУ ҡ. 1. Теләһә нисек итеп йомар
лау; таушалдырыу. Кейемде борһалап бөтө

рөү. ш Ҡайһы берәүҙәр яңы салбар, итектәр
ҙе һыулап, батҡаҡҡа буяп, борһалап, иҫке төҫ
бирергә тырыша. Д. Юлтый. [Сәгит] газетаны
борһаланы ла ботинкаһын һөртөп ташланы.
А. Таһиров.
2. Тегеләй-былай әйләндереп, ни эсендәлер
аунатыу. Ҡарҙа борһалау.
БОРШАЙЫУ ҡ. диал. Ҡыйшайыу (ауыҙға
ҡарата).
БОРШАНЛАТЫУ ҡ. Тегеләй-былай борғолау
(кәүҙәне, башты). Шамсун оҙон кәүҙәһен бор
шанлата биреберәк атлап китте. Н. Мусин.
Б о р ш а н л а у ҡ. 1. Кәүҙәне тегеләй-былай
борғолау. Теҙгенде бушатып, тыныс ҡына ул
тырһаң, ат һис бер боршанламай. И. Көҫәпҡол.
2. күсм. Ҡыланып, кәүҙәне, башты тсыйшаңлатыу; тсыйшаң-мыйшаң итеү. Дилә иркәләнеп,

аҙыраҡ боршанланы ла, әсәһенең сәй койганын
көттө. Һ. Дәүләтшина.
БОРЩ [РУС. ] и. Сөгөлдөр, кәбеҫтә һәм бүгән
йәшелсә һалып бешергән аш. Борщ бешереү.
БОСҠаЙ и. диал. Босҡаҡ.
БОСҠаҠ и. 1. Малдың енсек тиреһе.
2. Бер нәмәнең бәләкәй киҫәге. Кейеҙ боскагы.
Ҡагыҙ боскагы. ш Аҫтымда бер брезент бос
кагы бар ине. Шуны яй гына тартып алып, ал
дыма яптым. Ф. Иҫәнғолов.
БОСҠаҠ-БОСҠаҠ с. Бәләкәй-бәләкәй киҫәк рәүешендәге. Босҡаҡ-босҡаҡ тугайлык.

Б о с ҡ а ҡ л а у ҡ. Босҡаҡлы нтеү; бостсатс
(1 мәғ.) ҡуйыу. Саңгыны босҡаҡлау.
Б О С О Ҡ 1, и. Килешмәгән, ғәйеп эш, ҡылыҡ.
•
Үҙ босогон күрмәй, кеше босогон ҡуймай.
Мәҡәл.
БОСОҠ 2 и. 1. Бәләкәй күнәсек; май күнәсеге.
2, күсм. Бәләкәй буйлы кеше.
ф Босоҡ танау төймә кеүек бәләкәй танау.
Б О С О Н О Ж К а [рус. ] и. Асыҡ-тишек тирәсле
йәйге аяҡ кейеме. Босоножка кейеү.
БОСТАН [фарс. ] и. 1. Баҡса. Бостанһыҙ был
был тагы һайрай алмаҫ. Аҡмулла.
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2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
• Бостан байлыҡ, бер айлыҡ. Мәҡәл.
БОСТОҠ и. ҡар. остоҡ.
БОСТОН [рус. ] и. Юғары сиФаТлы йөн гуҡыма .//Бостон костюм,
БОҪ и. 1. Газ хәленә килгән шыйыҡлыҡ; быу,
пар. А ш боҫо. Боҫ борҡорау, ш Суйын ҡаҙан

ҡарт, бот сабып. X. Ғиләжев. Тараҡан (йәки эт)
бото кеүек ҡар. тараҡан.
БОТ 2 [рус. пуд] и. Ун алты килограмм сама
һына тиң булған ауырлыҡ үлсәү берәмеге. Бер
бот бал. Ике бот он. ■ А ҡназар агайҙар үткән
йылдарҙа ни саҡлы тырышһа ла йыйган игендә
ре утыҙ-ҡырҡ боттан артмай торгайны. Ғ. Д әү

дарҙың ауыр ҡапҡастары асылыу менән .. беш
кән аштың боҫо күтәрелеп, тирә-яҡҡа таралды.

ләтшин.
ф Бото бер тни ҡар. тнн.
Б О Т 3 и. Мәжүсиҙәр табына торған һын. Ботҡа

М. Тажи.
2. Йылы һауа менән һыуыҡ һауа аралапгканда
барлыҡҡа килгән ҡуйы аҡ томан. Заһитҡа эйә

реп тыштан ингән һалҡын һауа боҫ булып иҙән
гә йәйелде. С. Агиш.
3. ҡар. быу 2.
БОҪАРЫУ ҡ. диал. ҡар. быуланыу 3.
БОҪКОН и. 1. Йәшерен урынлашҡан һаҡ,
йәшерен ҡарауыл. Беҙ уҡтарҙы янга ҡуйып, тал
араһында боҫконда ятабыҙ, Ғ. Ибраһимов.
2. Шул ҡарауылдағы кеше. Бәҙергоп тиҙ арала

һатҡынан килер берләм юлга төп көсөн тупланы,
һөжүм өсөн ике яҡтан Нарыл тауҙың ҡая таш
тары аҫылынып торган бер ҡыҫыҡты һайланы.
Арыраҡ боҫҡондар ҡуйырга ниәтләгәйне, ләкин
өлгөрә алмай ҡалды. Ғ. Хөсәйенов.
БОҪКОу ҡ. диал. ҡар. боҫрау 1.
БОҪЛАМА и. Ауыртҡан, һыуыҡ тейгән ергә
боҫлап, баҫырып һалған сепрәк; компресс. Боҫ
лама һалыу.
БОҪЛАНЫу ҡ. 1. Боҫлоға әйләнеү, боҫ менән
ҡапланыу, боҫҡа солғаныу. Ҡайнап ултырган
аштан бүлмә боҫланды. ■ Трофимов боҫланган

күҙлеген һөртә-һөртә тәҙрә тәҫгәленә барып баҫ
ты. Я. Хамматов.
2. Боҫҡа әүерелеү. Боҫланып осоу.
БОҪЛОҠ и. Самауыр, сәйгүн ҡапҡасындағы
боҫ сыға торған тишек. Ут ягылган. Уның өҫтөн
дәге тимер өстаганда ҙур баҡыр сәйгүн боҫлогонан быу ҡатыш һыу сәсрәтеп ҡайнай. И. Көҫәп
ҡол.
БОҪОУ ҡ. 1. Башты, кәүҙәне аҫҡа баҫып,
йәшенеү. Боҫоп тороу. Боҫоп ултырыу. ■ Боҫоп

та гына ятҡан ай ҡуянды өшкөтөп ҡасырҙы Юлготто (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Шым булып, ситтә ҡалыу; ҡасыу. Кө
рәштәрҙән боҫҡан ҡорбанһыҙҙар юл бирһендәр
көслө ҡулдарга. Д. Юлтый.
БОҪҒАУ ҡ. 1. Боҫ сығарыу, боҫ борҡотоу.

Боҫрап ултырган аш, ■ Шылтырап торган
күмерҙең эше тиҙ инде — самауыр боҫрап ҡай
нап та сыҡты. Ғ. Ибраһимов.
2. диал. Быуланыу.
БОҪТОр ОУ ҡ. йөкм. ҡар, боҫоу.
• А ш хурлама — ҡоҫторор, ир хурЛама —
боҫторор. Мәҡәл.
БОТ 1 и. 1. Аяҡтың тубыҡтан юғарғы <әлөшө.
Бот ите. Бот төбө. Бот һөйәге.
2. ҡар. аяҡ !. Мейес бото. Ултыргыс бото.
ф Бот буйы бәләкәй генә (бала кешегә ҡарата
әйтелә). Бот күтәреп ятыу эшһеҙ ятыу. Унан

[һугыштан] кем файҙа итә? Әлбиттә өйөндә
бот күтәреп, түбәгә төкөрөп ятҡан байҙар файҙа
итә, Д. Юлтый. Бот сабыу ныҡ ғәжәпләнеп,
ярһып ботҡа һуғыу. Бот сабып көлөү, ш — Бә
рәмәс, бына һиңә кәрәк булһа! — тине Илбай
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табыныу.
БОТАЙ-САТАЙ с. диал. ҡар. сатай-ботай 2.
БОТАҠ и. 1. Үҫемлек һабағынан сыҡҡан
үҫенде. Агас ботагы. Ботаҡҡа элеү.
2. диал. ҡар. тамыр 3.
ф Ен ботағы ҡар. ен.
БОТАҠЛАНЫУ ҡ . Ботаҡ ебәреү.
БОТАҠ САТАҠ и. йыйн. Һынған, ҡырҡылған
ваҡ ағас. [Солтанов] ныҡ кеше, ботаҡ-сатаҡты
шарт-шорт һындыра баҫып килә. Н. Мусин.
БОТАЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ботау 1.
БОТАМА и. Ерен һөрөү өсөн ағасынан таҙар
тылған урмандағы урын. Ботаманы һөрөү.
БОТАНДЫ и. диал. Ботама.
БОТАНИК [РуС. ] и. Ботаника әлкәһендә эш
ләгән белгес.
БОТАНЙК с. Ботаникаға мөнәсәбәтле. Бота

ник күҙәтеүҙәр.
БОТАНИКА [РУС. <гр.] и. Үҫемлектәрҙе өйрә
нә торған фән. Ботаника баҡсаһы.
БОТАҒЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. ботарлау.
БОТАҒЛАУ ҡ. 1. Бот, ҡанатын, һөйәк-һаяғын
айырғылау (иттең). Түшкәне ботарлау. Быуынбыуынынан ботарлау. / Өҙөп-тартып йолҡҡо
лау. Өс көн элек унда бүреләр бер ҡоралайҙы
ботарлап ташлаган. С. Кулибай. Бүре төлкөнө

шунда уҡ ботарлап, өс кенә һогонган да ҡуйган,
ти (Әкиәттән).
2. Айырғылау, һындырғылау. Дим буйының
муйылын бигерәк тә Теүәләй ауылының халҡы
ботарлай. «Совет Башҡортостаны», 1970, 20 март.
БОТАУ 1 ҡ. 1. Ҡырҡып ботаҡтан таҙартыу.

[Сәлмән] һыргыйыраҡ агастарҙы йыгып ебәрә
лә, ботап, бысып, ярып, өйөп ҡуя, ти (Әки
әттән).
2. Ағастан таҙартыу. Урман ботау.
БОТАУ 2 ҡ. диал. ҡар. матау 2.
БОТИНКА [Рус. ботинки ( фр. ] и. Ҡыҫҡа ҡу
ныслы, баулы, төймәле йәки молния лы аяҡ
кейеме. Йылы ботинка. Күн ботинка. Ҡышҡы

ботинка. Коньки ботинкаһы. Саңгы ботинка
һы. Ботинка бауы. Ботинка теле. Ботинка кей
еү.
БОТЛАП р. Бото-бото менән. Ботлап өләшеү.
Ботлап бүлеү.
БОТЛАУ ҡ. Кемдеңдер эш, ҡылығын кеше ал
дында яҡлау. Баланы ботлау, ш [Бисәләр:]

һай-һай, Нәгимде ботларга сыҡҡан шәп кеше!
Һ. Дәүләтшина.
БОТЛОҠ 1 и. Бер бот 2 нәмә һыйышлы һауыт.
БОТЛОҠ 2 и. Йылҡы малының артҡы бот ти
реһенән яһалған һауыт.
БОТЛОҠ 3 и. Ышлыяның янбаштан ике яҡлап
төшкән ҡайыштары.
БОТОҠ р. диал. ҡар. бөтөнләй 1.
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БОТСа и. диал. кар. ботлоҡ2. [Хасбулат]
борон йәйләүҙә йәшәгәндә, ҡымыҙ ҡойоп, эйәргә
элеп йөрөтә торган тире һауыттарҙан ботса,
ҡулса,турһыҡ кеүек нәмәләрҙе .. өҫтәлгә алып
һалды. 3. Биишева.
БОТ-САТ и. йыйн. Бот 1 менән сат тирәһе.
Бот-сатты йыйып ултырыу.

ф Эс(те) бошороү 1) күңелһеҙ, аүыр той
ғоға төшөрөү. Бала булмауы гына уларҙың

ф Бот-сат килеү аяҡ улды тарбанлатыу.
Ул [Тамыр батыр] тора һалып башын һелкеп

ебәреүгә Мәскәй әбей бот-сат килеп, стенага
барып бәрелгән (Әкиәттән).
БОТЫ [РУС. (фр.] и. ҡар. бутын.
БОҺАЛАҠТАЙ с. диал. Ҙүр кәүҙәле, уҫлаптай. Боһалаҡтай бала.
БОЦМАН [рус. (гол.] и. Диңгеҙ флотында:
кесе командирҙар составынан караптың ху
жалыҡ эштәре командаһына етәкселек иткән
кеше.
Б О Ш алаН ДЫ р Ыу ҡ. 1. Н ыҡ бошондороп,
тынысһыҙлаү. Кешене бошаландырыу.
2. эйһ. ф. ҡар. боталаныУ. Кис булһа, йоҡлат
май, бошаландыра, уйлата. М. ҒаФури.
б о ш а л а н ы у ҡ. Ныҡ бошоноп, тынысһыҙланыү. Мин, йоҡлап киткәнсә, [Сәүиәнен] бо-

шаланып, урынында әйләнгеләгәнен, көрһөнгә
нен ишетеп яттым. Ф. Иҫәнғолов.
БОШАМАНЛАНЫУ к. ҡар. бопюнҡоланыу.
Әсәһе улының нисектер баҫылып, бошаманла
нып китеүен дә уйланы, ахыры. Тиҙерәк кәләш
әйттерергә булдылар. Ғ. Хөсәйенов.
БОШМаН 1 с. диал. Бошонҡо.
Б О Ш М а Н 2 и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
БОШМаҪ с. Бер нәмәгә лә иҫе китмәгән, көйә
белмәгән вайымһыҙ; моңһоҙ. Бошмаҫ булыу.
Бошмаҫ кеше.
БОШОҒОУ (бошоҡ*) ҡ. диал. Бошоноү.
БОШОНДОРОУ ҡ. Күңелһеҙ уй, тойғоға тө
шөрөү. Хәйҙәрҙең бер хаты Сәшҙәне .. бошондорҙо ла, борсоно лһ. М. Тажи.
БОШОНҠО С. Күңелһеҙ уй-тойғоло; бойоҡ.
Бошонҡо кеше. Бошонҡо күңел. ■ Хасбулат

олатай, күрәһең, алыҫ үткәндәрҙе күҙ алдынан
үткәреп, оҙаҡ ҡына тынып торҙо. Шунан: «Йә,
әйҙә, дауам иттек»,— тип, бошонҡо гына төҫ
менән һандыҡ янына килде. 3. Биишева. / Кү
ңелһеҙлеккә сүмған. Вокзалдагы йыуаш, бошон
ҡо тормош ҡапыл йәнләнеп китте. Поезд килгән
ине. Д. Юлтый.

Бошонҡоланыу ҡ. Бошонҡо хәлгә тө
шөү.
БОШОНҠОЛОҠ и. Бошонҡо хәл. Бошонҡо
лоҡҡа төшөү, ш Баҫа барган бошонҡолоҡто
еңергә тырышып, тиҙерәҡ яҙырга ултырҙым.
Ф. Иҫәнғолов.
БОШОНОУ ҡ. Күңелһеҙ Уй, тойғоға бирелеү;
күңелһеҙләнеү. Бошоноп йырлап ултырыу,

ш Өйөп киткән утыны тотош кәлгә әйләнгән, ти.
Әрәм булган утын өсөн бошонган, ти, Сәлмән
(Әкиәттән).
БОШОр ҒОЛаНЫУ к. Тынысльгк тапмай,
маҙаһыҙланыү; ныҡ бошоноү. Волков нимә ха-

ҡындалыр уйланып, бошорголанып ултыра ине.
X. Зарипов.
БОШОҒОУ ҡ. Күңелһеҙ аүыр тойғоға төшө
рөү; бошондороу.
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[әбей менән бабайҙың] эсен бошороп торган, ти
(Әкиәттән); 2) асыуға тейеү, йәнде көйҙөрөү.

Сәйҙә элеүле торган китек балта өйҙәгеләрҙең
эсен бошора башланы. К. Мәргән.
БОШОУ ҡ. Күңелһеҙ, ауыр тойғоға төшөү;
хәсрәтләнеү, ҡайғырыу. [Шәрифә:] Бошма, Ғә-

миркәйем, тракторга уҡырһың, ҡулыңдан эш
килә һинең! Б. Бикбай. Эс бошоу 1) күңелһеҙ,
ауыр тойғоға төшөү; яманһыулау. Шафиҡ саҡ
ҡына күренмәйерәк торһа, Миңлекамалдглң эсе
боша, өйөндә ниҙер етмәгән кеүек тойола.
Я. Хамматов; 2) асыу килеү, йән көйөү.
БӨБӘЛӘК и. диал. ҡар. бөгәләк 1.
БӨГӨЛ и. Һыуҙың, юлдың боролған ере; бо
ролма. Ю л бөгөлө, m Иҙелдең тау итәгенә боро

лоп ингән бөгөлөндәге кәмәләр ягынан эт өргән
тауыш ишетелде. Ш. Шәһәр.
БӨТӨЛМӘ и. диал. Бөгөл.
БӨҒӨЛӨП-ҺЫҒЫЛЫУ ҡ. 1. Бер тегеләй, бер
былай бөгөлөү; эйелеп-бөгөлөү. Бөгөлөп-һыгылып көлөү. ■ Етеле шәмдең уты елгә бөгөлөп-һыгылып ҡыуыгын һөрөмләй ҙә аҡрын гына
һулҡылдап яна башлай. Һ. Дәүләтшина.
2. күсм. Кемдендер алдында ярамһаклыҡ ме
нән эйелгеләү. Сафа бөгөлөп-һыгылып, Гөлнурга: «һеҙ тигәнсә булыр, борсолмагыҙ»,.- типе.
М. Тажи.
БӨГӨЛӨҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бөгөү 4. Сите бөгөл

гән яулыҡ. Ҡайындан бөгөлгән сана табаны.
2. Һығылып, кәкре хәлгә килеү; кәкрәйеү.

Таяҡ бөгөлә. Тимер бөгөлә. Йәш тал яҡшы бө
гөлә.
3. Быуын тәңгәленән ҡуҙғалыу. Аяҡ бөгөлә.
Бил ҡатҡан, бөгөлмәй.
4. Ос йәки баш яҡ менән аҫҡа табан иңкәйеү;
эйелеү. Елгә агас бөгөлә, ш Көләс ҡыҙҙар йылгаларҙан бөгөлөп-бөгөлөп һыу ала (Халыҡ
йырынан). / күсм. Ауыр тәьҫиргә сыҙамай би
решеү. Ҡайгыга бөгөлөү, ян Ирмән тигән аҙамат
бөгөлөрмө һагышҡа. А. Игебаев.
5. Тура йүнәлеште үҙгәртеү (һыуға, юлға ҡа
рата). Бөгөлөп аҡҡан йылга.
ф Бишкә бөгөлөү ҡар. бши. Бөгөлөп төшөү
1) кәкрәйеп төшөү. Ҡарлау арҡа үҙәгемә тейеп,

һынымды ҡатырҙы. Мин бөгөлдөм дө төштөм,
тын алып та булмай. М. ҒаФури; 2) сараһыҙ
булып бирешеү. Ҡайгыларга түҙмәй бөгөлөп
төшә имән кеүек көслө егеттәр (Халыҡ йыры
нан).
БӨҒӨЛӨШ и. 1. Тегеләй-былай бөгөлгән хә
рәкәт. Ирҙер бейеүе бер-ике бөгөлөш яһап ты
пырлауҙан тора. К. Мәргән.
2. диал. Бөгөл.
БӨГӨМ и. 1. Бөгөлөп торған урын. Валдың

бөгөмө. Умыртҡалыҡтың бөгөмө.
2. диал. Бөгөл.
БӨГӨН р. Ошо, әлеге көн; был көн. Бөгөн
иртәнсәк. Бөгөн кис. Бөгөн төндә. Бөгөнгә тик
лем. Бөгөндән алып. ■ Гөлбоҫтан да ни өсөндөр
бөгөн бүтән көндәрҙәге кеүек асыҡ, көләс йөҙлө
түгел. Ғ. Дәүләтшин. / Әлеге ваҡыт; хәҙер.
Тыңлаһындар: бында ҡасандыр бер Пушкин
күргән телһеҙ башҡорттар беренсе ҡат бөгөн
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үҙ телендә уныц шигырҙарын уҡыйҙар. Ғ. Оәләм.
ф Бер бөгөн түгел гел генә, һәр ваҡыт:. [Мту

нәмә. Мурҙа бөгәзеһе. Сапгы бөгәзеһе. Балта

лебай:] Былай этләнеүебеҙ бер бөгөн түгел бит
индә. Т. Йәнәби. Бөгөн булһын бөгөн дә, әле лә,
һаман да. Ул хәлдәр бөгөн булһын иҫемдән сыҡ
май. Бөгөн килеп ошо көнгә еткәс. Өндәшмәй
йөрөгән дә бөгөн килеп саҡ әйтте.
БӨГӨНГӨ С. Был, ошо көнгө. Бөгөнгө газета.
Бөгөнгө көн. m Тракторҙы сыгарҙылар .. Фә
хриҙең бөгөнгө уңганлыгы Тимерҙе бик һоҡлан
дырҙы. Б. Бикбай. / Хәҙерге ваҡыттағы; хәҙерге.
Бөгөнгө кеше. Бөгөнгө тормош, m Үҙебеҙҙең
бөгөнгө яҙмышты уйлап, Новиков тар менән ба
расаҡ билдәһеҙ ауыр көндәрҙе иҫкә төшөрөп,
күңел нескәрҙе. Д. Юлтый.
БӨГӨНГӨЛӘЙ р. Бөгөнгө кеүек. Юламан
ҡарттың бөгөнгөләй хәтерендә: ул көндө лә тап
ошондай тымыҡ, томороҡ көн ине. 3. Биишева.
БӨГӨНГӘ р. Бөгөнгө көн үткәнсә. Бөгөнгә
был эш тороп торһон.
БӨГӨН-ИРТӘН р. Ошо көндәрҙә, яҡын ара
ла. Колхоздар бөгөн-иртән баҫыуга сыгырга
тора.
БӨГӨНЛӨ-ИЭТӘЛЕ р. диал. Бөгөн-иртән.
БӨГӨНЛӨК с. Бөгөнгә етерлек. Бөгөнлөк
утын.

сарлау өсөн бөгәзе эшләү.
2. диал. ҡар. ҡарама 2.
БӨГӘЛ и. диал. Бөгөл.
БӨГӘЛСӘН и. диал. Бөгәләк.
БӨГӘЛӘК и. 1. Йылҡының ҡорһаҡ аҫтына
йозүхортҡа һалып, эсен ҡортлата торғаи себен.

Үлән ашап йөрөгән аттар бөгәләк тезелдәүенә
сыҙай алмай төтөнлек һалгаң урынга, кешеләр
тирәһенә килде. Я. Хамматов.
2. диал. Уҡра.
БӨГӘЛӘКЛӘҮ ҡ. Бөгәләккә сыҙамай тыныс
һыҙланыу.
БӨГӘР и. 1. Тубыҡтың бөгөлгән аҫ яғы.

[Егет] аягына яңыраҡ сарыҡ кейеп, бөгәр
төбөнән бәйләгән. Ғ. Дәүләтшин.
2. диал. Терһәктең бөгөлгән эс яғы.
4 Бөгәргә һуғыу шул уҡ бәкәлгә һуғыу (ҡар.
бәкәл).
БӨГӘр ЛӘНЕҮ ҡ. 1. Осо, сите эскә ҡайтары
лып, төрөлөү. Ҡайһы бер япраҡтар .. йәшел
көйө туңып, бөгәрләнеп ҡала ботагында. М. Кә
рим. / Теләһе нисек бөкләнеү; йомарланыу.

Ҡагыҙ кеҫәлә йөрөп бөгәрләнгән.

Тугынды бөгөңкөрәү. Тубыҡты бөгөңкөрәү.

2. Дүңгәләкләнеп уралыу; йомарланыу. Бөгәр
ләнеп яткан йылан. / Аяҡты, башты күкрәккә
ҡыҫыу; йомарланыу. Xоҙайбирҙекең ыштаны
юҡ, ҡап-ҡара күлдәк кейгән.. Ике еңен һалын
дырып, ҡулдарын эскә тыгып алган да башын
эйеп, бөгәрләнеп ултырган. М. Ғафури.

БӨГӨҮ (бөк*=) ҡ. 1. Төҙҙән кәкре хәлгә килте
реү; кәкрәйтеү. Агасты бөгөү. Талды бө
гөү. / Кәкре хәлгә килтереп, ниҙер яһау. Дуга

БӨГӘРЛӘҮ ҡ. 1. Осон, ситен эскә ҡайтарып,
төрөү. Япраҡты бөгәрләү. / Теләһә нисек ойпалау; йомарлау. Ул [Рахмай] кеҫәһенә бөгәрләп

бөгөү. Түгын бөгөү, ш [Шәһит карт] һалабаш
сыгарып, ҡарама бөгөп урманда ята ине хәҙер.
3. Биишева. Муйыл агасынан ул [Талип] ян
бөгөп, уҡтар яһап ала сагандан. Б. Вәлит.
2. Быуын тәңгәленән тсуҙғатыу. Аяҡты бөгөү.
Тубыҡты бөгөү.

тыҡҡан галстугын тартып сыгарырга маташа.

БӨГӨҢКӨр ӘҮ ҡ. Бөгә биреү, тағы бер аҙ бө
гөү. Агасты бөгөңкөрәү. Билде бөгөңкөрәү.

3. Ос йәки баш лҡты аҫҡа табан иңкәйтеү; эйеү.

Кәүҙәне бөгөү. / күсм. Ауыр тәьҫир, баҫым, ҡы
ҫым менән еңеү; бирештереү. Ауырыу бөктө уны.
н Иллене үткән ҡатын бит. Шулай ҙа бирешмәй
килә ине, Миңлегәзизенең ҡайгыһы бөктө.
Р. Солтангәрәев. Яңгыҙ иркәйҙәрҙе донъя бөгә,
бергә-бергә гүмер итәйек (Халыҡ йырынан).
4. Оитен тсаитарып тегеү. Итәкте бөгөү.
■ Яулыҡ бөгөп, сәскә сигеп, кеҫәмә һалып ҡаса
(Халытс йырынан).
5. күсм. Баш күтәрмәй, тсомһоҙланып ашау;
һыпыртыу. Юлдан асыгып килгән кешеләр бөгә
генә билмәнде. Б. Бикбаи.
ф Баш(ты) бөгөү шул уҡ баш эйеү (ҡар. баш).
Бнл бөгөү ҡар. бил. Дуға бөгөү ҡар. дуға.
• Агасты йәш сагында бөк. Мәҡәл.
БӨГӘ и. Ашыҡ уйнағанда: ашыҡтың уң ҡа
бырғаһы менән өҫкә ятыуы.
БӨГӘҘӘК и. 1. иҫк. Арба өҫтөнә ағастан
бөгөп эшләгән ҡыуыш. Борон башҡорттар бары

һы бергә уҡмашып, тирмәһе булганы тирмә
менЗн, булмаганы бөгәҙәк менән күсеп йөрөгән
(Хикәйәттән).
2. диал. ҡар. бөгәзе 1.
БӨГӘЗЕ и. 1. Төрлө кәрәк өсөн ағастан бөгөп
йәки бауҙан дуға, дүңгәләк рәүешендә эшләнгән
6
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К. Кинйәбулатова.
2. Дүңгәләкләп урау; йомарлау.
БӨГӘРСӘЙ и. Һаҙандар ғаиләһенә ҡараған
таҙа, ағын һыу төбөндә йәшәгән бәләкәй балытс.
БӨГӘСӘ p. 1. Бөгөн төндә. Бөгәсә буран ойоҡ
һотоп торҙо. Ж. Кейекбаев. [Алма:] Бөгәсә һин
керпек тә ҡаҡманың түгелме һуң, агай? Ҡ. Ибә
туллин.
2. диал. Бөгөн. Бесәнгә бөгәсә генә төштөләр.
БӨҘӨР и. Һыу өҫтөндәге ватс тулҡын. Күл
дең өҫтөн йырмаслай эре һыу бөҙөрҙәре. А. Иге
баев.
БӨҘӨРЛӘНЕҮ ҡ. Бөҙөр менән ҡапланыу.

һыу өҫтө бөҙөрләнә.
БӨҘӨРЛӘҮ ҡ. Бөҙөр менән тсапла у. Ел сыгып,
һыу өҫтөн бөҙөрләй.
БӨҘРӘ с. 1. Дүңгәләкләнеп төрөлөп-төрөлөп
торған (сәскә тсарата). / Ҡабарып, уралып тор
ған. Бөҙрә болот. Бөҙрә төтөн. Бөҙрә тулҡын.
2. Ҡабарып торған ҡуйы япраҡлы. Бөҙрә

тал. ш Ҡарсыга ла кәкүк ай бейектә, бөҙрә генә
башлы еректә (Халытс йырынан).
БӨҘРӘЛӘНЕҮ ҡ. Бөҙрәгә әйләнеү, бөҙрә бу
лыу. Бөҙрәләнеп торган сәс. / Ҡабарып уралыу,
төрөлөү. Ҡайһы өйҙән ҡуйы төтөн сыга, бөҙ
рәләнеп үрелә офоҡҡа. С. Әлибаев.
БӨҘРӘЛӘТЕҮ к. йөкм. ҡар. бөҙрәләү. Сәсте

бөҙрәләтеү.
БӨҘРӘЛӘҮ ҡ. Бөҙрә итеү. Сәсте бөҙрәләү.
БӨЖЛӘҮ к. диал. Шөрләү, тсуртсыу. Ҡараң-

гынан бөжләү.
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БӨЖМӘН с. диал, Ҡурҡаҡ.
БӨЖӨМ и, диал, Ҡ УрҠыУ хисе.
БӨЖӘК и. Быуынтыҡ аятслы, умыртҡаһыҙ ватс
йән эйәһе (мәҫ. себен, үрмәксе). Файҙалы бөжәк

ҡулындагы ҡамсыһын бөкләп тотҡан. Т. Хәй
буллин.
2. Быуын тәңгәленән кәкрәйтеп, үҙеңә тартыу.

тәр,
БӘЙЛӘ [төрк, ] р, иҫк, кит. Шулай. Бәйлә
гәшрәт менән бер ай миҡдар ҡарарланып, кирегә
дүнделәр, «Бапгкорт шәжәрәләре», 1960.
БӘЙЛӘН и, Бик нытс яраланғанда, һуғыл
ғанда ауыр-гтсанды һиҙмәү хәле; ток. Бәйлән бу
лыу.
БӨЙӨ и. Ерҙе тишеп оЯлай торған ағыулы эре
үрмәксе.
БӨЙӨК с. Әһәмиәте, тоттсан урыны бик ҙур;
оло. Бөйөк Октябрь социалистик революцияһы.
Беҙҙең бөйөк Ватан. ■ Беҙҙә бөйөк бер шлем
бар, ленинизм — ул ейлем. Йылдарҙың иң
йырагын да күрһәтә ошо гилем. Р. Ниғмә
ти. / Тиңдәшһеҙ юғары; оло. Бөйөк аҡыл эйәһе.

Бөйөк галим. Бөйөк яҙыусы.
БӨЙӨКЛӨК и. Әһәмиәте, тотҡан урыиы бик
ҙур хәл. Матурлыҡты һөйгән кешеләр бөйөклөк
тө ныгыраҡ беләләр; матурлыҡты белгән кеше
ләр бөйөклөктә янып үләләр. Д. Юлтый.
БӨЙӨМ! с. диал. Ятсшы тәбиғәтле, йомшаҡ.
Ул бөйөм кеше, бер ҙә асыулана белмәй. М. Та
жи.
БӨЙӨМҺӨҘ С. диал. Булдытсһыҙ.
БӨЙӨр и. 1. Бәүел айырып сығара торған тсут
ағза. Бөйөр шешеү. Уң яҡ бөйөр, һул яҡ бөй
өр, Бөйөр т ашы бөйөр эсендә барльпстса килгән
таш.
2. Кәүҙәнең шул ағза тәңгәлендәге урыны.
Бөйөргә таяныу. Бөйөргә төртөү. / Кейемдең
шул тәңгәлендәге ере. Еләндең бөйөрөнә өс рәт

тәңкә баҫылган.
БӨЙӨр ТӘН и. Ватс киртләс лпратслы, ватс
сәскәле һыу үләне.
БӨЙӨРЛӨК и. кар. бөйөрсә.
БӨЙӨРСӘ и. Еләндең бөйөрөнә баҫылған
тәңкәле, сутслы утса. [Кейекбай] ҡатын-ҡыҙга

беләҙек, йөҙөк, балдаҡ, ҡаптырма, сулпы, бөйөр
сә, яурынса, сәсмәүҙәр яһаган (Әкиәттән).
БӨЙӨр ТӨН р. Бер ятс ситтәрәк. Бөйөртөн ят
ҡан ауыл. ж Ҡаҙаҡ бөйөртөн торган бер йылҡы
алдына саба (Хикәйәттән).
БӨЙҒӘК 1 с. Бөйөрө атс тимгелле; бөйөрө атс.
Бөйрәк һыйыр.
БӨЙҒӘК 2 и. диал. ҡар. бөйөр 1.
БӨЙРӘК 3 и. диал. Йәлдәү.
БӨЙӘН и. 1. Аштсаҙандан сытстсан нәҙек эсәк
тең өлөшө.
2. диал. Тултырма.
БӨЙӘНӘК и. диал, ҡар. бөйөр 1.
БӨЙӘТ и. диал. Тултырма.
БӨККӘН и. 1. Эсенә бер нәмә бөгөп Яһаған
ваҡ бәлеш. Бәреңге бөккәне.
2. диал. Билмән.
БӨКЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бөкләү 1, 2. Ки

таптың бөкләнгән битә.
2. ҡайт. ҡар. бөкләү 1. Бөкләнеп бөткән ҡалай.
БӨКЛӘҪ и. диал. Бөгөл.
БӨКЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бөкләү.
БӨКЛӘҮ ҡ. 1. Бөгөп, кирегә тсайтарыу. Ҡагыҙҙы бөкләү. Яулыҡты бөкләү, ш [Ҡолморҙа]
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Ҡулды бөкләп ятыу. ш Тамаҡ туйҙырырга ингән
кешеләр аяҡ бөкләп ултырган да сәй эсә, һурпа
һемерә. А. Таһиров.
3. диал. Тәңкләү.
БӨКӨ и. 1. Мискә тығыны.
2. диал. ҡар. тығын ^
БӨКӨЛ билд. а. 1. Бөтә. Бөкөл халыҡ ошонда,
2. р. мәг. ҡар. бөтөнләй 2. Бөкөл онотҡанмын.
БӨКӨЛДӨ р. диал. ҡар, бөтөнләй 2.
БӨКӨС е. ҡар. бөкрө. Бөкөс кеше.
БӨКӨСЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. бөкрәйеү.
БӨКРӨ с. Аркаһы сытстсан; бөкөс. Бөкрө ке
ше. / и. мәг. Артсаның сурайып сытсҡан ере.
БӨКРӘЙЕҮ ҡ. 1. Бөкрөгә әйләнеү; бөкрө
булыу; бөксәйеү. Бөкрәйеп ҡалыу. Бөкрәйгән

әбей.
2. Алға бөгөлөп, эйелеү. Бөкрәйеп ултырыу,
ш [Ямал:] Урганда ла бөкрәйеп йөрө, ашаганда
ла бөкләнеп ултыр — эшме ни ул. М. Тажи.
БӨКРӘЙТЕҮ ҡ. Бөкрө итеү; көмрөитеү. һигеҙ
тигәс тә ни яман? һикһән йәшлек ҡарт инәң, һу
ҡыр күҙен секрәйтеп, ҡатҡан билен бөкрәйтәп,
һыу ташыһа — шул яман (Ҡобайырҙан). / күсм.
Хәлде дарманды алыу; бөгөү. Баштан кискән
ауыр ҡайгы — балаларҙы, аталарҙы,тугандарҙы
югалтыу хәсрәте кешеләрҙе бөкрәйткән. А. Карнай.
БӨКРӘНЛӘҮ ҡ. 1. Арҡаны, билде яҙмай,
бөкрө хәлдә тотоу; бөксәнләү. Бөкрәнләп атлыу.

Бөкрәнләп йөрөү,
2. күсм. Баш күтәрмәй этләү; бөксәңләү.
Ҡарт атайым яңгыҙы ауылда бөкрәңләп көн күр
гән була, Д. Юлтый.
БӨКСӘЙЕҮ ҡ. 1. Бөкөскә әйләнеү; бөкрәйеү.

Бөксәйгән кеше, ш Бөксәйеп бөткән бер ҡарсыҡ
килеп инде, X. Мохтар.
2. Алға бөгөлөп, эйелеү; бөкрәйеү. Ҡуянтубыҡ
соҡоп йөрөгән ҡыҙҙарҙың бөксәйгән арыҡ арҡа
ларын эҫе ҡояш ҡыҙҙыра. 3. Биитева. Нурислам
агай бүркен .. кейҙе лә бөксәйә биреп сыгып
китте. Ф. Иҫәнғолов.
БӨКСӘЙТЕҮ ҡ. Көмрө итеү; көмрәйтеү, бө
крәйтеү. Билде бөксәйтеп ултырыу. Бил бөксәй

теп эшләү.
б ө к с ә н - б ө к с ә н оҡш. Бер эйелеп, бер турая биреп йөрөгән хәрәкәтте аңлатҡан һүҙ.

Бөксән-бөксән килеп йөрөү.
БӨКСӘНЛӘҮ ҡ. ҡар. бөкрәнләү. Бөксәнләп
йөрөү. Бөксәнләп атлау. ■ Ҡыҙҙар бөксәнләп
ҡуянтубыҡ эҙләй. 3. Биитева. Ауылдың эшкә
яраган кешеләре ҡамыт, дуга, тырма, һабан,
арбалар тирәһендә бөксәнләй. Шунда төҙәтенә
ләр, эшкә әҙерләнәләр, Ғ. Дәүләтшин.
БӨКТӨРӨҮ ҡ. йөкм. ҡар. бөгөү.
БӨКШӨРӨҮ ҡ. диал. ҡар. бөрөү 4.
БӨКӘ и. диал. Билмән.
БӨКӘНЛӘҮ ҡ. диал. Бөкрәнләү.
БӨЛТӨН с. 1. Ас-яланғас, ярлы, сараһыҙ
(хәлгә ҡарата). Бөлгөн тормош.
2. и. мәг. ҡар. бөлгөнлөк. Бөлгөнгә ҡалыу.
БӨЛТӨНЛӨК и. Ас-яланғас, ярлы, сараһыҙ
хәл. Бөлгөнлөктә йәшәү. Бөлгөнлөккә төгиөү.
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Инде беҙҙең колхоздар мул тормошҡа баҫа. сүпләй-сүпләй, шыбырлап ҡына Сәмшегә яуait
бирә. Һ. Дәүләтшина.
Бар бөлгөнлөк, бар ярлылыҡ беҙҙән ситкә ҡаса.
БӨРГӘНӘК и. диал. ҡар. дегәнәк 1.
С. Агиш.
БӨРЙӘН и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
БӨЛГӨНСӨЛӨК и. ҡар. бөлгөнлөк.
БӨРККӨО и. ҡар. бөркөүес.
БӨЛДӨРГӨ и. 1. Ҡылыс, ҡамсы кеүек нәмә
БӨРКӨЛДӘҮ ҡ. диал. Гөрпөлдәү.
нең ҡулға кейә торған элмәге.
БӨРКӨЛӨҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бөр к өү1 1, 2.
2. диал. Элмәкле бау .
БӨЛДӨРГӨС с. Бөлдөрә, бөлгөнлөккә тө
Кейемгә хушбый бөркөлгән.
2. Көс менән берәй тишектән атылыу. Мөрйә
шөрә торған. Бөлдөргәс һугыш.
нән төтөн бөркөлә. Самауырҙан боҫ бөркөлә.
БӨЛДӨРГӘН и. диал. Бөрлөгән.
■ Кәбәктән шартлап утлы төтөн бөркөлдә.
БӨЛДӨРӨҮ ҡ. 1. Бөлгөнлөккә төшөрөү.
Я. Хамматов. Танауынан һылыу боландың ике
Шулай итеп ерҙерҙе һаттыралар, муйын тиңе
бурысҡа батыралар; ер һатылгас, бурысты тү яҡҡа тыны бөркәлә. М. Сөндәклә.
3. Ныҡ аңҡыу. Өлгөргән емештәрҙең тәҙрәнән
ләтәләр, тамам шулай бөлдөрәләр, йөҙәтәләр
бөркөлөп ингән хуш еҫе тын юлын иркәләй.
(Бәйеттән).
Ф. Иҫәнғолов. / күсм. Көслө булып таралыу, сә
2. Насар хәлгә ҡалдырыу; харап итеү. [ Ныязселеү. Осҡон сәсеп торган күҙҙәренән, ҡыҙҙар
гол:] Ай әттәгенәһе, бынау буран сыгып китеп,
ҙыҡы кеүек ҡупшы йөҙөнән шатлыҡ бөркөлөп
бөлдөрҙө лә баһа. Һ. Дәүләтшина. Игенселек
культураһы түбән булгас, уңыш ярлы, был үҙ тора. Н. Мусин. Ишеткәндә моңло ҡурайҙарын
йөрәгемдә моңдар бөркөлә. Ш. Бабич.
сиратында малсылыҡтың аҙыҡ базаһын бөлдөрә.
БӨРКӨТ и. 1. Йылы ит менән туҡлана торған
«Башҡортостан ҡыҙы», 1986, № 1.
иң эре йыртҡыс ҡош. Аҡ яурын бөркөт. Дала
БӨЛӨК с. диал. 1. Насар, аУыр. Бөлөк хәл.
бөркөтө. Тау бөркөтө. Бөркөт балаһы. Бөркөт
2. Бойоҡ, меҫкен. Бөлөк кеше.
БӨЛӨНӨҮ к. 1. ҡар. бөлөү 1.
ояһы. ш Бейектә оса ҡоҙгон ҡош, унан бейек
2. Ауыр хәлдән бойоғоп, меҫкенләнеү. Ҡаза
осор ыласын бар. Ыласындан да бейек оса тор
килһә, бөгөлөп төшмәне ул [Тәфтизан] башын
ган ҡош батшаһы ҡыйгыр бөркөт бар. Салауат
эйеп, бөлөнөп барманы. А. Игебаев.
Юлаев.
БӨЛӨҮ ҡ. 1. Ас-яланғаслыҡҡа, ярлылыҡтса
2. күсм. Ҡыйыу, көслө кешегә ҡарата әйте
лә. / эйл. ф. бөркөтөм ир балаға лратып әйтелә.
калыу, бөлгөнлөккә төшөү. Хәбибулла бай
аптырап тормай, дуҫтарының кәңәшен тыңлап, Бәү, бәү тимен, йоҡла тимен, ыласыным, бөркө
үҙен бөлгән яһан шлан итә... Хәйлә менән мал төм (Оәңгелдәк йырынан).
БӨРКӨТӨҮ ҡ. йөкм. ҡар. бөркөү ‘. һыу бөр
дарын һәм өйҙәрен бисәһе исеменә күсереп, бан
кротлыҡ хурлыгын өҫтөнә ала. М. ҒаФурн.
көтөү.
БӨРКӨҮ 1 ҡ. 1. Шыйыҡлыҡты өрөп сәсрә
2. Насар хәлгә тсалыу; харап бУлыУ. Рәхимә ..
тә ү. Әхмәҙулла бабай ҡурайына һыу бөркөп,
донъя бөлгәндәй булып ярһыны. Һ. Дәүләтшина.
зыңҡылдатып өрөп алды. Ә. Вахитов. Ҡәләмфер
Әгәр уның бына иртәгәнән башлап башлап ошо
ҙә сәйнәп, бөрктөм баҙыян Шәүрә килен кейгән
клубтың хужаһы буласагын белһәләр, бөлдөң,
еләнгә (Халыҡ йырынан). / Тишектән төтөн, боҫ
әллә ни тип төрттөрәүҙәре бар. Ғ. Ибраһимов.
3. Ҡыйынлыҡҡа, меҫкен хәлгә ҡалыү; бирешеү.
һымаҡ нәмәне атылдырыу. Төтөн бөркөү, ж Аҡ
Бөлөп китте шул Әсҡәпъямал, бер-ике йыл эсен самауыр быуҙарын бөркәп, өҫтәл өҫтөнә килеп
ултырҙы. X. Ғиләжев.
дә бигерәк бөлдө. Ҡүҙгә күренеп ҡартайҙы.
2. Ныҡ аңҡытыу. Урман эсе .. танауга, дымлы
Р. Солтангәрәев.
еҫ бөркөп тора. М. Тажи. / күсм. Көслө итеп
БӨЛӘҢГЕРТ с. 1. Ҡараңғылы-яҡтылы, то
һиҙҙереү, сәсеү. Шатлыҡ бөркәп торган йөҙ.
манлы яҡтылыҡҡа ҡарата; тоноҡ. Тәҙрәләрҙә
етеле шәмдәрҙән төшкән бөләңгерт яҡтылыҡ
ш [һалдат] алып автоматын ҡулга, асыу бөркөп
дошманга, ант итте тогро булырга. Ғ. Әмири.
емелдәй. Я. Вәлиев.
2. күсм. Һиҙелер-Һиҙелмәҫ; асыҡ түгел; тоноҡ.
3. күсм. Күмәк булып бер юлы тышҡа атлы
Бала саҡтың бөләңгерт һүрәттәре.
ғыу; тибеү. Былтыргы ҡауландар быйыл яҙ бөр
БӨЛӘҢГЕРТЛӘНЕҮ ҡ. Бөләңгерткә әйләнеү,
кәп сыҡҡан көслө, йәшел бүтәгәләр менән ҡап
бөләңгерт булыу. Яҙгы ҡояшҡа иҙрәп, тимгеллана бара. Д. Юлтый, В. Мортазин.
ф Йән бөркөү ҡар. йән. Оәскә бөркөү ҡар.
тимгел бөләңгертләнә башлаган ҡар яланы.
Ә. Хәкимов.
сәскә. Теш бөркөү ҡар. теш '.
БӨЛӘХӘТ и. диал. ҡар. бола 1.
БӨРКӨҮ 2 с. Эҫе ауыр һауалы; тонсоу. Өй
бөркөү булып китте, бәләкәй генә өйҙөң ни, аш
БОЛӘХӘТЛӘҮ ҡ. диал. Болартыу. ^
бешергәндә усаҡҡа ла ныҡ ягылган, самауыр ҙа
БӨП- киҫ. Бө- ижеге менән башланған төп
сифат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрә
эҫе көйө оҙаҡ ҡына торгайны. С. Агиш. Көн
жәһен бирә. Бөп-бөтөн. Бөп-бөкрө.
бөркөү, тик тау ягынан гына әҙ-мәҙ ел иҫеп
БӨРГӨН р. һөйл. Бер көнө.— Бөргән, мәсь ҡуя. Н. Ҡәрип.
әләне һис тә сыгара алмагас, Рәис эргәһенә
БӨРКӨҮЕО и. Шыйыҡлыҡ бөркә торған
инәйемме икән әллә, тип тә уйлагайным һыр бир- ҡорал.
гә килмәне. Н. Мусин.
БӨРКӨҮЛЕК и. Эҫе ауыр һауа. Кискә табан
БӨРГӘК и. 1. Ваҡ ҡына зәңгәр сәскәле, һыргына ҡыҙыу бер аҙ һурелде. Шулай ҙа бөркөүлек
мауыҡ орлоҡло үлән.
бөтөнләй бөтмәне. Д. Бикташев.
2. Шул үләндең һырып торған ваҡ ҡына йомро
БӨРКӨҮЛӘНЕҮ к. Бөркөүгә әйләнеү, бөр
орлоғо. Мәхүп .. итәгенә һырыган бөргәктәрҙе
көү булыу. Төнөн ныҡлап һыуынырга өлгөрмә
■
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гән һауа ҡояш күтәрелгән һайын бөркөүләнә
бара, С. Ҡүдаш.
БӨҒКӨШӨҮ ҡ. урт. кар. бөрКө ү '. һыу бөр
көшөү.
БӨҒКЭЛЕҮ к. төш. кар. бөркөү
БӨҒКЭНДЕр ЕҮ к. йөкм. кар. бөркәнеү.

(хәмәл, сәүер, ж әүзә, саратан, әсәд, сөмбөлә,
мизан, ғәҡрәп, ҡәүес, жәди, дәлү, хут).
2. Шул йондоҙлок нигеҙендә аталып йөрөтөл
гән ун ике айҙың дөйөм атамаһы.
БӨРӨЗ и. 1..ағас һаплы лом; һөймән. Бөрөз

менән мәке уйыу.

БӨр КЭНЕҮ ҡ. 1. Батты тотот тсаплап ябыныу. Баштан аяк бөркәнеү. Бөркәнеп ятыу.

2. Умарта, кәмә әсән соҡой торған ҡасау
башлы, ағас һаплы ҡорал. Ай һары бал, һары

Юрган бөркәнеү.

бал, һары балды кем эсер? Имән агас һайлаган,

Башҡа лбыныу. Шәл бөркәнеү, ж Мөхтәрә багау, бөрөз кайраган — шул эсер (Ҡобайыр
ҙан).
мә апай .. килен булып төшкәс тә, кушъяулык
3. Беҙ һымаҡ уҡ башағы.
бөркәнеп, кешеләрҙән йөҙөн йәшереп йөрөмәне.
4. диал. Бағау.
Л. Ғәлимов.
БӨр ӨЛӨҮ ҡ. төш. кар. бөрөү 1—3. Бөрөл
БӨҒКЭНСЕК и. 1 . этн. Ҡатын-ҡыҙ битен бөр
гән итәк.
кәй торған б а т лбыуы. Бөркәнсек ябыныу.
БӨр ӨЛЭНЕҮ ҡ. 1. Бөрө тумалтыу. Япракка
■
һәр бер бүрекле баш осраганда битен ҡаплап
2.

каса ине ул, өйҙә яңгыҙ калган сакта гына бөр
кәнсеген аса ине ул. М. ҒаФури.
2. Мәйетте күмгәндә йөҙөиә ҡаплай торған
ябыу.
3. Ҡарындағы баланы уратып Ҡаплаған яры;
йөҙлөк.
БӨр КЭҮ к. 1. Баштан а т а ҡаплап ябыу. Ю р 

бөрөләнеү, ш Баксалагы тирәк бөрөләнде,
япрак ярырмын тип ахыры. К. Кинйәбулатова.
Вакыт еткәс, бар сәскәләр ҙә аталар бөрөләнеп.
Ш. Бабич.
2. күсм. Ғәмәлгә билге биреү; яралыу. Яңы
бөрөләнгән тойго. ■ Таланты яңы гына бөрө

ләнгән, әле егерме ете йәшене лә етмәгән егет ..
яу ҡырында һәләк булды, «ағиҙел», 1964, № 5.
2. Баштса ябындырыу. Шәл бөркәү. Яулык
БӨр ӨМ и. диал. ҡар. бөрмә II.
бөркәү.
БӨр ӨНӨҮ к. диал. ҡар. төрөнөү 1.
БӨҒЛӨҒЭН и. 1. ( йәки ҡара бөрлөгән) р оза
БӨр ӨҮ ҡ. 1. Ғигеҙ һырҙар яһап йыйырыу,
сәскәлеләр ғаиләһенә тсараған сәнскәкле үрмә
бөрмә яһау. Итәкте бөрөү. Бөрөп тегеү, ш [Әбей]
һабатслы туғай үҫемлеге. / Шул үҫемлектең тсара
өҫтөнә билдән бөргән оҙон кара күлдәк кейгән.
күк төҫтәге, тсурай еләгенеке кеүек бүлкәтле
3. Биишева. Ул [Исхаҡ] йәшел гимнастеркаһын
еләге. Яр бөрлөгәне диал. тсара бөрлөгәи.
бик ҡупшылап, арттан билен бөрөп, яҫы ҡайыш
2. ( йәки ҡыҙыл бөрлөгән) Роза сәскәлеләр быуган. Һ. Дәүләтшина.
ғаиләһенә тсараған өсәр-өсәр яиратслы урман
2. Йыйырып остан тарайтыу. Ауыҙҙы бөрөү.
үҫемлеге. / Шул үҫемлектең асытс тсыҙыл төҫтә
Тоҡто бөрөп бәйләү.
3. Йыйып йомарлау. Итәкте бөрөп тотоу.
ге еләге.
БӨр ЛЭНТИН [рус. бриллиантин <фр. ] и.
■ Яҙгы ҡырау япраҡтарҙы бөргән. М. Кә
Үҙенән сытстсан ватс-ватс ҡына күберсекле йотса
рим. / күсм. Ҡыҫҡан һымаҡ итеү. Йөрәкте бөрөп
йылтыр тауар, һауаларҙа оскан аккош кеүек ак
алды.
бөрләнтин күлдәк кеймәнем (Халытс йырынан).
+ Бөрөп алып барыу ҡыҫмаҡҡа алыУ. Дейеү
БӨҒЛЭТЭҮ и. Ҡош тсорттоң аштсаҙаны.
ҙәрҙе, аждаһаларҙы ҡыйратып бөттөм тигәндә
БӨр м ә I с. Бөрөп, йыйырып тегелгән. Бөрмә
генә Урал батырҙың өҫтөнә һанһыҙ күп енбилле тун. ш Ҡәҙергоп инә. Уның өҫтөндә
бәрей көтөүе килеп ябырылды, ти,— тын да ал
бөрмә билле бишмәт. А. "Таһиров.
дырмайҙар, бөрөп алып баралар, ти, егетте
(Әкиәттән). Бөрөп алыу матҡып тотоу. Хисамый
II и. 1. Кейемдең бөрөп, йыйырып теккән
стражникты ягаһынан бөрөп алып, кыраңдастан
урыны. Күлдәк бөрмәһе.
2. Кейемдең иәки бүтән нәмәнең бау үткәреп һөйрәп төшөрҙө. Б. Бикбай. Mail бөрөү ҡар. ман.
бөрөлгән ере. Токсай бөрмәһе. Ыштан бөрмәһе.
БӨРӨШ с. Бөрөлөп бәләкәсәйгән. Бөрөш
ф Бөрмә башлы ( йәки ҡыйыҡлы) дүрт яҡлап
ауыҙ.
ябылған. Бөрмә башлы өй.
ф Бөрөш ҡасау ҡар. ҡасау 2.
БӨр м ә КЭЙ и. Быуын-быуындан уратып сытс
БӨр ӨШӨҮ ҡ. 1. Кибеп, һулып, йомарланыу;
тсан ваҡ яиратслы, ойҡаш-оиҡат атс, ал, һары
ҡурышыу. Бөрөшкән сәскә, ш Бойҙай уңманы,
сәскәле, йөнтәҫ тсут орлоҡло болон үләне.
башаҡланып, һутлана гына башлаганда .. эҫегә
Бөрмәкәй орлого.
сыҙамай бөрөштө. Я. Хамматов.
2. Йыйырылып, тартылыу (телгә, ауыҙ эсенә
БӨр МЭЛЕ с. Бөрмәләп тегелгән. Бөрмәле тун.
ҡарата); ҡурышыу. Муйыл ашаһаң, ауыҙ эсе
БӨҒМЭЛЭҮ ҡ. Бөрмәле итеү, бөрмә яһау.
бөрөшә.
Күлдәктең билен бөрмәләү.
3. диал. ҡар. бөршәйеү 1.
БӨҒМӘТ и. диал. кар. бөрмә II.
БӨр ӨШТӨр ӨҮ ҡ. 1. Бөрөп, бәләкәсәйтеү,
БӨРӨ и. Үҫемлектең япраҡҡа тумалған бәбә
ге. Агас бөрөһө. Бөрө ярыу. ш Агастарҙың бүрт тарайтыу. Йәш бала ят ҡулда ҡыйынһынып,
ауыҙын бөрөштөрҙө лә илап ебәрҙе. С. агиш.
кән бөрөләре яҙ кояшының иркәләүе менән
2. Киптереп, һулытып, йомарлау; ҡурышты
асылып, япрак яра башлай. С. Ҡудаш. / Оәскәрыу. Эҫе ел ямгщрга һауһаган ҡайын япраҡта
нең яңы тумалған бәбәге.
рын ҡурҙы, бөрөштөрҙө. Я. Хамматов.
БӨҒӨЖ [гәр.] и. иҫк. астр. 1. Ҡояштың йыл
ган менән бөркәп яткырыу.

лыҡ хәрәкәт юлы буйлап урынлашҡан ун ике
йондоҙлоҡ төркөмө һәм уларҙың һәр береһе
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3.

йыйырып,

тартылдырыу; ҡурыштырыу.

Бешмәгән муйыл ауыҙҙың эсен бөрөштөрә.

БӨР

БӨТ

Б

БӨр СӨК I и, 1. Бик бәләкәс кенә бөртөк. Ҡар

туҡлы малдар буранда бөршәйеп тора. К. Туи-

бөрсөгө, һыу бөрсөгө. Ысыҡ бөрсөгө, ш Әхмә
ҙулла бабай маилайына сыҡҡан тир бөрсөктәрен
яҫы усы менән һыпырҙы, Ә. Вахитов.

кин.
2. диал. ҡар. бөрөшөү 2.
БӨр ШӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бөршәйеү 1. Бөр

шәйешеп йоҡлау.
2. Өрөлөп торған бәләкәс кенә ҡабарсыҡ.
БӨр ШӘЙТЕҮ ҡ. Бөрөш игеү; бөрөштөрөү.
Үпкәлә туберкулёз бактерияларынан тәүҙә бәлә
Ауыҙҙы бөршәйтеү.
кәй генә бөрсөктәр барлыҡҡа килә,
II с. Бик бәләкәй. Бөрсөк тир, ш Бөрсөк алтын БӨр ӘТ и. Йыуап итеп боролған йүкә.
БӘСӘЛ с. диал. Булдыҡһыҙ.
өсөн оҫталар газапланып тау-таш ваталар.
БӨСӘр с. диал. 1. Бәләкәй кәүҙәле, бәләкәй.
Р. Ғарипов.
БӨр СӨКЛӘНЕҮ ҡ. Бөрсөк булыу. [ Фатима- Бөсәр кеше.
2. бөсәрҙәр и. мәг. Бәләкәй балалар.
ның] манлайынан бөрсөкләнеп тирҙәр сыга.
БӨТКӨЛ 1 билд. а. ҡар. бөтә. Бөткөл халыҡ.
Б. Викбаи.
БӨТКӨЛ 2 с. диал. Бөтөрлөк. Сут та юҡ, бик
БӨр СӨКЛә Ү ҡ. Ишкән бауҙың тороп ҡалған
күп еләк, күп .. донъяла бөткөл түгел. Ш. Ба
остарын, йүкәләрен таҙартыу; бөрсөү. Оморҙаҡ
бич.
бабай ишкән арҡанын бөрсөкләп ултыра ине.
Ж. Кейекбаев.
БӨТКӨЛЛӨ билд. а. ҡар. бөтә. Йәштәрҙең
БӨр СӨЛӨҮ ҡ. төш. ҡар. бөрсөү.
бөткөллөһө хеҙмәттә.
БӨр СӨМЭ и. диал. Сәбертке.
БӨТКӨЛЛӘЙ р. диал. Бөтөнләй, тотош.
БӨр СӨҮ ҡ. Иткән бауҙың тороп ҡалған
БӨТКӨҺӨҘ с. 1. Бөтә торған түгел, бөтмәй
торған, һанап бөткөһөҙ. Әйтеп бөткөһөҙ. ■
остарын, йүкәләрен таҙартыу; бөрсөкләү. Арҡан
Уның [Златоустың] ҙурпыгы һөйләп бөткөһөҙ.
бөрсөү.
Һ. Дәүләтшина.
БӨр СӘ и. 1. Һикереп йөрөй торған ваҡ ҡыйа
2. Иге-сиге юҡ, сиктән тыш күп; бөтмәҫ. Бөткө
ҡан һурғыс паразит бөжәк. Бөрсә талауга уянып
һөҙ байлыҡ. Бөткөһөҙ ҡыуаныс, //Бөткөһөҙ күп.
киткән Вәлиҙец ҡолагына ишек асылган тауыш
■ Халыҡ Иҙелгә генә түгел, Яйыҡ менән һаҡишетелгән кеүек булды. С. Ханов.
марга ла бөткөһөҙ рәхмәт уҡыны (Әкиәттән).
2. күсм. Бәләкәй кәүҙәле етеҙ кешегә әйтелә.
БӨТКӘНЕ р. Тотошо менән; шау. Уҡсы батыр
Ут бөрсәһе бәләкәй кәүҙәле, уТ кеүек етеҙ кегле.
[Ҡояш] эшкә теше-тырнагы менән йәбешеп ята. бер бейек матур йортҡа килһә, уның эсе лә, тышы
Теленә килгәндә телеп тә, тегеп тә бирә. Етеҙле ла бөткәне алтын, ти (Әкиәттән).
БӨТЛӘҮ и. диал. Балыҡ Ятыуы.
ге, уңганлыгы ягынан — ут бөрсәһе. Я. Вәлиев.
БӨТМӨр с. 1. Эште ентекләп, урын, еренә
ф Ер бөрсәһе ҡар. ер.
еткереп эшләүсәи. Бөтмөр кеше. ■ [Хисамит
БӨр СӘЙЕҮ ҡ. Бөрсөк кенә булып сурайыу.
дин:] Аллаяр әфәнде, бигерәк бөтмөр кешеһегеҙ
Бөрсәйеп сыгыу.
икән: бер ҙә генә донъя эшенән бушамайһыгыҙ.
БӨр ТӨК и. 1. Бер төрлө ваҡ өлөшсәләрҙән
Ф. Иҫәнғолов.
торған нәмәнең берәмеге. Алтын бөртөгө. Бойҙай
бөртөгө. Ҡар бөртөгө. Сәй бөртөгө. Тары бөртө
2. Һәр лҡтан етеш, бай. Бөтмөр өй. Бөтмөр
хужалыҡ.
гө. Ынйы бөртөгө.
БӨТМӨр ЛӨ с. диал. ҡар. бөтмөр 1.
2. Иҫәпләү; һанау берәмеге. Дүрт бөртөк мал.
БӨТМӨҒЛӘҮ ҡ. Ентекләп, урын, еренә ет
Ике бөртөк сәс. ш Ҡулдар күтәрелмәне. Күтәр
кереү. Бөтмөрләп эшләү.
ергә теләгән бер-ике бөртөк кеше булһа ла, улар
йыйылыштагы күпселектең ырайын белгәнгәме,
БӨТМӨШ и. Бөтә булған тәбиғи сиФат (эйәлек
.. ҡул күтәрергә баҙманы. Ғ. Дәүләтшин. Оҙон
ФормаһыиДа ҡуллаиыла); булмыш. Бөтмөшө
гына керпек һикһән бөртөк, нурлы йөҙҙәреңде
шул. ш Кешеләрҙең бөтмөшөнә ҡарап тотош
ябалыр (Халыҡ йырынан).
төбәккә баһа бирелә. «Совет Башҡортостаны»,
3. күсм. Ниҙендер бәләкәй генә бер өлөшө.
1970, 19 сеитлбрь.
Кешеләр нимә генә һөйләһә лә һүҙҙәрендә хаҡ
БӨТМӘр СЕК и. диал. Ҡуянтубыҡ.
лыҡ бөртөгө бар. Ә. Вәли.
БӨТМӘҪ с. Бик күп; бөткөһөҙ. Бөтмәҫ ҡеүәт.
ф Бер бөртөк [тә] йәки бөрТөк тә бер ҙә, әҙ геиә
Бөтмәҫ шатлыҡ, ш Йөрөй генә торгас, уйҙар
лә. Бөртөк тә бесән ҡалманы.
уйлап, бөтмәҫ ҡайгыларга тарыҡтым (Халыҡ
БӨр ТӨКЛӨ с. Бөртөк-бөртөк таралып тор
йырынан).
ған, бөртөктәрҙән (1 мәғ.) торған. Бөртөклө аш
БӨТМӘҪ т ө к ә н м ә ҫ с. Иге-сиге юҡ, сиктән
лыҡ. Бөртөклө сәй.
тыш күп; иҫәпһеҙ-хисапһыҙ. Бөтмәҫ-төкәнмәҫ
БӨр ТӨКЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Бөртөклөгә әйләндедәрт. Бөтмәҫ-төкәнмәҫ көс. Бөтмәҫ-төкәнмәҫ
реү. Суперфосфатты бөртөкләндереү,
шатлык. Бөтмәҫ-төкәнмәҫ байлыҡ.
БӨр ТӨКЛӘНЕҮ ҡ. Бөртөклө-бөртөклөгә әй
БӨТНӨК и. Медицинала, парФюмерияла,
ләнеү, бөртөклө-бөртөклө булыу.
БӨр ТӨКЛӘҮ ҡ. Бөртөк-бөртөк итеп айырыу;
берәмләү. Бөртөкләп йолкоу. Бөртөкләп һанау,
ш [һыуһылыуҙың әсәһе — Олтанбикәгә:] Ҡ ы 

ҙымдың күлдәген сисеп бирмәһәң, сәсеңде бөр
төкләрмен (Әкиәттән).
БӨр ШӘЙЕҮ ҡ. 1. Кәүҙәне, алҡ-ҡулды йыйып,
йомарланыу; шоҡрайыу, һыуыҡтан бөршәйеү.

Бөршәйеп ултырыу. Бөршәйеп ятыу. ш Аслы-

кондитер эшендә ҡулланыла торған хуш еҫле
үлән. Бөтнөк еҫе. ш Сагылдың ялангаҫ битлә

үҙәрендә аҡ башлы ҡылган, тәмле еҫ аңҡытып
торган ваҡ кына зәңгәр сәскәле бөтнөк үләне
үҫә. X. Ғиләжев.
БӨТНӨКЛӨ с . Бөтнөк ҡушылған, бөтнөк ҡу
шып эшләнгән. Бөтнөклө кәнфит. Бөтнөклө теш

порошогы.
БӨТӨКӘ с. диал. ҡар. ҡыҫыҡ 1 1 Бөтөкә күҙ.
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БОТ

БОТ
бөтөлөү

ҡ. эйһ. ф. кар. бөтөү. Биҙрәп бө

төлгән.
БӨТӨМ и. 1. Әҫәрҙең һуңғы, йомғаҡлау өлө
шө. А. Игебаев ижадына лирик тондар һәм афо
ристик бөтөмдәр хас. Р. Ннғмәти.
2. кар. ос 3.
БӨТӨН с . 1. Күләме, дәүмәле кәмемәгән;
теүәл. Бөтөн алма. Бөтөн бүрәнә. Бөтөн икмәк.
Бөтөн такта. / күсм. Кәм түгел; камил. Иҫе, акы-

лы бөтөн.
2. Туҙған, тишелгән, зарарланған ере ютс;
туҙмаған, төҙөк. Кәртә-ҡура бөтөн. Өҫ-баш бө

төн. ш Минең кейем былай бөтөн булһа ла бик
үк купшы түгел. Т. Иәнәбн.
3. Мохтажлығы, кәмселеге юҡ; етеш. Тормо
шобоҙ бөтөн.)/Хәҙер халык бөтөн йәшәй.
4. Кәсергә бүленмәгән; теүәл. Бөтөн һан. Ике
бөтөн ундан биш.
5. кар. бөтә.
БӨТӨНЛӨК и. 1. Бөтөн (1 —4 мәғ.) булыу хәле
йәки сиФаты. Өҫ-баштың бөтөнлөгө, һандың
бөтөнлөгө.

БӨТӨҒКӘ с. диал. ҡар. бөҙрә 1.
БӨТӨРЛӨК с. Бөтә торған. Э ш бөтөрлөк

түгел.
БӨТӨр ӨЛӨҮ 1 к. төш. кар. бөтөрөү 1 1—6.

Бөтөрлөгән эш.
БӨТӨр ӨЛӨҮ 2 ҡ. диал. ҡар. өйрөлөү 1.
БӨТӨҒӨНӨҮ ҡ. 1. Төҫ ташлау, йонсоу; бире
шеү. Рәхимйән бабай, ахыры картайыуы етеп,
бик бөтөрөндө. Р. Сибәғәтөв.
3. диал. кар. меҫкенләнеү 2.
БӨТӨр Ө Ү 1 к. 1. Аҙағына еткереү, тамам
итеү; тамамлау. Йыйылышты бөтөрөү. Уҡыуҙы
бөтөрөү. Эште бөтөрөү, ш Өй хәстәренниен

бөтөргәс тә халык салгы, ураҡ ҡулга алды.
Ғ. Амантай./Эш итеү; тамамлау. Шәлен бөтөрөп
ябынган. ■ Өй яңы, ҙур. Ахыры быйыл гына
бөтөрөп ингәндәр. Р. Низамов./Алып барыу,
башҡарыу. [Ғариф:] Ана урыҫ мәрйәләре йәшел
сә баксаһында бөтә эште үҙҙәре бөтөрә. Б. Бик
бай. /Тотош бер нәмәнән эшләү. Ынйы, мәрйен
дән бөтөрөү, ш һаҡмар йылга күперен таш
буранан бөтөргән (Халыҡ йырынан).
2. Кәметә-кәметә юҡ итеү; тамам итеү. Аҙыҡ
2.
Эске бер берҙәмлекте тәшкил иткән, бер
ты бөтөрөү, һыуҙы бөтөргәнсә эсеү. ш Ултыра
бөтөн булып күҙ алдына баҫҡан хәл йәки торош.
торгас, мин теге кеҫәләге сәтләүекте бөтөргән
Дәүләттең бөтөнлөгө. Художестволы әҫәрҙең
мен дә ҡуйганмын. Т. Йәнәби./Тотош тотоноу,
бөтөнлөгө.
тотош туҙҙырыу (аҡсаны, малды). Аҡсаһын
БӨТӨНЛӘЙ р. 1. Бөтөн көйө, тулы көйө,
ашауга бөтөрә, ш Ул [Иванов] тапкан-таянөлөшкә бүлмәй. Бөтөнләй кабыу.
2. Тулыһы менән; тотош, тулыһынса. Бөтөн ганын Нинаның уҡыуына бөтөрә. Уны кейенде
ләй онотоу, п Байгужа менән Буранбай ..бөтөн рә, уның өсөн түләй. Д. Юлтый.
3. Йыуып, юйып юҡ итеү. Керҙе бөтөрөү./Б ул
ләй башка булып үҙгәреп киткән. Д. Юлтый. Аҡған сифатты юҡ итеү. Көстө бөтөрөү. Түҙемлекназар аҙ-маҙлап ауыҙына аш ала башлай, йөҙөнә
ҡыҙыллыҡ сыга, өс көн тигәндә бөтөнләй шә те бөтөрөү.
4. Сик һалыу, туҡтатыу. Талашты бөтөрөү,
бәйә (Әкиәттән).
3. Бөтә ваҡытҡа, тотош, бөтөнләйгә, [һыуһы һугышты бөтөрөү, һүҙҙе бөтөрөү./Ғәмәлдән юҡ
лыу;] Балам, һинме был, Арыҫлангәлем? һин итеү. Етешһеҙлекте бөтөрөү. Наҙанлыҡты бөтө
рөү. ■ — Ғәфү итегеҙ,— тине Әршит, — мин эсме, тим балам, бөтөнләй ҡайттыңмы? Ғ. Дәүләт
мәйем. Эсеү эш түгел. Бөтөрөргә кәрәк совет
шин.
4. Бик тә бик, бик ныҡ; тамам. Бөтөнләй ша йәштәренә үткән көндән ҡалган был сирҙе. Ғ. Оә
шып китеү, н Ана, Аҡселән йылгаһының шыл ләм.
5. Тар-мар итеү, юҡ итеү. Дошманды бөтө
тырары ла. ниндәй яҡында, бөтөнләй эргәлә генә
рөү. /Үлтереү, юҡ итеү. [Әмирханов:] Бөтөрәм
кеүек ишетелә. Б. Бикбай.
мин һине ошо баҫҡан урыныңда! Нисек һин ми5. Һис бер, һис. Бының менән бик иҫәпләп
нәң милли хисемә тейәһең! С. Агиш.— Юлда
һөйләшергә кәрәк тип уйланым. Башта бөтөнләй
яуап та, биргем килмәне. С. Агиш.
бөтөрөрҙәр инде баламды! — тип тыйыла алмай
БӨТӨНЛӘЙГӘ р. Бөтә ваҡытҡа, тотош, бө
иларга тотондо Сәхип еңгә. А. Ибраһимтөнләй. Бөтөнләйгә китеү. ■ Улар был үлем - Ҡыпсаҡ.
дең .. бөтә дәһшәтен яңы гына төшөнгән
6. Яраҡһыҙ хәлгә килтереү, эшлектән сы
кеүек, аталарын бөтөнләйгә югалтыуҙарына
ғарыу. Шәм яҡтыһы күҙҙе бөтөрә. Насар юл ма
әле генә ышанган кеүек, өсөһө бер юлы илап
шинаны бик тиҙ бөтөрә. ■ [Күсәр хан:] Үҙеңде
ебәрҙе. Һ. Дәүләтшина.
бөтөрөп, ул тиклем кайгырма инде, кыҙым.
БӨТӨНЛӘНЕҮ

ҡ.

Тулы, теүәлгә әйләнеү.

Хәҙер килеп, халык батырының яҡты һыпы беҙ
ҙең күҙ алдында Алпамыша кеүек ҙурая, күр
кәмләнә, бөтөнләнә бара. Т. Оәғитов.
БӨТӨНӨҺӨ билд. а. Бөтә булғаны, барыһы,
һәммәһе. Нефттә кислород, көкөрт һәм азот
элементтары ла бар. Улар бөтөнөһө бергә ғәҙәттә
бер-ике проценттан артмай. Д. Бураҡаев.
БӨТӨНӘЙТЕҮ ҡ. ҡар. бөтәйтеү.
БӨТӨРГӨС 1 и. Киндерҙе һуғып бөтөр алда,
буйлыҡ ҡыҫҡа ҡалып, сәйҙән көрөҫкә етмәй
башлағас, осон бөтөрөп ҡуйыр өсөн ялғап тарт
тыра торған тейәкле бау.
БӨТӨр ГӨС 2 и. диал. Юйғыс.
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«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
7. Хәл ҡылымдың ?п Формаһын д ағы һүҙ менән
килеп, ярҙамлыҡ ҡылым сифатында эш, хәрә
кәткә тулылыҡ мәғәнәһе бирә. Алып бөтөрөү.

Ҡаҙып бөтөрөү.Туҙҙырып бөтөрөү. Уҡып бөтө
рөү. Эсеп бөтөрөү.
ф Эшен бөтөрөү ҡар. эш.
БӨТӨРӨҮ 2 ҡ. диал. ҡар. б о р о у 1 2.
БӨТӨРСӨК и. диал. ҡар. өйрөлтмәк 1.
БӨТӨРТӨҮ ҡ. йөкм.. ҡар. бөтөрөү 1 1—6.
Етешһеҙлекте бөтөртөү. Эште бөтөртөү.
БӨТӨҮ ҡ. 1. Ахырға етеү, тамам булыу. Ғи
нуар айы бөттө. Уҡыу бөттө. Ултырыш, бөттө.
Э ш бөттө. Әҙерлек бөттө, ш һуҙем бөтһә лә те

БӨТ

БРА

лемдә йырым бөтмәне, Уралым! Салауат./Эш
булыу, тамам булыу. Төҙөлөш бөткән./Тотош
бер нәмәнән эшләнеү. Гел мәрйендән бөткән
кашмау. ш Өйҙөң стеналары һайлап йыйылван
карагайҙан бөткән. Ғ. Дәүләтшин.
2. Кәмей-кәмеи юҠ булыу; тамам булыу. Аҙык
бөтөү.Акса бөтөү, ш Ҡулыбыҙҙа патрон бөткәс,
штык менән ташландыҡ [Бәйеттән],/Тотош тото
нолоу (аҡсаға, малға ҡарата). Тапҡан аҡса
ашауга бөтөп тора.
3. Йыуылып, юйылып юҡ булыу. Бысраны
бөттө. Май табы бензинга бөтә,/Ниндәйҙер бер
сиФат юҡ булыу. Ауыртыу бөттө,
4. Булған ерҙән тыныу; баҫылыу, туҡтау. Ғауға бөттө, һугыш бөттө, ш Уф тигәндә бөтһөн ине
йөрәгем әрнеүҙәре (Халыҡ йырынан)./Ғәмәлдән
юҡ булыу. Ҡурҡыныс бөттө. Татыулыҡ бөттө.
Насар гәҙәт бөттө. Түҙем бөттө. Ышаныс бөттө,
ш [Ҡотлояр:] Дөрөҫ, хәҙер килендәргә ҡайны,
кайнагалар менән һөйләшмәҫкә .тигән закон
бөткән. Һ. Дәүләтшина.
5. Тар-мар булыу, юҡ булыу. [Гәрәй:] Барыһы
китә, барыһы бөтә! Б. Бикбай./Үлеү, һәләк бу
лыу. Башлыҡ бөткән шунда: үткер һөнгө маң
лайына барып ҡатылган. Б. Вәлит,
6. Яраҡһыҙ хәлгә килеү, эшлектән сығыу. Ҡөнө-төнө поход йөрөп, аяҡтарыбыҙ бөттө (Бәйет
тән). Кешеләр арыны, бөттө. А. Карнай.

бөтәйтте. Ф. Иҫәнғолов. Кейәү ҡыҙ кейәүләп
йөрөй башлай. Килгән һайын бүләк алып килә,
ҡыҙҙы бөтәйтә (Туй йолаһынан).
2. Етеш, махтажһыҙ итеү. Донъяны бөтәйтеү,
БӨТӘр ЛӘҮ ҡ, диал, Ойпалау, йомарлау.
БӨТӘҮ с, 1. Үҙ рәүеше боҙолмаған, ярғылап
бүлгеләнмәгән; бөтөн. Бөтәү агас. Бөтәү арыш.
Бөтәү бәрәңге.
2 диал, күсм. Эшләп ҡаҡшамаған, бирешмә
гән. Бөтәү кеше,

7. СиФат ҡылымдың *ған Формаһында үҙенән

алда торған төбәү килештәгә һүҙ менән килеп,
шул һүҙ аңлатҡан сиФатҡа йүнәлеүҙе белдерә.

Кирегә бөткән холоҡ. Телгә бөткән кеше.
8.
Формаһындағы хәл ҡылым менән килеп,
ярҙамлыҡ ҡылым сиф атында эш-хәлдең һуңғы
дәрәжәһен белдергән ҡушма ҡылым Яһай. Апты

рап бөтөү. Арып бөтөү. Кейенеп бөтөү. Кибеп
бөтөү. Туҙып бөтөү, һаргайып бөтөү. Ябыгып
бөтөү.
ф Бөтәһе түгел бик күп, сикһеҙ күп. Магазин
да китап бөтәһе түгел. Көн бөтөү ҡар. көн 1 7.
Көнө бөгөү ҡар. көн 16. Күңел бөтөү ҡар. күңел.
БӨТӨШ с. Бәләкәй генә булып бөтәшеп тор
ған. Бөтөш күҙ.
БӨТӘ билд. а. Бар булған; барлыҡ, һәммә. Бө
тә донъя. Бөтә көскә. Бөтә хөрмәт. Бөтә тирә-яҡ.
Бөтә халыҡ. Бөтә яҡтан, ш Шоңҡар булып ос
тоҡ урмандагы бөтә һуҡмаҡ, бөтә аранан. Ғ. Сәләм.
БӨТӘЙЕҮ ҡ. 1. Бөтөнгә (2 мәғ.) әйләнеү, бөтөн булыу. Кәртәҡура бөтәйҙе. Өҫ-баш. бөтәй
ҙе./Кейем-ҡаралдыны яңыртыу. [Үмәр:] Йыл да

алына торган нәмәләр түгел бит, йылы тура кил
гәндә бөтәйеп ҡалыр га кәрәк. Һ. Дәүләтшина.
2. Мохтажһыҙға, етешкә әйләнеү; егеш,булыу.

Тормош бөтәйҙе„ ■ Бер ҙә байымаҫ һәм бөтәй
мәҫ эшселәр. Сөнки беҙҙә һис ирек юҡ, көсләйҙәр
бит көслөләр. М. ҒаФури.
ф Күңел бөтәйеү ҡар. күәел.
БӨТӘЙТЕҮ ҡ. 1. Бөтөнгә (2 мәғ.) әйләндереү,
бөтөн итеү. Кәртә-ҡураны бөтәйтеү. Өҫ-башты

бөтәйтеү, ш Әсәйемдең .. күлдәк иҙеүендәге ..
энәһе беҙ йыртып ҡайтҡан кейемде бөтәйтергә,
ямарга әҙер генә була ине. Ш. Янбаев./Яңы
кейем-ҡаралды менән тәьмин игеү. Эшләгән ара
ла ул [Саҙрислам] ысынлап та гаиләне аҙыраҡ

Б

ф Бәтэү яра ауыҙланмаған, эстән эренләгән
яра.
БӨТӘҮЛӘЙ р. Бөтәү көйө, йомро көйө. Бө
тәүләй бешерелгән картуф.
БӨТӘҺЕ билд, а. 1. Бар булғаны; барлығы,
һәммәһе. Бөтәһе биш китап, ш Бында, [магазин
да] бөтәһе һигеҙ хеҙмәткәр. С. Агиш.
2. и. мәг. Бөтә кеше йәки нәмә. Ҡотлоярҙың

һүҙенә бөтәһе лә ҡысҡырып көлөп ебәрҙе.
Һ. Дәүләтшина.
БӨТӘШ с. Ауыҙланып, тишек булып торған
ере тыштан тартылып кәпләнгән. Бөтәш яра.
БӨТӘШЕҮ ҡ. Тартылып, тығылып көпләнеү
(ауыҙланып, тишек булып торған ергә ҡарата).

Уны [парафинды] ваҡытында таҙартып өлгөр
мәһәң, .. нефть юлы бөтәшә. Ә. Байрамов. [Ғәй
зулланың] бөтәшкән яраһы асылган ине. Д. Бү
ләков.
БӨТӘШТЕРЕҮ ҡ. 1. Бөтәш итеү. Төлкө аға
стың әбей сапҡан ерен ялап бөтәштереп ҡуйҙы,
ти (Әкиәттән).
2. Йүнәтәү, ямау. Йорт-ҡураны бөтәштерергә

әҙ-мәҙ төҙөлөш материалы кәрәк ине.
БӘХИЛ [гәр.] с. Аҡсаһын, нәмәһен бик ҡыҫып
тотоусан, һаран. Бәхил кеше. ш Бигерәк тонсогоп йәшәй бит ул Зөләйха, Ғибад бәхил кинога ла
йөрөткәне юҡ уны. Н. Мусин.
БӨХТӘ [фарс. ] с. 1. Таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ
һаҡлаусан; таҙа, матур итеп эшдәүсән. Бөхтә
кеше.
2. Таҙа, матур күренешле; йыйнаҡ, ыҫпай.

Бөхтә кейем. Бөхтә өй.//Бөхтә кейенеү.
БӨХТӘЛЕК и. Таҙа, матур күренеш; йыйнаҡ
лыҡ, ыҫпайлыҡ. ■ Күпереп ятҡан аҡ мендәрле
койкалар оҙон, яҡты казармага тагы ла бер
йыйнаҡлыҡ, бөхтәлек, матурлыҡ биреп тора.
Н. Ҡәрип.
БӨХТӘЛӘҮ ҡ. Бөхтә итеү. Кейеҙ менән кәп

ләнгән өлкән һандыҡ өҫтәнә яҫтыҡ, түшәк, юрган, кейеҙ кеүек нәмәләр бөхтәләп өйөп ҡуйылган. И. Көҫәпҡол.
Б ӨШӨТӨҮ (бөшөк*) к. диал. Күшегеү.
Бр АДӘр [фарс. ] и. иҫк. кит. 1. Ир туған.
2. Дуҫ, иптәш. Был заман халыҡ зирәк бит,
брадәрем, тиҙ беләләр эсендә ни нәмә барын.
М. ҒаФури.
Бр АЗИЛ и. Бразилияның төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе.
Бр АК [рус. (нем. ] и. Шартына килтермәй,
берәй етешһеҙлек менән эшләнгән нәмә. Брак
яһау. Бракка сыгарыу.//Брак нәмә./Кәмселек,
етешһеҙлек. Брак табыу, ш Брак изделиелар,

түбән сифатлы тауарҙарҙы эшләп сыгарыуҙы
булдырмаҫлыҡ кардиналь саралар кәрәк. «Со
вет Башҡортостаны», 1986, 26 Февраль.
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БраКОНЬЁр [рус. (фр.] и. Тейешһеҙ Урында
һәм ваҡытта йәки тыйылған ыеУл менән һүнар
иткән, балыҡ тотҡан кете. Иптәш Ҡотлогужин

БҒОМ [Рус. (гр.] и. 1. Химик элемент, ҡара
ҡыҙыл ҡүйы шыйыҡлыҡ (медицинала, химияла
һәм фотографияла ҡүлланыла).
2. Шүны ҡатыштырып яһаған нервы тынысландырғыс дарыү.
Бр ОМЛЫ с. Составында бром бүлған. Бром

үҙе иң инсафлы балыҡсы булыу менән бер рәт
тән, балыҡ ҡоротҡостарының рәхимһеҙ дошма
ны, йәмәгәт башлангысы тәртибендә браконьерҙарга ҡаршы ҡәрәштә ҡатнаша. Д. Иҫламов.
БрАу НИНГ [РУС. (ингл. ] и. автоматик пи
столет.
Бр аХМ АН [Рус. j и. Һиндостандағы иң юғары
ҡатлам кешеһе.
Б р а х м а н й з м [рус. ] и. Яңы эраға тиклемге
8—9 быУаттарҙа барлыҡҡа килгән боронғо һинд
дине.
БрЕЗЁНТ [РУе. ( гол.] и. ҺыУ үткәрмәй торған
ҡалын беше түҡыма. jjБрезент плащ.
БРИГАДА [РУС. <Фр.] и. 1. Билдәле бер эш
башҡарған төркөм. Йәшелсә бригадаһы. Ҡомп-

лекслы бригада. Төҙөлөш бригадаһы. Бригада
подряды. / Поезды хеҙмәтләндергән кешеләр со
ставы. Поезд бригадаһы.
2. Бер нисә полктан, батальондан, батарелнан
йәки бер үк төрлө бер нисә хәрби караптан тор
ған ғәскәри берәмек. Танк бригадаһы. Торпеда

катерҙары бригадаһы.
БРИГАДЙР 1[РУС. ] и. Бригада (1 мәғ.) етәксе
һе. Төҙөүселәр бригадиры.
Бри г а д й р 2 [рус. (нем.] и. тар. Полковник
менән генерал араһындағы хәрби дәрәжә (рУс
ғәскәренә Петр I индергән, Павел I бөтөргән)
һәм шул дәрәжәләге хәрби кеше. Бригадир булган һай Салауат егерме лә ике йәшендә (Халыҡ
йырынан).
Бри г а д и рл ы к и. Бригадир вазиФаһындағы эш. Бригадирлыҡҡа кеше табырга кәрәк.

Бригадирлыҡтан сыгыу.
БрИЗ [РУС. <Фр ] и. Көндөҙ диңгеҙҙән йылыраҡ лрға, төнөн ярҙан йылыраҡ диңгеҙгә табан
иҫә торған әкрен ел.
БрИКЁТ [РУС. <фр. ] и. Берәй материалдан
пресланап эшләнгән кирбес, плитка. Күмер бри

кеты.
Бр ИКЕТЛаНЫу ҡ. төш. ҡар. брнкетлаү.
Киптереп брикетланган йәшелсә, картуф Алыҫ
Көнсыгышҡа һәм төньяҡҡа оҙатыла. М. Хис
мәтов.

БрИКЕТЛау ҡ. Брикетка һУғыУ. Ҡеүәтле
машиналар күмерҙе онтай, ныҡлап киптерә, ҙур
баҫым аҫтында брикетлай. «Оовет Башкортоста
ны», 1969, 19 ғинУар.

БРИЛЛИАНТ [Рг/С. (фр.] и. Ҡырлап, шымар
тып эшләнгән алмас. Бриллиант ҡашлы йөҙөк.
■ Алтынҡайҙың яңы тыуган ай ҡашы бар, ҡолагында бриллиант күк алҡаһы бар. Ш. Ба
бич.
БҒЙ ТВа [Рг/С.] и. Һакал, мыйьгк кыра торған
үткер бәке һәм шүлай уҡ ҡырына торған корамал. Электр бритваһы.
Бр ЙЧ Ка [РУС. (пол.] и. Һыңар тәртәле, ти
мерле арба. Бричка егеү. Бричкала барыу. ■
Арбалы, кырандаслы кешеләр менән бөтә юл
тулган. Әммә иң күп үткәне бында ҙур тәгәрмәс
ле, бер тәртәлә арба. У га дугаһыҙ гына бик шәп
пар ат егеп ҡуйылган .. — Арба түгел, ә брич
ка,— тип аңлатты Иштуган. 3. Биишева.
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лы калий. Бромлы тоҙҙар.

БРОНЕБОЙЩИК [Рус. ] и. Броняны тишә
торған ҡоралдан атыүсы.
БҒОНЕВЙК [Рус. ] и. Броня менән кәпләнгән
машина.
БРОНЕНООЕЦ [рус. ] и. Көслө артиллерияһы
бүлған ҡеүәтле хәрби карап.
БРОНЕПОЕЗД [Рг/С. ] и. Тимер юл һыҙығында
хәрәкәт итеү өсөн тәғәйенләнгән бронллы хәрби
поезд. Башҡортостан хеҙмәтсәндәре йыйган аҡ
сага төҙөлгән танк, самолёт һәм бронепоездарга
Салауат Юлаев исеме бирелә. «Совет Башҡор
тостаны», 1986, 26 ғинүар.
БРОНЕТаНКЛЫ [рус. бронетанковый]: бро
нетанклы ғәскәр хәҙерге заман армияһында
мөһим төрҙәрҙән һаналып, нигеҙҙә танк һәм үҙе
йөрөмәле артиллериянан торған ғәскәр.
БРОНЕТРаНСПОРТЕР [Рус.] и. Ҡарыш
ла үыҡл ы йәки тәгәрмәсле булып, ғәскәр, йөк,
ҡорал ташыү әсән ҡулланылған, тотҡарлыҡһыҙ
үтә ала торған бронялы хәрби машина.
БРОНЗА [РУе. <фр. ]и. Баҡырҙың ҡурғаш һәм
башҡа металл ҡатышҡан иретмәһе; ҡула. / /

Бронза миҙал. Бронза һәйкәл.
ф Бронза дәүере археол. төрлө нәмә эшләү
өсөн бронза ҡулланылған боронғо дәүер.
Б р о н з а л а н ы у ҡ. төш. ҡар. броизалау.

Бронзаланган рам.

в р о н з а л а у ҡ. Бронза ялатыу. Фото рамын
бронзалау.

БРОНЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бронләү.
БРОНЛӘҮ ҡ. Бронгә теркәү. Вагонда урын
бронләү.

БРОНХИТ [Рг/С. ] и. Ҡурылдай тиресәһенең
шешеүе. Хроник бронхит.
БРОНЬ [РУС. броня] и. Кешене йәки нәмәне
кемгә йәки нимәгәлер тәғәйенләп һаҡлау сараһы
һәм шул тәғәиенлекте раҫлаған документ. Бронь
билдәләү. Бронь биреү, m Тимергәле район
милиция бүлегенә эшкә инеп, бронь алгайны.
һугышҡа бүтән китмәне. Я. Вәлиев.
БРОНЯ [РУе. ] и. Хәрби карап, машина һ. б.
нәмәнең корос көбө.
Б р о н я л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. бронялау.
в р о н я л а у ҡ. Броня менән кәпләү.
БРОНЯЛЫ с . Броня менән кәпләнгән. Броня
лы танк. ■ [һалдаттар] уңайлы позиция һайлап

та өлгөрмәне, йөҙйәшәр карагайҙарҙы шырпы
лай һындырып, якындагы ҡалҡыулыҡтан дүрт
кел бронялы 4тигр» килеп сыҡты, уның артынан
тиҫтәләгән еңел танк күренде. «Совет Башкор
тостаны», 1986, 28 ғинүар.
БРОШКа [РУе. ] и. Ҡатын-ҡыҙҙың түппсә ҡаҙай торған биҙәүесе. Ҡашлы брошка. Брошка

тагыу.

БРОШЮРа [РУС. (фр.] и. Ғәҙәттә ижтимағиполитик, Фәнни һ. б. темаға бағышланған кағыҙ
тышлы йока китап. Политик брошюра. Брошюра
сыгарыу.

БРО
БРОШЮРАЛАУ ҡ. Баҫылған китап журналды тегеү; төпләү. Брошюралау цехы.
Бр УСТВЕр [Рус. <нем. ] и. Һуғышсыны һәм
орудиены дошман утынан һаҡлау өсөн окон ал
дына һалынған тупраҡ өйөмө.
Бр у ТТО [Рг/С. (ит.] с. Һауыты менән берлек
тәге (тауар ауырлығына ҡарата); киреһе нетто.

Брутто ауырлыны. Брутто хаҡы.
Бр у ц Е л л Ё З [РУс. ] и. Кәзә, һарыҡ, һыйыр
малы һәм сусҡала булып, кешегә лә йоға торған
бик ауыр һөйәк-быуын ауырыуы.
Бр ЫНЗА [РУС. <рум. ] и. Һарыҡ хөтөнән яһал
ған сыр.
Бр ЮНЁТ [Рус. (фр.] и. Ҡара сәсле кеше.
Бу ғ а и. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың
береһе (Ҡуҙы һәм Игеҙәктәр йондоҙлоҡтары
уртаһында урынлашҡан).
Бу ҒаЙ мөи. Ҡәтғиһеҙлекте,фаразды белдерә.

Йылгыр атҡа, менгән берәү үтте, Шаһибәрәк ти
гән ир, бугай (Халыҡ йырынан).
Бу ҒЫр -Бу ҒЫр оҡш. ҡар. бығыр бығыр.
БУҒЫр ЛАТЫУ ҡ. ҡар. бығырлатыу.
б у г ы ҫ л а у ҡ. ҡар. бығырлау.
Бу ДДЙЗМ [РУе. ] и. Яңы эраға тиклемге 6
быуат аҙағында төньяҡ Һиндостанда барлыҡҡа
килеп, Тибет, Монголия, Һинд Ҡытайы, Ҡытай,
Бирма, Япония һәм ҡайһы бер Көнсығыш илдәр
ҙә таралған дин.
БУДЙЛЬНИК [рус. ] и. Кәрәк саҡта шылтыраһан өсөн махсус бороп ҡуйылмалы сәғәт.
БУДКА [рус. ] и. Бәләкәй генә махсус өй. Кино

будкаһы. Ҡарауыл будкаһы.
БУҘ 1 и. Көлһыу күгелйем төҫ. Аҡ буҙ. Күк
буҙ. Ҡара буҙ. ш Әйләп кенә ҡушан ай йылҡым
дың аҡ көктәрә бар ҙа буҙы юҡ (Халыҡ йыры

БУЙ

Б

в у ҙ а н с. диал. Дыуамал.
Б У Ҙ а р [Рус. будара] и. диал. Ҙур ҡуш кәмә,
йөк кәмәһе.
б у ҙ а э т ы у ҡ. 1. Буҙ төҫкә индереү, буҙ итеү.
2. Төҫтө ҡасырыу, төҫһөҙләндереү. Фәйзул

ланың һүҙҙәренән Зәкиәнең ҡуңыр йөҙөн буҙар
тып, ҡуйы, ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Ғ. Ғ үм әр./Н а
сар йыуып, төҫөн боҙоу. Керҙе буҙартыу.
б у ҙ а р ы н ы у ҡ. Төҫ ҡасып, буҙ төҫкә инеү.

Хажигәле ҡыҙарынды, буҙарынды, ирене ҡалты
рап, дер-дер һелкенеп ҡуйҙы. М. Тажи.
в у ҙ а ры у ҡ. 1. Буҙ төҫкә инеү. Төн буйы
һайраны ..һандугас, туҡталды бары буҙарып таң
тыугас. С. Ҡудаш.
2. Төҫ ҡасыу, төҫһөҙләнеү. Өшөп ирене буҙарган. ш Бал ҡорто норлай буҙарып, сологонда
бал бөтһә. Ж. Кейекбаев. / Насар йыуылып,
төҫө боҙолоу. Ҡайнатып йыумагас, аҡ кер бу
ҙара.
БУҘаТ (баш хәреф менән) и. Кесе Етегәндең
бер йондоҙоноң исеме. Бәҙәнкәй етәү. Өлкәр
нисәү? һарат менән Буҙат тик икәү (Халыҡ
йырынан).
БУҘҒЫЛ с. Буҙ төҫкә тартым. Буҙгыл күмер.
б у ҙ л а ҡ и. диал. Буҙыҡай.
БУҘЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. буҙлаү.
Б У ҘЛ аУ ҡ. Һуҙып илау. Мине носилкага һа

лып, вагондан сыгаргандарын күргәс, [Асия]
буҙларга тотондо. Д. Исламов. Тагы [Тимер
кәйҙең] теше һыҙланы, меҫкен көн төн буҙланы.
Д. Юлтый. / күсм. Йәмһеҙ тауыш менән йырлау.
Б у ҙ л а ш ы у ҡ. урт. ҡар. буҙлау. Буҙлашып
йырлап ултырыу.
в у ҙ т у рғ а й и. шул уҡ һабан тургайы (ҡар.
турғай).

нан).
Бу Ҙ 2 С. 1. Kerne биләмәгән, буш ятҡан; ҡола.

Б у ҙы ҡ а и. ҡ а р . буҙыҡай.
Б У Ҙ Ы Ҡ А Й и. Ҡорҙоң Һәм Һуйырҙың инәһе.

Буҙ дала. ш Сиҙәм ерҙәр асыла, баш эйә буҙ
яландар. Н. Иҙелбай. Бүтәгә улән буҙ ялан кемгә
түшәк булмаган? Салауат Юлаев.
2. Иркендә йөрөгән, ирекле. Урал тауы буйлап
ҡайтып килә Хәнәлә лә байҙың буҙ малы (Халыҡ
йырынан). / күсм. Донъя йөгөнә егелмәгән; ая
улы. Буҙ бала. ■ [Айһылыу:] Мин бер саҡта
ҡыҙ инем, иркә үҫән буҙ инем, дейеү мине урла
ны, кейәүгә биреп ҙурланы. «Урал батыр». ӘРмеләргә китә ай башыгыҙ, буҙ балалар, инде
хушыгыҙ (Халыҡ йырынан).
3. Яҡыны, иптәше булмаған; яңғыҙ. [Сәгиҙә:]
Бутаһынан айырылган буҙ дөйәләй булып, буҙ
лап ултырам инде бына. Һ. Дәүләтшина. Сибәр
генә сибәр йәшел өйрәк йөҙөпкәй ҙә йөрөй буҙ
булып. (Халыҡ йырынан).
БУҘ 3 и. иҫк. Ыласын. Атҡыстан йүгерек ук
булмаҫ, атһаң тейеп, буҙ алмаҫ (Ҡобайырҙан).
БУҘ 4 и. иҫк. Ғауға, шау-шыу.
• Киҫекһеҙ кешенән буҙ сыга. Мәҡәл.
БУҘ 5 и. ҡар. бүҙ.
Б У Ҙ а [фарс. ] и. Һоло, арпа йәки бойҙай ярма
һынан ҡайнатып әсеткән эсемлек. Үтә байҙар
бал эсә, урта байҙар буҙа эсә. Беҙҙең кеүек яр
лы меҫкен ярҙан ятып һыу эсә (Халыҡ йырын

БУҘЫр [РуС. пудра (фр.] и. Биткә яға торған
хуш еҫле йомшаҡ онтаҡ. Буҙыр һөртөү.
Б у ҙы рл а н ы у ҡ. 1. ҡайт. ҡар. буҙырлау.

ан).
БУҘАҠ ЛаУ ҡ. диал Б^й-буй ҡыҙыл итеү
(киндерҙе). Буҙаклап Һ

Буҙырланып алыу.
2. төш. ҡар. бУҙырлаУ. Бите буҙырланган.

в у ҙ ы рл а у ҡ. БУҙыр менән ҡаплаУ; буҙыр
һөртөү.
БУЖМАҠ с. диал. Бурҫлаҡ.
БУЙ и. 1. Нәмәнең оҙонлоҡҡа булған һуҙымы;
оҙонлоҡ. Буйы бер метр. Буша үлсәү, ш [Йән
тимер:] Мин был каланың буйын да, арҡырыһын
да үлсәп сыҡҡан инде. С. Агиш. Ҡояш байырга
һөңгө буйы ер ҡалган. В. НаФиков.
2. Кешенең йәки бер нәмәнең бейеклеккә,бул
ған үлсәме; бейеклек. Бәләкәй буйлы кеше.
Буйга үҫеү. / Кешенең бөтә һыны; кәүҙә. Зифа

буй. ш Берәй хәйлә табып, буйын күрһәм, ял
була ла янган йөрәккә (Халыҡ йырынан).
3. Ниҙеңдер бөтә оҙонлоғо биләгән ара. Ауыл
буйы. Иҙән буйы. Ю л буйына ултырган агас. /
Ниҙеңдер бөтә һуҙымындағы әйләнә тирәһе;
эргә. Йылга буйы. Ҡойма буйы. ш [Ғариф:] Ә

беҙ Муйыллы буйын тотош баҡса итә алабыҙ
бит. Б. Бикбай.
4. Оҙонға тартылған бер рәт. Бер буй бүрәнә.
Бер буй түшәрлек таҡта.
5. Оҙонға һуҙылған һыҙат. Ике буй төймә
тагыу.

169

БУЙ

БУЙ
6. с, мәғ. Оҙонға тартылған, оҙонлайға ҡуйыл
ған. Буй балаҫ. Буй һыҙыҡ, jjБуй ятҡырыу, ■

Ап-аҡ ҡына ап-аҡ буй таҫма аҡ буҙ атҡайҙарга
дилбегә (Халыҡ йырынан).
7. с, мәг. Оҙонлоҡҡа булған һуҙым йүнәлешендә үтә торған. Буй бысҡы, jfБуй бысыу.
ф Буй алыу ауырға ҡалыу, [һәүбән — әсә
һенә:] Атам. менән берлектә яуҙа юлдаш булганһыц, йола буйынса буй алып, миңә әсә булганһыц. С. Мифтахов. Буй биреү 1) буйһоноу.
[Дәүләтов:] Ҡаршылыҡ күрһәткәндәрен атырга,
буй биргәндәрен бәйләп алырга. Р. Ниғмәти;
2) үҙ ыңғайына ҡуйыу; буйлатыу. Балага буй
биреү. Буйға етеү 1) үҫеп, тейешле бейеклеккә
етеү. Мең төрлө үләндәр, йәйге йылы ҡояштың
һөйөп иркәләп үҫтереүе арҡаһында, буйга етеп
өлгөрҙө, Ғ. Дәүләтшин; 2) үҫеп, тейешле йәшкә
етеү. Зәлифәкәй һылыу бута еткәс, һоҡланмаган кеше ҡалманы (Халыҡ йырына и). Буйға
ҡалыу ҡар. буй алыу. Буйға һякереү йәки буй
ебәреү үҫеп оҙонайыу (игенгә ҡарата), һоло
буйга һикергәс тә утауҙы туҡтаттылар. А. Таһиров. Буйҙағы бала ҡарындағы бала. Буйҙа булыу
ауырлы булыу. Буй ебәреү үҫеү. Буй етеү 1) ын
тылғанда, үрҙәге нәмәгә ҡул етеү.— Мин , —
ти [Мәхмүт],— сәйгә элгән тунымды үҙем үрелеп
алам. Минең буйым етә. С. Агиш; 2) ҡар, буйға
етеү 2. Разия, тор инде. Ваҡыт етте. Йә кеше-

-фәлән килеп инер. Буй еткән ҡыҙга былай яра
май. Н. Ҡәрип. Буй ҡуйыу ирек ҡуйыу. [Урал —
Шүлгәнгә:] Ҡыҙ һайланың — буй ҡуйҙым, ат
һайланың — яй ҡуйҙым; дан эҙләргә теләнең —
теләгеңә юл ҡуйҙым. «Урал батыр». Буй һалыу
1) аяҡ үрә төшөп, һыуҙың тәрәнлеген үлсәү.

БУЙҘАНЛАУ ҡ. диал. Һуйҙанлау.
БУЙЛАЙ р. Буй йүнәлештә, буйҙан-буй.
[ Әлекәй]буйлай юлаҡланып торган ҡыҙыл кәзә

кей кейеп, билен ҡыҙыл былгау менән быуган.
Т. Хәйбуллин.
БУЙЛАП бәйл. Төп килештәге исем менән
килеп, ниҙеңдер буй йүнәлешендә хәрәкәт итеүҙе
белдерә. Баҫма буйлап сыгыу. Йылга буйлап

барыу, ш Урман ҡараусы айыу юлы күрә һәм
уны буйлап китә. «(Совет Башҡортостаны»,
1970, 20 (февраль.
БУЙЛАТЫУ ҡ .

1.

Буйлай хәрәкәт иттереү.

Йылга буйлатып алып барыу. / Үрмәләтеп мен
дереү. Багана буйлатыу.
2. Арҡыры-буй гиҙҙереү. Ил буйлатып алып
йөрөү.
3. Ниҙеңдер ашаһына, төбөнә еткереү. Аяҡты
һыу төбөнә буйлатыу.
4. күсм. Ирек ҡуйып, шаштырыу. Баланы буй
латыу,
БУЙЛАУ ҡ. 1. Буй йүнәлештә хәрәкәт итеү.

Ялан ягым, һиндә — сабый сагым, ҡырҙарыңды
күпме буйланым, Р. Бикбаев. Йылгаһынан һыулаган, тупрагында аунаган, Урал буйын буйлаган .. батыры бар был илдең (Ҡобайырҙан).
/Үрмәләп менеү (ултырған ағасҡа, бағанаға).

Баҡан буйлау, ш Табандарҙы төкөрөкләп, аҡ
ҡайыта буйланыҡ. А. Игебаев.
2. Ниҙеңдер ашаһына, төбөнә етеү. Ҡаҙау
таҡтага буйламай, ш Дим шундай тәрән булып
сыҡты — хатта ишкәк тә буйламай. X. Ғиләжев.
3. Буйһонмай, тейешле йүнәлештән, ыңғайҙан
сығыу. Сабыштарҙа буйлаган ат кеүек киттем,
әсей, тотмай һүҙеңде. Н. Нәжми. [Хөснөтдин:]

Беҙҙең генә Ҡомкүл һыуы тәрән, буй һалһам да
буйым буйламай (Халыҡ йырынан); 2) ҡолас
ташлау. Буй һалып йөҙөү. Буй(ы) буйына туҡ
тауһыҙ, өҙлөкһөҙ. Буйы буйына һөйләнеү. Буйы
на етеү балаға етешеү. Агайым һугышҡа китер
ҙән бер йыл элек кенә кәләш алгайны. Буйына
еткән Шәмсеҡәмәр еңгәм һалдат оҙатҡанда ..ер-һыу илап ҡалды. Ғ. Вәлиев. Һыу буйы ҡар.

Ни эшләргә инде, Нургәле агай, бысҡы буйлай
бит әле. М. Мәжит.
4. күсм. Буйһонмай, тәртиптән сығыу. Саҡ
ҡына йөмшаҡлыҡ күрһәтһәң, бала буйларга
тора ул.
БУЙЛЫ с . Буй һыҙатлы. Буйлы балаҫ. Буйлы
күлдәк.
БУЙЛЫҠ и. 1. Туҡыманың оҙонлоҡҡа оҙа
тылған ебе. Әсәйем бик ентекләп, буйлыҡ ептә
һыу.
•
Баланың буйын көтмә, аҡылын көт. Әйтем. рен һанай ҙа төрлө-төрлө төҫкә буялган арҡау
Дөйәләй буйың булганса, төймәләй аҡылың
лыҡ йөндө улар аша үткәреп ала. И. Ғиззәтул
булһасы. Әйтем.
лин. Фәниәнең бер кәләптә буйлыҡ өҙөлдө ҡа
БУЙ-БУЙ с. Күп буйлы, һыҙат-һыҙат. // Буйпыл, ә икенсе станогына һоҫа ҡуйырга ваҡыт.
-буй һырыган бишмәт, ш Буй-буй күлдәктәр М. Сөндөклө.
кейгәнһең, итәге ергә тейһен, тип (Халыҡ йыры
2. Ышлыяның арттан әйләндереп, ике яҡ ҡо
нан).
БУЙВОЛ [рус. ] и. Ҡыуыш мөгөҙлөләр ғаилә
һенә ҡараған ауыр кәүҙәле, ҡыҫҡа муйынлы
көйөш мал (йорт хайуаны итеп аҫрала); һыу
һыйыры. Инә буйвол. Буйвол үгеҙе. Буйвол

быҙауы.
БУЙҒА р. Буй йүнәлештә. Буйга тырматыу.
Буйга ярылыу.
БУЙҘАҠ

с . 1.

Ҡатыны булмаған; ҡатынһыҙ.

Буйҙаҡ егет. Буйҙаҡ up. jj Буйҙаҡ йөрөү.
2. Ҡатынһыҙ кешегә хас. Буйҙаҡ ваҡыт. Буй
ҙаҡ тормош.
3. диал. ҡар. тол 1.
БУЙҘАН БУЙ(ҒА) р. Бөтә оҙонлоҡҡа, бөтә
буйға. Буйҙан-буй һыҙат төшкән. Буйҙан буйга
йүгереү.

170

лаҡбау төбөнә тартылған бауы.
БУЙМА-БУЙ р. диал. ҡар. туранан-тура 1.

Моталлап бабай хәҙер күптән инде колхоз эшен
дә буйма-буй ҡатнашмай. Р. Ғабдрахманов.
БУЙСАН с. Буйға оҙон, Оҙон буйлы. Буйсан
кеше. /Буйы бейек. Буйсан карагай.
БУЙТ и. иҫк. Нәмәнең үҙ хәрәкәтен, үҙ хәлен
һаҡлау көсө; һәлмәклек; инерция.
БУЙТЛАҠ и. һөйл. Кеше һүҙен йөпләп, ҡеү
әтләп торған кеше.
БУЙТЛАУ ҡ. 1. Ниҙелер килгән ыңғайына
елләтеп һуғыу. Тәгәрләп килгән тупты буйтлау.
2. күсм. Кешенең һүҙен йөпләү; ҡеүәтләү.
БУЙТЛЫ с . Бәргәндә, һелтәгәндә шәп оса,
ныҡ тейә торған; һәлмәк, елле. Буйтлы таяҡ.
■
Әсәйем өрлөккә ҡыҫтырып ҡушан буйтлы

Б

БУЙ

БУЛ

селекте культа алһа, агайым .. беҙҙе яклап
алып кала ине. Ш. Янбаев.
БУЙТЫМ 1. с. Түлыһынса етерлек; мул. Ашау
беҙҙе буйтым.
2. р. Теләгәнсә, ҡәнәғәт булғанса. Буйтым
ашау. Буйтым йөрөү. Буйтым һыйлау. ■ Ту
практы буйтым ашлаган, һәйбәтләп эшкәрткән,
якшылап сәскән игенсене генә ер кинәндерә.

БУК [рус.] и. Асыҡ көлһыү төҫтәге шыма
ҡайырлы, япраҡлы эре ҡаты ағас.
БУКЕТ [рус. (фр.] и. Бер тотамға йыйылған
сәскә. Сәскә йыйып, букет яһап, мавзолейга
ҡуйырбыҙ (Халыҡ йырынан).
БУКЕТ л а н ы у ҡ. төш. ҡар. бУкетлаУ. Букет-

«Оовет Башҡортостаны», 1969, 11 май.
Бу ЙҺОНДОр Оу ҡ. 1. Көс менән баш эйҙе
реү; теҙ сүктереү, бойондороҡло итеү. Илде

буйһондороу.

Кешене

буйһондороу,

/күсм.

Яүлап алып, үҙеңә хеҙмәт иттереү. Тәбигәтте

буйһондороу.
2. Кемдеңдер иркенә, ниҙеңдер яйына күнде
реү. Баланы тәртипкә буйһондороу.
БУЙҺОНОУ ҡ. 1. Кемдеңдер көсөнә баш
эйеү; теҙ сүгеү. Кешегә буйһоноу. ■ [Батша:]

Батшалыгымдың һауаһы шундай: кем дә кем
миңә буйһона — шул иркен тын алып, рәхәт
йәшәй; кем дә кем буйһонмай — ул кеше тыны
ҡыҫылып, интегеп улә (Әкиәттән), /күсм. Еңе
леп хеҙмәт итеү. Йылга буйһондо.
2. Кемдеңдер иркенә, ниҙеңдер яйына күнеү.

Тәртипкә буйһоноу. Законга буйһоноу.
3. Етәкселек аҫтында бүлыү. Урындагы советтарга буйһонган ойошмалар.
БУЙ ҺЫН и. йыйн. Кешенең тышҡы рәүеше;
кәүҙә. Буй-Һыны купшы.
БУЙҺЫУ с. диал. Бүйсан.
БУЙЫ(На) бәйл. Төп йәки эйәлек килештәге

ланган көнбагыш.
БУКЕТЛаУ ҡ. Үҫемлек рәттәрен арҡырылай
һөрөп, айырым төркөмдәргә бүлеү. Шәкәр сөгөл

дөрөн һәр ояла дүрт төп ҡалдырып букетлау.
БУКИНЙСТ [рус. (фр.] и. Тотолған, иҫке
китаптар менән һатыү итеүсе.
БУКИНИОТИК с. Тотолған, иҫке китаптар
менән һатыү иткән. Букинистик магазин.
БУКОЙр [рус. (нем.] и. Тартып йәки этеп йөк
йөрөтә торған карап. Мин бәләкәй генә буксир

пароходым менән Агиҙелдән һал тарттырҙым.
Р. Низамов.
ф Буксирға алыУ ярҙамсылыҡ итеү.
в у к е и ғ л а у ҡ. Тағып һөйрәү; бүксирға
алыү.
БУКСОВАТЬ [РУС.]: бүксовать итеү шыйға
лап, батып, китә алмай тороу (машинаға, тә
гәрмәскә ҡарата).
БУҠЫЛДАУ ҡ. диал. Бупылдау.
БУЛА бәйл. Төбәү килештәге һүҙҙәр менән
килеп, эш хәрәкәттең ниәт, максатын белдерә.

Өйҙө елләтергә була тәҙрәне асыу. ш Ике-өс
ҡыҙ ишекте асмаҫҡа була кеҙегә килеп йәбеште.
Ж. Кейекбаев. Гармунына була Гимаҙиҙы Фатимаһы менән бер туйга саҡыргайнылар. Д. Ис

Ю л буйына һөйләшер килеү, ш An-аяҙ бер
яҙ көнөндә ҡырҙа йөрөнөм көн буйы. Ш. Ба

ламов.
БУЛАВКА [РуС.] и. Сәнсеп ҡаптыра торған
энә; төйрәүес. Булавка ҡаҙау. /Биҙәүес өсөн
матур башлы итеп эшләнгән энә. Галстук булав

бич.

каһы.

ара һәм ваҡыт төшөнсәле һүҙҙәр менән килеп,
эш-хәлдең даүамын белдерә. Аҙна буйы эшләү.

Б У Й Ы Н С а бәйл. 1. Төп килештәге һүҙҙәр
менән килеп, эш-шөғөлдөң йүнәлешен, йөкмәт
кеһен белдерә. Э ш буйынса һөйләшеү. Яҙгы

сәсеүгә әҙерлек буйынса кәңәшмә үткәреү.
2. Төп килештәге һүҙҙәр менән килеп, эш-хәлдең бер нәмәгә ярашлы, килешле рәүештә баш
ҡарылғанын белдерә. Исемлек буйынса өләшеу.

Мода буйынса кейенеү. Күрһәтмә буйынса эш
итеү. Кәңәш буйынса эшләү. Маршрут буйынса
барыу, ш Киске аш ашап .. алдыҡ та вәгәҙә
буйынса Сәлмән агай менән паркка киттек.
Т. Йәнәби.
3. Төп килештәге һүҙҙәр менән килеп, кемдең
йәки ниҙеңдер үҙ-ара бәйләнеш, мөнәсәбәт
нигеҙен белдерә. Белеме буйынса медик, ш Улар

[Сакай менән Сафа] бала саҡтан ук мәҙрәсә
буйынса дуҫ кеше. Б. Бикбай.
4. Төп килештәге һүҙҙәр менән килеп нин
дәйҙер мөнәсәбәттәге эш төрөн, эш әлкәһен бел
дерә. Нефть буйынса белгес. Шахмат буйынса

беренсе урын. ш Нинаның художестволы әҫәрҙәре әҙ ине, күберәге тимер юл транспорты
буйынса техник белешмә китаптары. Б. Бикбай.
/Төп килештәге һүҙҙәр менән килеп, эш,шө
ғөлдөң таралыу әлкәһен белдерә. Мәктәп буйын

са дежур булыу. Район буйынса ярыш ойош
тороу.
5. диал. Буйы(на). Бер ай буйынса ял итеү.
Ю л буйынса өндәшмәй барыу.

БУЛАТ [фарс.] и. 1. Ҡорал өсөн ҡойолған
боронғо ҡорос. Ц Булат хәнйәр. Булат ҡылыс.
Аҡ булат иң яҡшы булат.
2. (баш хәреф менән) Ир-<уг исеме.
# Күк тимер булат булмаҫ. Мәҡәл.
БУЛАШТЫРЫУ ҡ. диал. Маташтырыү.
БУЛАШЫУ х. диал. ҡар. булышыу 3.
б у л ғ а д и р и. иҫк. ҡар. бригадир2.
БУЛҒАН 1 и. Ҡулынан эш килгән; булдыҡлы.
Булган кеше. яш Егет-тәрҙең дулганы, ҡыҙҙар

ҙың уңганы [осрашыу] юлын барыбер таба торгайны. О. Агиш.
БУЛГАН 2, бөтә булғаи билд. а. Һәммә, бар
лыҡ. Булган малды ҡыуыу. Бөтә булган халыҡ
ты йыйыу.
БУЛҒЫЛАУ к. Һирәк-мирәк булыу. Төрлө
хәлдәр булгылай.
БУЛДЫҠЛЫ с. Ҡулынан эш килгән, эшкә
уңған; эшлекле.
• Булдыҡлы эшкә тотонһа, ташыңды ла аш
итер. Мәҡәл.
БУЛДЫҠЛЫЛАНЫУ к. Булдыҡлыға әйлә
неү, булдыҡлы булыу. Булдыҡлыланып китеү,
БУЛДЫҠЛЫЛЫҠ и. Ҡулдан эш килеү си
фаты; һәләтлек.
БУЛДЫҠҺЫҘ с. Ҡулынан эш килмәгән;
эшлекһеҙ. Башкорттар борон-борондан алыҫ
юлга арыҡ атты эйәрләмәгән, булдыҡһыҙ ир
ҙәрҙе илсе итеп ебәрмәгән. М. Кәрим.
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•
Булдыкһыҙ эшкә тотонһа, ашыңды ла таш 3. Эш-хәрәкәт, хәл, күренеш ғәмәлгә килеү,
баштсарылыу. Был ни хәл булды? Дәрес булмай.
итер. Мәтсәл.
Туй була. Бойороҡ булды. Булган эш. Команда
БУЛДЫҠҺЫҘЛАНЫУ ҡ. Булдыҡһыҙға әй
булды. ■ Тау текә, юл ҡырын .. Төрлө хәл
ләнеү, бүлдытсһыҙ б У Л Ы У .
була. 3. Биишева. [Күсмәҫ хан менән Күсәр
БУЛДЫр ТЫУ ҡ. йөкм. кар. бУлдыРыУ.
хан:] Беребеҙҙең ҡыҙ, беребеҙҙең ул булһа, ҡоҙа
БУЛДЫр ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. бУлдырыУ 1, 3.
Бәйләнеш булдырылды. Уңайлы шарттар бул булышырбыҙ. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһы
лыу».
дырылды.
4. Ҡайҙалыр урын биләү, тсатнашыу. Бергә
БУ Л ДЫр ЫУ к. 1. Барлытстса, ғәмәлгә килте
реү; бар игеү. Аҡса булдырыу. Бәйләнеш бул булыу. Кәңәштең уртаһында булыу. Өйҙә булыу.
дырыу. Мөмкинлек булдырыу. Тәртип булды Өмәле булыу. Үҙ урынында булыу. Эштә булыу.
Әллә ҡайҙа булды, ш [Ҡаҙаҡ малайы:] Минең
рыу. Уңайлы шарттар булдырыу, ш Б АССР
Верховный Советы Президиумы закон менән тура ат өлкән бәйгеләрҙә булды. Бер атҡа ал
билдәләнгән тәртиптә райондар һәм республика биргәне юҡ! Д. Юлтый.
5. Тыуыу, башланыу (тәүлек, йыл миҙгеленә
буйһоноуындагы ҡалалар булдыра, уларга исем
ҡарата). Кис булды. Йәй булды. Төн булды,
бирә һәм исемдәрен үҙгәртә. Баштсорт АОСР
ш Йыл артынан йыл үтте, яҙ булды ла боҙ китте.
ының Конституцияһы, 1984. Йыйылышта һәр
Салауат Юлаев.
кемгә айырым таҫтамал булдырырга тигән ҡарар
6. Тылыу, уҙыу, үтеү (ваҡытҡа тсарата). Биш
сыгарылды. М. Тажи.
көн булды, ш — Бына бер ай була инде —
2. Этләп эш итеү. [Таһир] йырларва ярата
һәм булдыра ла. «Ағиҙел», 1969, № 8. Күл эйәһе ошо позицияла ятабыҙ. Д. Юлтый.
7. Берәй процесс һөҙөмтәһендә ниндәйҙер
хәҙер инде вәгәҙәһен үтәмәй булдыра алмаган
(Әкиәттән).
3. Тейешле сиФат, хәлгә еткереү. Балсыҡты

булдырыу. Ҡамырҙы булдырыу, ш Ҡыҙ бик шәп
итеп мунса булдырган да: «Әбей мунса булды,
һине нисек алып барайым? »— тигән (Әкиәттән).
БУЛКА [РуС. <пол. ] и. Бойҙай ононан ватс итеп
бешерлгән икмәк; ватс икмәк.
БУЛМАҒАН с. Ҡ Улынан эш килмәгән; эшләкһеҙ. Булмаган кеше.
БУЛМАҺА мөн. -Берәй нәмәгә тсарата билдәле
бер уй,Фекергә килгәндә әйтелә. Бик булмаһа,
һис булмаһа. ■ [Янһары:] Туҡта, былай яра

май. Булмаһа, һунарга барып ҡайтайым әле
(Әкиәттән).
БУЛМЫШ и. 1. Ғәмәлдә бүлған, ысынға тап
килгән хәл. Беҙҙең ураталагы булмыш хәр ваҡыт

бер сиФаттса, рәүешкә һ. б. күсеү, әүерелеү.

Егет булыу. Врач булыу. ■ [Ҡыҙ:] Мин әбей
ҙә була алам, теләгән бер нәмә һүрәтенә инә
алам (Әкиәттән). /Тейешле сиФатҡа, хәлгә
етеү, өлгөрөү. Мейес булган. Мунса булды.
Балсыҡты булгансы, үҙләнгәнсе баҫыу. /һөйл.
Эсеп иҫереү. Бер аҙ булып алыу.
8. Тейешенсә килеп сығыу, уңыу. Э ш булды.
Булмаҫты — ҡыуыу. /Ҡулынан эш килеү. Ура
лып ятҡан Уралда булырҙай менән дуҫлашып,
булмаҫтай менән үсләшеп, яуга ҡаршы яу сабар
батыр, батыр ирҙәр бар (Ҡобайырҙан).
9. Берәй нәмә менән шөғөлләнеү, берәй эш
алып барыу. Уҡыу менән булыу. Буш менән

булыу, ш Әхмәҙи йорт тирәһендәге хужалыҡ
эштәре менән булды. Ж, Кейекбаев.

10. Эҙәрлекләп йәки маҙаһыҙлап бәйләнеү.
Ғәмәлдә бүлған, тәбиғәттән килгән сиФат. Кеше менән булыу. Ю ҡ менән булыу.
Бөтә йөрәге, булмышы менән художник икән
11. Берәй эш-хәрәкәттәге мөмкинлекте белде
шул Сания. Н. Мусин.
рә. Ара алыҫ, йыш барып булмай. Инһәм бу
БУЛЫМЛЫ с. диал. Булдыҡлы. [Илгужа:]
ламы? ш [Гөлнур:] Ҡара папкаһыҙ гына, былай
Эйе, был булымлы бисә ни етте ирҙәрҙән былай.
гына ла әйтергә булалыр бит, Сафа СөләймәӘбей батша кеүек. Ғ. Ибраһимов.
нович? М. Тажи.
БУЛЫНЫУ ҡ . эйһ. ф. ҡар. бУлыУ 9, 13.
12. Булды формаһында килеп, тейешле самаға
[Шатморат:] Етәр, былай ҙа күп ҡунак булынды.
етеү, тулыуҙы белдерә. Булды, бүтән ашамайым.
Д. Исламов.
13. Ҡайһы бер исемгә, сиФатҡа ҡушылып,
БУЛЫР БУЛМАҪ е. 1. Тейешле самаға ет
ҡушма ҡылым Яһай. Бәхил булыу. Вафат булыу.
мәгән; әҙ-мәҙ, барлы-ютслы. Булыр-булмаҫ
Ғашиҡ булыу. Ҡунаҡ булыу. Мәхрум булыу.

үҙгәреп тора.
2.

белем.
2. Тейешле сиФат кимәленә килеп бөтмәгән;
йүнһеҙ. [Гөләйшә:] Эй-й-й, ҡуй инде, ҡасан
һугыш бөтә лә ир-ат әйләнеп ҡайта инде. Көнө
лә, төнө лә булыр-булмаҫ кешеләргә ҡалды бит,
ни эшләйһен. К. Кинйәбулатова.
БУЛЫУ ҡ. 1. Тормошта, булмышта урын алып
тороу. Барырга ат булманы. Бөгөн беҙҙә кеше
булды, һорау булды. Яуап булманы. ■ Уға
[Рәшиҙәгә] игтибар итеүсе лә булманы. М. Тажи.

[Әбей:] Әҙерәк баргас яңгыҙ йорт, өс ҡайын
булыр, шунда минең апайым тора (Әкиәттән).
2.
Тап булыу, осрау, килеп сығыу. Тауҙа
йылан куп була. ш [һылыуҡай:] Илама, балам,
күҙ йәшең миңә булмаһын. Б. Бикбай.
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Риза булыу. Харап булыу. Хасил булыу. Хур
булыу, һәләк булыу. Әрем булыу.
14. Исемгә, сиФатҡа ҡушылып, ҡушма хәбәр
бәйләнеше лһай. Балтасы булып эшләү. Беренсе

булып килеү. Ипле булыу. Кеше булып ҡыла
ныу. Тотоп ашарҙай булыу, ш Ерҙә ниндәй
генә гөл үҫмәһен, тиң була алмаҫ беҙҙең гөл
дәргә. М. Хәй. һәр ата өсөн үҙ ҡыҙы була алтын.
Р. Ниғмәти. Ҡыуат та зирәк, телгә оҫта, сәсән
булды микән атаһы? (Халыҡ йырынан).
15. Булды, булһыи формаһында килеп, нин
дәйҙер сифат, хәлдең ҡабатланыуын белдерә.
Кисә булды — кисә һуңлап килде. Ҡыҙы бул
һын — ҡыҙы, үҙе булһын — үҙе эшкә йүгереп

торалар.
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16. Төп ҡылымдың *маҡ, ямаҡсы, *рға (фор
маһынан һуң ярҙамлыҡ ҡылым сифатында ки
леп, маҡсатты белдерә. Бармаҫҡа булыу, Яҙмак

Ҡапҡаны асып ебәреүем булды, һарыҡтар аты
лып сыга башланы,

булыу. Нишләп бында килергә булдың? т
[Сәлмән] агаларын алдан иҫкәртеп ҡуймаҡсы
була (Әкиәттән). /Төп ҡылымдың *рға (форма
һынан һуң булһын рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым
сифатында килеп, теләкте белдерә. Тырышып

укырга булһын wide. Шатлыҡ менән гүмер
итергә булһын.
17. Хәл ҡылымдың
формаһынан һуң яр
ҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп, берай этте
этләргә мөмкинлек йәки түгеллекте белдерә.

Ашап булмай. Эшләп булмай, ш Был ҡоштан
улай ҡотолоп булмай, сөнки ул күҙгә күрен
мәй торган ҡош (Әкиәттән)./Хәл ҡылымдың
юҡлыҡтағы *май формаһынан һуң булмай йәки
булмаҫ рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым сифатын
да килеп, тейешлек, кәрәклекте белдерә. Уҡы

май булмай. Эшләмәй булмаҫ.
18. Сифат ҡылымдың *ған формаһынан һуң
ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп, эш-хәрәкәттең ысынға туры килмәүен белдерә. Ауырыган

булып ятыу. Йоҡлаган (кеше) булып ятыу.
Күпте белгән булып һөйләү. ■ Кис менән Гөл
зифа, ниндәйҙер йомош тапҡан булып, Тәнзиләләргә үҙе килеп инде. 3. Ғәлимов.
19. Сифат ҡылымдың *ған формаһынан һуң
ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп, эш-хәрәкәткә кәмһетеп ҡарауҙы белдерә. Ватып-емереп
русса һөйләшкән булыу. ■ Килеүсе билен киң

һары ҡайыш менән быуган, һул ягына кабуралы
наган таҡҡан булган. А. Таһиров.
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26. Урын-ваҡыт килештәге исем ҡылымдан
йәки исемдәң һуң булды формаһында ярҙам
лыҡ ҡылым сифатында килеп, берәй эш хәрә
кәттең туҡтауһыҙ дауам итеүен белдерә. Эшләүендә булды, ■ Халыҡ тыңламаны, һаман йыйы
лыу өҫтөндә булды. Т. Хәйбуллин.
27. Сифат ҡылымдын *ған формаһында булыр
рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп,
эш-хәрәкәгтең билдәле бер мәлгә башҡарыласағын, тамамланасағын белдерә. [Иренә — кәлә

ше:] Ятып йоҡла. Иртән тороуыңа эш бөткән
булыр (Әкиәттән). / Шарт һөйләмдән һуң шул уҡ
яһалышҡа ине ярҙамлыҡ ҡылымы ҡушылып,
эш-хәлде билдәле шартҡа бәйләп, үткән бер
мәлгә күсерә. Приказ булмаһа, һаман да ятҡан
булыр инек. Д. Юлтый. [Ҡыҙ — егеткә:] Мин

килмәһәм, ошо ерҙә мәңге йоклаган булыр инең
(Әкиәттән).
28. Сифат ҡылымдың *ғаи формаһына булған
икән рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
килеп, ниндәйҙер эштең, сифаттың бер билгеһе
хәҙер килеп асыҡланғанын белдерә. Бында ҡу

рай еләге бик уңган булган икән.
29. Хәл ҡылымдың *а формаһына торған бул
ған, *р формаһына булған рәүешендә ярҙамлыҡ
ҡылым сифатында килеп, дауамлы, тәҡрарлы
күптән үткән заман формаһы яһай. [Хасбу

лат:] Салауат батыр гәскәрен һугышҡа саҡырган саҡта ошо боргоно ҡысҡырттыра торган бул
ган. 3. Биишева. Бабай һунарга йөрөгән, ә Шү л 
гән менән Урал өйҙә ҡалыр булган. «Урал ба

20. Хәл ҡылымдың *а формаһынан һуң яр
ҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп, кеше һүҙен
шиккә алыу, кире ҡағыуҙы белдерә. Мин шунда

тыр».
30. диал. ҡар. туйыу 3. Бер аҙ уйын уйнап,

бара булам да, бабайҙы алып китә булам.
Шәм ҡыуыгы тора торгас, үҙе ярылып китә
була.

«Бабсаҡ менән Күсәк».
4 Була ул ниҙелер үтәргә әҙерлекте белдер
гәндә әйтелә. — Бар, утын алып ин! — Була ул!
Булған да бөткән үткәнде оноторға кәңәш ит
кәндә әйтелә. Булғас та булыр нкән бер эш,
хәлгә, кешегә аптырап, иҫ, аҡыл киткәндә әйте
лә. Булһа кәрәк мөн. буғай, тикелле. Икенсе

21. Төп ҡылымдың *рға формаһынан һуң булһа
рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп,
ниндәйҙер ниәт, маҡсаттың шарт ителеүен бел
дерә. һөйләргә булһа, һөйләрбеҙ. Эшләргә бул

һа, барам.
22. Киләсәк заман сифат ҡылымдың *һы фор
маһынан һуң юҡлыҡта ярҙамлыҡ ҡылым сифа
тында килеп, ҡәтғи тыйыуҙы, иҫкәртеүҙе белде
рә. Алаһы булмаI Бараһы булма! Шаулашаһы

булмагыҙ!
23. Беренсе киләсәк заман ҡылымдың юҡлыҡ
формаһынан һуң ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
килеп, эш-хәрәкәттең киҫелеүен, өҙөлөүен бел
дерә. Килмәҫ булыу. Әйтмәҫ булыу. Яратмаҫ

булыу, ш Ебәк кенә билгау, осо уҡа, уҡалары
туҙмаҫ булһасы (Халыҡ йырынан).
24. Төп ҡылымдың #*а/*й формаһынан һуң
булыр рәүешендә ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
килеп, фараз итеүҙе белдерә. Нарынбайга ҡа

рап, был кеше берәй ҙур ҡайгы кисерә булыр,
тип уйлайһың. Ш. Насыров.
25. Исем ҡылымдан һуң була, булды форма
һындағы ярҙамлыҡ ҡылым сифатында килеп,
икенсе бер эш-хәрәкәттең шунда уҡ башланға
нын белдерә. Театрга килеп аяҡ баҫыуым булды,
.. гастролгә китеп тә барҙыҡ. Ғ. Мансурова.

көлөп булгандан һуң Мәсем хан бер уй уйлай, ти.

танкка бер ыңгай бер нисә снаряд, тейҙе булһа
кәрәк, ул соҡорга аушайып төштө. С. Кулибай.
Булыр ҙа булыр, ... булмаҫ бер эш-хәлгә йәки
кешегә ныҡ аптырағанда әйтелә. Булыр ҙа бу

лыр, булмаҫ бындай вәхшилек һәм яуызлыҡ.
X. Ғиләжев. Кем дә булһа берәй кеше. Ни булһа
ла булыр бер нәмәгә тәүәкәллек итергә йәки бер
эш-хәлде үҙ яйына ҡуйырға булғанда әйтелә.
Ни ҙә булһа берәй нәмә.
•
Булыр бала биләүҙән. Әйтем. Илле иле ме
нән булганда Иҙелбикә үҙе менән булган. Мәҡәл.
Ю л кешеһенең юлда булганы яҡшы. Мәҡәл.
БУЛЫШ и. ҡар. бульнылыҡ.
Бу ЛЫШЛЫҠ и. Кеше эшен еңеләйтер өсөн
булған ҡатнашлыҡ; ярҙам. Булышлыҡ итеү.
■ [Аҡназар] үҙ-ара ярҙам комитетының әленән-

әле булышлыҡ күрһәтеүе арҡаһында бер аҙ башкүҙ алып, ҡәҙимге крәҫтиән булып алды.
Ғ. Дәүләтшин.
Бу ЛЫШСЫ и. ҡар. ярҙамсы 1.
БҮЛЫШЫҮ ҡ. 1. урт. ҡар. булыу 9. Ҡунац

булышыу.
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2. Ярҙам итеү; ярҙамлашыү.
3. Мәшғүл булыу, шөғөлләнеү;

маташыү.

Юҡ-бар менән булышыу. Радиоалгыс менән бу
лышыу ./Эҙәрлекләп, маҙаһыҙлап, бәйләнеү.
Бала менән булышыу.Кеше менән булышыу.
БУЛЬВАр [рус. (фр.} и. Ҡала үрамының
ғәҙәттә уртаһынан үткәң киң аллея. Бульвар
буйлап йөрөү.
БУЛЬДОГ [рус. (ингл. ] и. Ҙур йәмшек том
шоҡло, киң яңаҡлы, киң күкрәкле эре тоҡом
эт е.
БУЛЬДОЗЕР [рус. (ингл.] и. Трактор алдына
ер тигеҙләү, этәреү өсөн ҡуйыла торған киң
ауыр тимер гөргөс һәм шул гөргөс ҡуйылған
трактор. Бульдозер менән юлды таҙартыу.
БУЛЬДОЗЕРЙСТ [рус. ] и. Бульдозерҙа эш 
ләгән кеше.
БУМАЖНИК [рус. ]и. аҡса, документ һалып,
кеҫәлә йөрөтә торған бәләкәй генә күн янсыҡ.

Егет кеҫәһенән бер бумажник сыгарып, [Ғәлиәгә] аҡса бирә. А. Таһиров.
БУМАЗЫЙ [Рг/С. бумазея] и. Бер яғы өбөрөлө
мамыҡ туҡыма. Ц Бумазый күлдәк.
Б У М А Л а [РУС. помело] и. Буяу, таҙартыу
өсөн һаплап эшләнгән ҡыл йәки йүкә суҡ. Маляр
бумалаһы. Художник бумалаһы. Мөрйә бума
лаһы. ш Ала-ҡола алъяпҡыстар быуып, бумала
лар күтәреп, буяусылар.. ашыгып атлай.
Ғ. Ғүмәр.
ф Бумала баш ҡырҡылған ялбыр сәсле ҡа
тын-ҡыҙға әйтелә.
БУНДЕСВЕР [Рус. (нем.] и. Германия Ф еде
ратив Республикаһы ҡораллы көстәренең исеме.
БУНДЕСТАГ [РУС. <нем. ] и. Германия Ф еде
ратив Республикаһының юғары вәкилд әрҙән
торған органы.
БУНКЕР [рус. (ингл.] и. 1. Бөртөклө һәм
киҫәкле нәмә һала торған үҙе бушатылмалы
һауыт. Комбайн агрегаты баҫыу буйлап килә.
Буикерга гәрәбә кеүек саф иген ага. Ә. Вәли.
2. Караптың рейсҡа етерлек ҡаты яғыулыҡ
һаҡлай торған махсус бүлеге.
3, Ер аҫтына эшләнгән һаҡланыр, ҡасыр урын.
БУНТ [рус. (нем.] и. ҡар. бола 3.
БУНТАр Ь [Рус.] и. ҡар. боласы.
БУП- киҫ. Бу^ ижеге менән башланған төп
сифат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрә
жәһе бирә. Буп-буҙ. Буп-буш. Буп-бушаҡ.
БУПУП и. диал. һөҙһөт.
Б у п ы л д а ҡ С. Гел ризаһыҙланып, һөйләнеп
йөрөүсән. Бупылдаҡ әбей.
Б у п ы л д а у ҡ. 1. Ризаһыҙланып, асыуланып,
үҙ алдыңа һөйләнеү. Бупылдыгы сыгыу. Бупыл

дап һөйләнеү.
2. Аңлайышһыҙ итеп ауыҙ эсенән һөйләү.

Бупылдама, асыҡ һөйлә!
БУР 1 и. Атс төҫтәге йомшат: эзбиз ташы; аҡ
бур. Бур менән яҙыу. / Шул таттың онтағы.
Сынаяҡты бур менән таҙартыу. Әйҙә бур ме
нән аеартыу.
БУР 2 \рус. вор] и. диал. кар. уғры 1. Һәптән
бур шаяр. үҙенекен үҙе урлаған кеше.
ф Бур байыҡмаҫ, бирән туймаҫ. Мәҡәл.
Дөйә урлаган да бур, төймә урлаган да бур.
Мәҡәл.
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БУр а 1и. 1. Бүрәнәләрҙең баш-башын киртеп,
өҫтө-өҫтөнә һалып күтәргән ҡоролма. Ҡоҙоҡ

бураһы. Өй бураһы. Ҡәбер бураһы. Бура бу
рау. ■ Бүрәнәһе лә табылды, бураһы ла өлгөр
ҙө .. Кешеләр йыйнаулашып сыҡты ла әҙер бу
раны мүкләп күтәреп тә ҡуйҙы. М. Тажи. Буш
биҙрә ҡоҙоҡтоң ..бураһына доңгор-доңгор һугылып түбән төшә. Ш. Янбаев. Ҡ ара бура нигеҙ
тупрағын эстән уратып, иҙән аҫтына эшләгән
бура.
2. Келәттә ашлыҡ, он кеүек нәмә һалыу өсөн
бүлеп ҡуйылған урын. Арыш келәттең өскә бү

ленгән ваҡ ҡына бураларына тулып, баҙрайышып я,та. Ғ. Дәүләтшин.

ф Бура туп уйын исеме (уйнаусылар ике
төркөмгә бүленә; билдәле аралыҡта ике дүрткел
оя һыҙыла; шул оя эсенә ҡарыш оҙонлоғондағы
йыуан ғына таяҡтар — туптар бурап ҡуйыла;
ҡара-ҡаршы төркөмдәр беләк оҙонлоҡ таяҡ ме
нән шул туптарҙы оянан бәреп сығырарға ты
рыша; ҡайһы төркөм алдараҡ сығарып бөтә, шул
еңә).
БУр а 2 и. Оло ата дөйә.
БУраҘНа [рус. борозда] и. Ер һөргәндәге
һабан йырған йырынды, һабанга төшкән көн.
Ваһап менән Шәмсетдин .. уландарына бураҙна
ярып бирә лә шуның менән эштәре бөтә.
Ж. Кейекбаев. Тракторҙа егет ер һөрә, бураҙ
наһы ҡала артында. М. Сөндөклө.
вураҙналаныу ҡ. төш. ҡар. бураҙналау.
Бураҙналау ҡ. Бураҙна һалыу. Ҡара пар
һәм туңга һөрөү, ваҡытында ерҙе бураҙналау
тупраҡты йыуылыуҙан һаҡлай, дымды арттыра.
«Совет Башҡортостаны», 1977, 25 апрель.
БУРаҠ и. диал. Тырыз.
БУ Р а л а Н Ы У 1 и. Асыуланып, туҙыныу. Ул

ире менән бер ҙә уйнап-көлөп, тыныс ҡына һөй
ләшмәне. Бураланып, аҡырҙы ла баҡырҙы.
Ғ. Ибраһимов.

Бураланыу2 ҡ.

төш. ҡар. буралаү. Бура-

ланган ҡоҙоҡ.

БУРалаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. буралау. Ҡоҙоҡ
буралатыу.

вуралау к. Бура менән әйләндереү; буралы
итеү. Шишмәне буралау.
Буралашыу

ҡ. урт. ҡар. буралау. Ҡоҙоҡ

буралашыу.

БУРаЛЫУ ҡ. төш. ҡар. бурау 1. Буралган
өй. ш Таштан буралган усаҡ өҫтөндәге оло
ҡаҙанда аш бешереп маташҡан катын эҫегә
тирләгән битен алъяпҡысы менән һыпырҙы.
Я. Хамматов.
БУРама и. 1. Мүкһеҙ генә күтәрелгән өй.
Унда бер бурама аласык бар, шуны тәҙрәләтеп,
йәһәт кенә мүккә күтәрткәндә арыу булыр ине.
Н. Мусин.

2.
диал. ҡар. бура 1 1. [Шафиҡ] Ҡыҙ ҡәбере
нең бурамаһын йүнәтә. Бураманы ике урынлы
итеп бурай. Ә. Вахитов.
БУРаН и. 1. Ойоҡһотоп өргән ҡарлы ел.
Епшек буран. Ыжгыр буран. Әсе буран. Яҙгы
буран, ш Буран һаман ҡотора, буран ыжылдай.
Буран тауышы һуҙып-һуҙып бүре ологан, сый
лап бала илаган тауышҡа оҡшай. А. Карнай.
аҡман-тоҡман бураны ҡар. аҡман-тоҡман.
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АйыУ бураиы ғинуар айында, йәнәһе, айыу
әйләнгән саҡта, булған көслө буран. Йәнәүле
буран ҡар. һепертмә бурай. Ҡом бУраны ҡомтуҙан күтәргән көслө ел. Торнатүш бурай ҡар
ҙы ҡырлас-ҡырлас ҡатырып һала торған буран.
Һепертмә буран өҫтән лумай, ҡар өҫтөнән
йүгергән буран. Һырғак буран өҫкә һырый тор
ған епшек буран. Шиһаҡа бураны диал. аҡмантоҡман.
2. күсм. Көслө ыҙғыш, талаш.— Әбүшахман

ф Ваҡ буржуазия етештереү сараларына эйә
булып, ялланған хеҙмәтсене әҙ Файҙаланған
йәки бөтөнләй Файҙаланмаған ваҡ хосуси милек
селәр.
Бу р Жу Й [РуС.] и. һөйл. кәмһ. Буржуазия
синыФының вәкиле. Большевиктар әйтә: «Был

ҡорҙаш менән әрләшеп, бер аҙ эсте бушатып
алдым. Шул ел менән ҡайтып, өйҙә лә буран
борҡотоп алмаҡсы булгайным, Гөлйемеш еңгә
геҙҙең аҡылы еңде — буран сыҡманы. С. Кули

һымаҡ итеп кәзә йөнөнән баҫылған еңһеҙ ябын
саһы. Иңгә бурка һалып, хәнйәр тагып, Дагстандан ҡайттым ҡунаҡтан. М. Кәрим.
Бурка 2 [рус. бурки] и. Кейеҙ йәки фетрҙан
күн табанлап тегелгән итек. Ғәлиәкбәрҙең өҫ-

бай. Ҡара буран өйҙәге көслө талаш, ыҙғыш.

Күлдәк-фәлән алырга булһа, өйҙә ҡара буран
сыга. Ғ. Ғүмәр.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Бурай турғайы диал. ҡар. ҡыҙылтут.
Бу р аНКа [рус. воронка] и. ҡар. борғаҡ ‘.
Бу р а н л а у ҡ. Буран сығыу, буран булыу.

Аҙналар буйына буранлап яуган ҡарҙан юлдар
өҙөлөп ҡалды. М. Тажи.
Бу р аТЫу ҡ. йөкм. ҡар. бурау *. Бура бура
тыу.
Б у р а у 1 ҡ. Бура 1 итеп һалыу. Өй бурау.
■ — Моратша
бурап ҡуйган яңы өйөн һала
алмай, ауылга кире ташып алды. Һ. Дәүләтши
на. Ҡоҙоҡтоң эсен таш йә булмаһа бүрәнә менән
бурарга кәрәк. В. Ғүмәров.
Бу р а у 2 ҡ. Өйрөлтөп-өйрөлтөп осороу; ойоҡ
һотоу. Көтмәгәндә бурай-бурай ҡар яуып кит
кән.. Кәртә-ҡураны, тирмәне ҡар баҫҡан (Әки
әттән). Бурай ҙа гына бурай ҡарҙар яуа (Халыҡ
йырынан).
Бу р а ш ы у

донъяла ярлы халыҡ хөкөмө йөрөһөн, тип, ярлы,
эшселәрҙең хас дошманы буржуйҙарҙың тамыры
ҡороһон»,— тип. Ш. Бабич.
Бу р к а 1 [рус.] и. Кавказ халҡының тула

баш та бик шәп бит инде. Ҡаракүл ягалы өр-яңы
пальто, ҡаракүл бүрек, аякта һары күн һыҙма
лы, ҡунысы ҡайтарылган аҡ бурка. 3. Биишева.
Бурҡылдаҡ с. ҡар. бупылдаҡ.
Бурҡылдау ҡ. ҡар. бупылдау.
Бу р ЛАК [рус. (нем.] иҫк. Карап,баржаны
йылға

үренә

арҡан

менән

һөйрәгән

эшсе.

[Ярлы Минһаж] яҙ еткәс тә Өфөгә китте, унда
Агиҙел һәм Волга буйҙарында бурлактар менән
«бәхет» тартты. Ә. Ихсан. Баржа тартып уҙган
бурлактар... Аттай егелеп, ауыр баржаларҙы
улар үргә һөйрәп баралар. Р. Ғарипов.
Бу р ЛаҠ и. диал. Ҡалдау ер.
Бу р л а н ы у ҡ. төш. ҡар. бурлау. Мейес ап-аҡ
итеп бурланган.
Бу р Л аТ с. Ҡара ҡыҙыл. Бурлат төҫ. Бурлат
туҡыма. Бурлат күлдәк, ш Мәк сәскәһе бурлат,
алһыу була, ҡып-ҡыҙылы була, көрәне. К. Кинйә
булатова. Бурлат кеүек ҡыҙарыу оялыштан
йәки башҡа нәмәнән ҡып-ҡыҙыл булыу.
Бу р л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. бурлау. Староста

ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. бурау 1.
Ө й бурашыу.
Бу р в а й и. Аяҡтың бөгәрҙән түбән лғындағы

ның ҡатыны .. өй эсен йыйыштырырга кереште,
иҙәндәрен йыуҙырҙы, мейесен бурлатты. Ж. Кей

йыуан ите; балтыр.

екбаев.

Бу р л а у ҡ. Аҡбур менән ағартыу. Балалар
уҡыуга төшкәнсе мәктәптең тәҙрәләрен йыуыш
тырып, мейестәрен һылап, бурлап алаһы ла бар
әле. М. Тажи. Атаҡайымдың сыуалын аҡбур
менән бурлайым. (Оеңләүҙән).
Бу р ЛЫ с. диал. Бурыл.
эт. ш Мин .. эт затының байтагын; ҡарпыш
Бу р СА [РуС. брус] и. Дүрт ҡырлы итеп юныл
ҡолаҡлыһын да, бүре ҡыуа торган бурҙайын ған ағас. Ғарифтың кәртәһе туң имән агастарҙан
да, төлкө тота торган тазыһын да .. күргәнем юнып эшләнгән бурсалар тейәлгән йөктәр менән
ҡапланды. Ғ. Хәйри.
бар ине. С. Кулибай.
Бу р ҘАТ с. ҡар. бурлат.
Бу р Ҫ-Бу р Ҫ оҡш. Асыуланып, ҡырыҫ-ҡырыҫ
Бу р Жу А [рус. (фр.] и. Буржуазия синыфы һөйләшеүҙе белдергән һүҙ. Бурҫ-бурҫ итеп
йөрөү.
ның вәкиле.
Бу р Жу АЗ [РУе. буржуазный] с. 1. БуржуаБу р ҪЛАҠ с. Һимеҙ, тулы (биткә ҡарата).
[Яхин] әле йәш булыуына ҡарамаҫтан, тәненә
зилға мөнәсәбәтле, буржуазияға хас ./Буржуаз
матбугат. Буржуаз көнкүреш. Буржуаз пар ит ултырып бөткән, ..ҡыҙара биреп торган бурҫ
тия.
лаҡ битле кеше. Н. Мусин.
Бу р ҪЫЛДАу ҡ. Бурҫ-бурҫ итеү. Бурҫылдап
2. Буржуазилның өҫтөнлөгө менән билдәлән
йөрөү.
гән, буржуазия мәнФәғәттәрендә башҡарылған.
Бу р Т [РуС. ( пол. ] и. Эҫкертләп, һалам менән
Буржуаз демократия. Буржуаз йәмгиәт. Бур
ҡаплап ҡуйылған йәшелсә өйөмө. Картуф; бур
жуаз революция. Буржуаз республика.
ты. Буртҡа һалыу.
Бу р Жу АЗЙЯ [рус. (фр.] и. Капиталистик
йәмғиәттең етештереү ҡоралы һәм сараларына
Бу р ТАШ и. ҡар. аҡбур.
эйә булып, ялланған хеҙмәтсене иҙеү иҫәбенә
Бу р ҺЫҠ и. һыуһарҙар ғаиләһенә ҡараған
БҮҒТОМЙСТҒ [рус. (нем.] и. Ҡайһы бер

Европа илдәрендәге һәм элекке Россиялағы ҡала
идараһының башлығы.
Бу РҘА и. диал. Йыуынды.
БҮРҘАЙ [РУС. борзая] и. Нәҙек оҙон аяҡлы,
оҙон асҡаҡ кәүҙәле йүгерек һунар эте. Ц Бурҙай

өҫтәмә ҡиммәт алып йәшәгән хаким синыФы.

Буржуазия власы.

оҙонса башлы, осло томшоҡло, йыуан кәүҙәле,
ҡыҫҡа ҡойроҡло, шырт йөнлө йыртҡыс йәнлек.
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Беҙ әллә нисә тапкыр бурһык һугырга барҙыҡ.
Бурһыҡ өңөн Ҡарау ыҙ табып бир[ҙе]. С. Кули
бай. Айыу менән бурһыҡ көҙ көнө ҡышҡа етер
лек май йыя ла өндәрендә йоҡога тала. «Совет

Йә, ҡустым, утыҙ һум бурысыңды ҡасан туләйһең? Ъ. Дәүләтшина.
БУРЫСЛЫ с. 1. Үтәлеүе мотлаҡ һәм изге
булған эшле. Колхоздар ерҙе ... эффектлы файҙаланырга, уга һаҡсыл ҡарарга, уныц уңдырышлылыгын күтәрергә бурыслы. Башҡорт АССР-

Башҡортостаны», 1975, 14 октябрь.
Бу РҺЫТЫу ҡ. 1. Боҙоп, еҫләндереү (ит, май
кеүек нәмәне); һөрһөтөү. Итте бурһытыу,
2. Дым алдыр>ып, күгәртеү, серетеү; бәҫәртеү.

Бесәнде бурһытыу.Кейемде бурһытыу.
Бу р ҺЫу ҡ. 1. Боҙолоп еҫләнеү (ит, май кеүек
нәмәгә ҡарата); һөрһөү. — Тоҙҙо аҙыраҡ һалганмын да ит бурһыпан да ҡуйган, Б. Бикбай.
2. Дым тартып күгәреү, сереү; бәҫәреү. Бур-

һыган агас. Бурһыган бесән. Бурһыган иген.
Бурһыган кейем. ■ Бурһыган япраҡ, ҡыуарган
үлән, әрем еҫе аңҡытып иҫкән еүеш ел дә баҫыл
ды. Я. Хамматов.
3. күсм. Дәртһеҙ, күңелһеҙ хәлгә төшөү.
БУРЪЯҠ с. Ҡом, балсыҡ ҡатнашып болған
ған; болғансыҡ. Элекке ваҡытта көмөш кеүек
агып ятҡан һултан һыуы бөгөн һары төҫтәге
буръяҡ һыу га әйләнгән. Т. Хәйбуллин. Ярһып
ташҡан яҙгы һыуҙар тулҡын-тулҡын ярҙы кага
лар, буръяҡ һыуҙар боларып, һыйышалмайса
ҙур шыялар текәшеп агалар. Ғ. Амантай.
БУРЪЯҠЛАНДЫРЫУ ҡ. Буръяҡҡа әйләндереү; буръяҡлау. һыуҙы буръяҡландырыу.
БУРЪЯҠЛАНЫУ ҡ. Буръяҡҡа әйләнеү.
Ул [Еҙем йылгаһы] үҙе шәп ага, ләкин буръяҡ
ланмай. М. Ғафури. Буръяҡланып ажгырынган
һыу агышына ажарланып ынтылдылар: «Йә
йән дә, йә тән». Ике көс — кеше һәм тәбигәт
менән ҡапма-ҡаршы көрәги башланды. Н. Иҙел
бай.
БУРЪЯҠ Л АТЫУ ҡ. Буръяҡҡа әйлэндереү;
буръяҡлау.
БУРЪЯҠЛАУ ҡ. Буръяҡҡа әйләндереү. һыу

ҙы буръяҡлау.
БУРЫЗ и. диал. Борош.
БУРЫҠ и. Екән тамыры.
БУРЫЛ с. 1. Буҙ менән ҡара ҡатнаш
(йылҡы төҫөнә ҡарата). Бурыл ат. ш Колхоз
председателе Иштуган йән-фарман сабып килеү
ҙән аҡ күбеккә батып, бурыл төҫкә әйләнгән
туры айгырҙы ҡапыл туҡтатты, Ф. Иҫәнғолов.
2. и. мәг. Шул төҫтәге ат. Ул [Әхмәт] бурылдың
ялын һыйпай-һыйпай күҙҙәренә ҡарап моңайҙы.
Ғ. Сәләм.
БУРЫС и, 1. Үтәлеүе мотлаҡ булып өҫтә
торған эш. Ата-әсә алдындагы бурыс. Граждан

лыҡ бурысы. Изге бурыс. Бурысты үтәү. Өҫтән
бурыс төшөү, ш Б АССР гражданының интерна
циональ бурысы — башҡа илдәрҙең халыҡтары
менән дуҫлыҡты һәм хеҙмәттәшлекте үҫтереүгә,
дөйөм тыныслыҡты һаҡлауга һәм ныгытыуга
булышлыҡ итеү. Башҡорт АССР-ьшың Консти
туцияһы, 1984. Ил намыҫын һаҡлап яуга сы
гыу — батыр егеттәрҙең бурысы (Халыҡ йыры
нан).
2. Алға ҡуйылған маҡсат. Бурысты аңлатыу.

Бурыс билдәләү. Бурыс итеп алыу.
3. Кире ҡайтарыу шарты менән алынған аҡса
йәки хаҡын аҙаҡ түләргә алған нәмә; үтес. Бу

рысҡа алыу. Бурысҡа батыу. Бурысҡа биреү.
Бурыслы булыу. Бурысты түләү. ■ [Имай:]
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ының Конституцияһы, 1984.
2. Ҡайтарып биреү шарты менән аҡса йәки
хаҡын аҙаҡ түләү өсөн бер нәмә алған; бирә
сәкле. Бурыслы кеше. j күсм. Күргән изгелек
өсөн ни менәндер ҡайтарырға тейешле. Хафиз

агайга ул [Сәгиҙә] үҙен гүмергә бурыслымын
тип һананы. М. Тажи.
БУРЫШ и. диал. Борош.
БУРЯТ и. ҡар. бүрәт.
БУҪАҒА и. диал. Ишек тупһаһы.
БУҪАЛАҠ с. Һимеҙ, таҙа. Буҫалаҡ бала.
БУ ҪАЛ АҠТ АЙ с. Ҙур, ауыр кәүҙәле; уҫлап
тай. Буҫалаҡтай бала.
БУ ҪАТЫУ ҡ. диал. Ҡурҡытып киҫәтеү.
БУҪЛЫҒЫУ (буҫлыҡ*) ҡ. диал. Буҫығыу.
БУҪТАУ и. Уң яғы кейеҙләнеберәк торған
ҡалын, беше йөн туҡыма // Буҫтау сәкмән.
Буҫтау тышлы тун. ш Кешеләр араһынан ба
шына йәмшәйеп бөткән фуражка, өҫтөнә көнгә
уңып агара башлаган һоро буҫтау гимнастёрка
кейгән сандыр буйлы бер йәш кеше күтәрелде.
М. Тажи. Бүгәсәү батша бар, тиҙәр, буҫтау
бишмәттәре мул тиҙәр (Халыҡ йырынан).
БЫҪЫҒЫУ (буҫыҡ*) ҡ. Оҙаҡ илап, быуылыу,
хәлһеҙләнеү. Буҫыҡҡанса илау. ш Маһи, Билал

дың киткәнен ишеткәс, илай-илай буҫыгып бөт
тө, А. Таһиров.
БУТА 1 и. 1. Дөйә балаһы. [Сәгиҙә:] Бутаһы
нан айырылган буҙ дөйәләй буҙлап ултырам ин
де бына. Һ. Дәүләтшина.
2. с. мәг. У ның йөнөнән эшләнгән. Бута бил
гау.
БУТА 2 и. диал. Билғау. Аягында йәшел ҡа
таһы, билкәйендә ебәк бутаһы (Халыҡ йыры
нан).
БУТАЛ [рус. поталь] и. 1. Биҙәү эше өсөн
әҙерләнгән йоҡа ғына табаҡлы йәки епле алтын
йәки көмөш. Алтын бутал. Көмөш бутал.
2. Алтын, көмөш төҫөндәге буяҡ. Бутал менән
яҙыу. Бутал ялатыу. /Сынаяҡ, һауыт буяғы.

Ҡыҙыл бутал. Күк бутал.
БУ ТАЛАН ДЫРНУ ҡ. йөкм. ҡар. буталаныу.
БУТАЛАНЫУ ҡ. көс. ҡар. буталыу. Бутала
нып кеше араһында йөрөү. Эш менән буталаныу,
БУТАЛАУ ҡ. көс. ҡар. бутау 1. Биҙрәләр
менән генә ташып һибелгән һыу ҡырмыҫҡа
ояһына таяҡ тыгып буталау менән бер ине,
киреһенсә, ул көлдө борхотоп, янгынды артты
рып ҡына ебәрә ине. И. Ғиззәтуллин.
БУ ТАЛДЫРЫУ к. йөкм. ҡар. буталыу.
БУТАЛЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. буталлау. Буталланган сынаяҡ.
БУТАЛЛАУ ҡ. 1. Бутал менән биҙеү, һарай
ҙың буталлап, көмбәҙләп, алтын менән ябылган
түбәләре .. күҙҙең яуын алып тора. 3 Биишева.
2. Бутал буяҡ менән буяу. Сынаяҡты бутал
лау.
БУТАЛЛЫ с. Бутал менән биҙәүле. Буталлы
сынаяҡ.

БУТ

БУФ

Бу Т а Л С Ы Ҡ с. Рәт, тәртипһеҙ; сыүалсьпс.

Буталсыҡ тормош. Буталсыҡ төш. Буталсыҡ
уйҙар. Буталсыҡ фекер. / аңлаүға ауыр, аң
лайышһыҙ. Буталсыҡ мәсьәлә.
БУТАЛСЫҠЛЫҠ и. Ниҙә лер рәт, тәртип,
аныҡлыҡтың булмауы, буталсыҡ, хәл. Мәсьәлә
нең буталсыҡлыгы. Уйҙар буталсыҡлыгы.
Бу1\алыу ҡ. 1. төш. ҡар. буТау 12, 3, 5.
2. Ҡушып аралашыу. Тирә-яҡ хәрәкәткә кил
де. Төтөн,туҙан буталып, бер нәмә лә күренмәҫ
булды. И. Насыри.
3. Араға ҡыҫылып, бергә боларыу. Аяҡ аҫтын
да буталыу, п Беҙҙең егет ҡорона ингән өс
үҫмер ҙә шунда бутала. Улар ҙа уйнай. Ғ. Хәйри.
4. Кем менәндер аралашыу; сыуалыу. Ҡатынҡыҙ менән буталыу. Сит кешеләр менән бута
лыу.
5. Мәшғүл булып, ығы зығы килеү; мәшәҡәт
ләнеү. Э ш менән буталыу.
6. Тәртипһеҙ хәлгә килеү; Беҙҙең полк тамам

буталган. Ҡайһы рота, ҡайһы батальон икәнен
аңлар хәл юҡ. Д. Юлтый. / Тынысһыҙ, ығызығы хәлгә килеү. [Сәгиҙә:] Хәҙер замана буталыбыраҡ тора. Кем гәйепле, кем хаҡлы икәнен
белеүе ҡыйын. М. Тажи.
7. Уй, фекер йүнәлешен юғалтыу. Фәриҙә
уйҙарының осона сыга алманы, буталып бөттө.
Р. Солтангәрәев.
БҮТаЛЫШ и. 1. Тәртипһеҙ, ығы-зығы хәл.

Ишек алды мал менән тулды, һөҙөш, баҡырыш
китте. Ҡуралагы буталыш Гәүһәргә һүҙҙе баш
лап ебәрергә мөмкинлек бирмәй торҙо. И. Ғиз
зәтуллин.
2. Халыҡ араһындағы ризаһыҙлыҡ хәрәкәте;
сыуалыш.
Буталышыу ҡ. урт. ҡар. буталыү.
Бу Т а м а и. диал. ҡар. болғаУ 2.
Бутаныу ҡ. Ниҙер эҙләп аҫтын өҫкә аҡта
рыу; соҡоноу. [Аллабирҙе:] Келәттә бутанып
йөрөргә һиңә кем ҡушты? Ш. Бикҡол.
Бу Т аР [Рус. бутара]: бутар эше алтыны
йыуылып, өйөп ҡуйылған ҡом-ташты һыуға
ағыҙыу эше. Бутар эшендә йөрөү.
БУ Т аРЛ А У к. Алтыны йыуылып, өйөп
ҡуйылған ҡом, ташты һыуға ағыҙыу. Гольцев

һуңгы йылдарҙа йыуып ташланган иҫке отвал
дарҙы яҙгы ташҡын һыу менән бутарланы.
Я. Хамматов.
БУТаРСЫ и. Бутар эшендә эшләгән кеше.
Бутау 1 ҡ. 1. Ян-яҡҡа һелтәп, ниҙеңдер эсен
таяҡ һымаҡ нәмә менән айҡау. Йәнлек өңөн

сыбыҡ менән бутау.
2. Шыйыҡ йәки бөртөклө нәмәнең эсен
әйләндереп-тулғандырып айҡау; болғатыу. А ш 
ты бутау. ■ Айыуголаҡ көлдө бутап ҡарагай-

ны, күмер булып бөткән бер кәлсә килеп сыҡ
ты, ти (Әкиәттән). / Ҡушып аралаштырыу; бол
ғатыу. Киндер майы бутап, сейле-бешле итеп
әҙерләгән тары бутҡаһы ашалды. Ғ. Дәүләт
шин.
3. Аҫтын өҫкә туҙҙырыу; аҡтарыу, һандыҡты
бутау. Донъяны бутау. ■ Атайҙың китаптар

менән тулган шүрлеген аҡтарып бөттөм бутап.
Ш. Бабич. /Ниҙеңдер тәртибен,
боҙоу; болартыу. Араны бутау.

тыныслығын

Б

4. Асыҡ йүнәлештән яҙҙырыу; сыуалтыу.
Башты бутау. Фекерҙе бутау.
5. Тейешле тәртиптән яҙҙырыу; яңылышты
рыу. Йоланы бутау, һүҙҙе бутау. ■ Зәлифә

ҡарт әсәһе өйрәткән теләктәрҙе бутай-бутай
ҡабатланы. Һ. Дәүләтшина. / Ике кеше йәки
нәмәне үҙ-ара яңылыштырыу. Исемдәрен бутау.
■ — Беҙ бер мәктәптә ике Сәлих, икебеҙҙең
дә фамилия Мәхмүтов. Кеше бутамаһын өсөн ..
ул үҙен беренсе тип йөрөтә, ә мин — икенсе.
С. Агиш.
6. диал. ҡар. болғау 1 1.

% Алабута аш булмаҫ, ара бутаган иш булмаҫ.
Мәҡәл.
Бу ТАу 2 и. диал. 1. ҡар. болғау 2.
2. ҡар. нҙелмә 1 1.
Бу Т а у ЫС и. диал. 1. ҡар. болғаУыс 1.
2. ҡар. гөмбөр2.
БУТаФ О РИЯ [рус. (ит.] и. Сәхнәлә йәки
магазин күргәҙмәһендә ысын нәмәне алмашты
рыу өсөн хеҙмәт иткән төрлө ялған нәмә (ме
бель, һауыт-һаба, ҡорал йәки тауар).
Бу т а ш ы у ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. бутау 1 1—3.
БУТЕРБРОД [Рус. ( нем.] и. Май яҡҡан йәки
өҫтөнә сыр, колбаса кеүек нәмә һалған бер телем
икмәк.
БУТИРОМЕТР [рус. (гр.] и. махс. Һөттөң
ҡуйылығын билдәләй торған прибор.
Б У Т Ҡ а и. 1. Һөткә йәки һыуға ҡуйы итеп
ярманан бешергән ашамлыҡ. Дөгө бутҡаһы.
Тары бутҡаһы. Ҡара бутҡа һыуға бешкән май
һыҙ бутҡа.
2. Болғанып, иҙелеп ятҡан нәмә. Аяҡ аҫты

бутҡага әйләнгән.
3. күсм. Буталсыҡлыҡ. [Рәис:] Берәмләп һүҙ
алып һөйләгеҙ, был ниндәй бутҡа был! Һ. , Дәү
ләтшина.
ф ауы ҙ әсеидә бУтҡа бешереү ҡар. аУыҙ.
Ҡарға бутҡаһы яҙ көнө ҡырға сығып, ашарға
бешереп, күңел аса торған ҡатын-ҡыҙ уйыны.

Яҙ көнө тауга карга бутҡаһына сыҡҡанда,
беҙҙең Исем ауылы ҡатындарынан төҙөү
кейенгән кеше булмай торгайны. 3. Биишева.
Манлы бутҡа түгел еңел түгел тигән мәғәнәлә
әйтелә. Ер эше майлы бутҡа түгел. Һүҙ бутҡаһы
ҡар. һүҙ.
БУТЫЙ [рус. боты (фр.] и. Еүеш, һыуыҡ көн
дө туфли тышынан кейә торған ҡуныслы аяҡ
кейеме. Йоҡа пальто, оҙон ҡуныслы резин бутый

кейгән ҡыҙ, машина туҡтагас, өшөгәнен ныгыраҡ тойҙо. Ә. Вәли.
БУТЫР БУТЫР оҡш. Бутҡа бешкәндә сыҙҙан
тауышты белдергән һүҙ.
Б у т ы р л а у ҡ. Бутыр-бутыр иткән тауыш
сығарыу. Бутҡа бутырлап бешә.
БУФ, буфф оҡш. Ауыр итеп һулыш сығарғандағы тауышты белдергән һүҙ. Буф итеү. ■

Туйган һыйыр буф итеп ята.
БУФ-БУФ, буф та буф оҡш. Ҡабат-ҡабат буф
иткән тауышты белдергән һүҙ. Буф-буф итеү.
Буф та буф килеү.
БУФЕР [рус. (ингл.] и. Төкөлөү, бәрелеү
көсөн йомшата торған ҡулайлама. Вагон буфе
ры. ■ Тауар поезы ауыр итеп буферҙарын
буферга бәреп ҡуҙгалды. Б. Дим.
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БУФ
ф Буфер дәүләт ике допшан лҡтың бәрелешен
кәртәләп, үртала ятҡан дәүләт.
БУФЁТ [рус. (фр.] и. 1. Һауыт-Һаба, эсемлек
ҡуя торған шкаф. Дәүләтҡол буфеттан ром
алып,рюмкаларга ҡойҙо. Я. Вәлиев.
2. Эсемлек, ваҡ-төйәк ашамлыҡ һата торған
урын. Театр буфеты. /Ҡапҡылап сыға торған
урын. Буфетҡа инеү.
БУФЕТСЫ и. Буфетта эшләгән кеше.
Бу Фылдау ҡ. Буф буф итеү. Буфылдыгы

сыгыу.
БУХАН Ка [Рус.] и. Бешкән бөтөн икмәк.
Бер буханка икмәк. Буханкалы икмәк.
Бу ХГАЛТЕр [рус. (нем.] и. Бухгалтерия
(1 мәғ.) буйынса белгес. Бухгалтер эше.
Бу ХҒаЛТЁрИЯ [рус. ] и. 1. Хужалыҡ эштә-

БУШ
2. Эш, шөғөл менән мәшғүл түгел; эшһеҙ.

Буш кеше. Буш ваҡыт. Буш булыу. //Буш
йөрөү, ш [Дәүләтбай:] Бына хәҙергә бер эшем
дә юҡ, бушмын. Тик ятҡанса, бер аҙ эшләп бул
маҫмы икән, тигәйнем. И. Көҫәпҡол. [Рәхимә:]
һәр ваҡыт уҡып, нисек арымайһыгыҙ? Мин
һеҙҙең буш торганыгыҙҙы һис бер күргәнем, юк.
Ғ. Хәйри. [Хисам] балыҡҡа беҙҙе эйәртеп алып
бара, балыҡ булмаһа ла буш ҡалдырмай: ау,
нәрәтәләрен яр башына сыгарып, киптерергә
йәйеп бөтә лә, беҙҙе ҡарауылларга ҡушып,
үҙе һыу буйындагы яланда бесән сабырга
тотона. М. Тажи.
3. Хәрәкәт ирке сикләнмәгән, ни менәндер
беркетелмәгән, һауаларҙан килә ике ҡош, бере
һе бәйле, береһе буш (Халыҡ йырынан). //Алга,

ренә етештерелгән нәмә йәки аҡса иҫәбенә
эйелеп килеп, аттың арҡаһына еңел генә ҡамсы
һалып хисап алып барыу теорияһы һәм прак
төшөрөп, теҙгенен буш ҡуйҙым. .. Уҡ, кеүек
тикаһы; иҫәп эше.
алга ынтылды. Д. Юлтый.
2.
Хужалыҡ һәм ойошманың иҫәп бүлеге.
4. Ниҙән дә булһа ҡотҡарылған, азат, берәй
Колхоз бухгалтерияһы.
ииҙе биләмәгән.— Бында барыбыҙҙы ла һөйләп
Бу ХТА [рус. (нем. ] и. Ел, дауылдан ышыҡ
тораһы юҡ. Бындай мөнтөктәрҙән берегеҙ ҙә
буш түгелһегеҙ. Килдебайҙың да беҙҙең менән
диңгеҙ ҡултығы. Беҙ аҡрын гына бухтага инәбеҙ
ҡойрого туңган. Ғ. Дәүләтшин. Мин хәҙер бөтә
һәм причалдарҙың береһендә туҡталабыҙ. <Сохыялдан буш. Башҡа бер төрлө лә уй килмәй.
вет Башҡортостаны», 1970, 26 сентябрь.
С. Агиш.
Бу Ш 1 с. 1. Эсендә бер нәмә лә йәки бер кем
5. Хаҡ түләтелмәгән; түләүһеҙ. Буш мал. Буш
дә булмаған. Буш һауыт. Буш тоҡ. Буш сумаҙан.
кейем. / / Буш алыу. Буш эшләү. Буш килгән
Буш аҙбар, ш Шатланмаҫлыҡмы ни, уның
[Тарифтың] сысҡан йыгылып төшһә, башы яры мал. ш — Бынау ҡатын-ҡыҙ күлдәге, ни хаҡ
лырлыҡ буш бураһына йөҙ бот иген керҙе лә тора? — Эһә, күлдәктәр! Эм-м..буш инде, йәгни,
баһа! Б. Бикбай. К өршәк тулы булһа, ныҡлыүҙебеҙҙең кооператив магазины бит, буш тип
гын ул оҙаҡ йылдар һаҡлай. Ә буш көршәк иһә әйтерлек арзан һата. Б. Бикбай. Мин үҙем пекар
тора-тора үҙ алдына сатнай. М. Кәрим. / Кеше
няла ҡамыр баҫырга биш, һум биреп өйрәнгән
йәшәмәгән, кешеһе булмаған; кешеһеҙ. Буш өй.
булһам да Мөжәһиткә буш өйрәтмәксе булдым.
Буш урам. ш Ауылда өйҙәрҙең күбеһе бикле Т. Йәнәби. Бара-тора Өйрәнсектең тупаҫ балсыҡ

йәки буш тора. Урамда һалдаттар күренә,
ниндәйҙер команда тора бугай. Д. Юлтый. / Бер
кем тарафынан да йәки бер нәмә менән дә билән
мәгән, бер кем йәки бер ни ҙә биләп тормаған.

Буш баҙ. Буш бланк. Буш ерҙәр. Буш урындыҡ.
Буш ылау. ш Касса алдындараҡ бер буш урынга
барҙым да халыҡты, ҡарар өсөн стена буйына
уңайлап һөйәлдем. С. Агиш. Нисә йыл буш
ҡырҙарҙа ыңгырашкайны тик бер ҡылган.
К. Кинйәбулатова. Ул [Иван] малайҙар өҫтөнән
ҡарап, өйрәтеп кенә йөрөргә тейеш булһа ла,
буш ятҡан ер иркенлеген тойоп, үҙе эшкә кере
шеп китте. Б. Бикбай. Эҫелектән бер ҡайҙа ла
сыҡмай ятҡан халыҡтың һирәкләп урамда кал
ганы ла, был саңдың тигенгә күтәрелмәгәнен
һиҙеп, өйҙәренә таралышты. Урам буш ҡалды.
Һ. Дәүләтшина. [Йәнгәле] верандага сыгып
ултырҙы. .. Ял йорто алды буш, тын. Ф. Иҫән
ғолов. / Бер нәмәһеҙ, өлөшһеҙ. Мг/йыл ишек тө
бөнә йыйылып киткән бала-саганы ла буш ҡал
дырманы. Ҡалас һындырып йә баҙар икмәгенән
берәр телем икмәк йә берәр лампасый өләште.
Һ. Дәүләтшина. [Ҡыҙ — егеткә:] Мине һыуҙан
айырһаң, бәхеттән буш ҡалырһың, барынан
ҡолаҡ ҡагырһың. «Аҡбуҙат». / / — Әгәр ҙә аҡы
лыңды йыймай эшләй торган булһаң, беҙ быны
һиңә буш ебәрмәбеҙ. Ғ. Дәүләтшин, [һин] һүҙ
атҡылай, шаян һүҙҙәр ыскындыргылай баш
ланың. Мин дә буш ҡуйманым. .. Яуап ҡайтара
торҙом. И. Насыри.
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көршәктәренә көн бөткән. Инде уларҙы һатып
алыусы түгел, буш алыусы ла булмаган. 3. Бии
шева. [Ҡарыя — Рахмайга:] Буштың атаһы үл
гән ул, ашаган хаҡыңа түләп кит, К. Кинйәбу
латова.
6. күсм. Төшөнкө рухлы, уйлау, фекерләүгә
һәләтһеҙ. Ямгыр һуңындагы тын һауа кеүек

хәҙер минең баш тын, күңел буш, йөрәк талгын тибә. Д. Юлтый. Ләкин шигырҙарым һа
ман гәйеп, күңелем дә инде буш һымаҡ. М. Кә
рим.
7. күсм. Етди булмаған, рухи яҡтан сикләнгән
(кешегә ҡарата). Буш кеше.
8. күсм. Нигеҙендә дөрөҫлөк булмаған, ни
геҙһеҙ. Буш вәгәҙә. Буш өмөт. Буш хәбәр. Буш
һүҙ. п Ә буш күңел асыуҙарга, мәгәнәһеҙ урам

тапауҙарга, юҡ-бар уйындарга, буш ыҙгыштарга
кеше күпме ваҡытын, көсөн әрәм итә. Р. Солтангәрәев. — Нәгимдең һүҙенә ышанһаң, әллә
ысын, әллә буш,—-тип һүҙен осланы [әсәйем].
Н. Мусин. Өфө тигәндәре ошо икән. «Аҙашырлык, яман, таш ҡала» .. тип һөйләүҙәре ерле
буш икән. Ғ. Амантай. / Файҙаһы булмаған,
файҙа бирмәгән. Окоп ҡаҙырга ҡуштылар.
Беҙҙең һалдаттар көлә: — Крепостарга тыныс
лыҡ бирмәгән немец туптары был окоптарга ка
рап торамы һуң? Бары ла буш хеҙмәт инде! —
тиҙәр. Д. Юлтый. / Мәғәнәһе, эстәлеге юҡ. Буш
мәҡәлә. Буш әҫәр. ■ Ғүмерем үтте бикәрерәҡ,
буш ел ҡыуҙым да ҡыуҙым. Ш. Бабич. Күрә

БУШ
алманым донъя рәхәтлеген: байга эшләп гүмерем буш үтте (Халыҡ йырынан).
9. Юҡ хөкөмәндәге, юҡ тип әйтерлек, әһәмиәте,
баһаһы юҡ тип әйтерлек. Бакый Ныязголдоц

халыҡтан буш хаҡҡа вечныйга алган ерҙәренең
әле тулыһы менән ҡайтарылып, түләнеп бөтмәгәнлеген һөйләне. Һ. Дәүләтшина. Мейес алдына
тәгәрләп төшөп, өҫтәре инде аҡһыл көл менән
ҡапланып, һүрелә башлаган ҡуҙҙарга текәлде.
Бына ул күмер тотош һүрелеп бөтөп, буш көл
генә булып ҡаласаҡ. Ә ҡасан гына әле ул
мейес эсендә, күмәк өйкөм араһында, баҙылдап
яна ине! Б. Бикбай. — Туләмәй, бушҡа эшләтә
тиһеңме? Ә хеҙмәт бөтөнләй буш төшә инде
уга. Һ. Дәүләтшина.
10. и. мәг. Иғтибарға алырлыҡ булмаған эш,
хәл, һүҙ, хәбәр. Муйылбикә: — Ҡуйсы, буш
менән булмагыҙ, ҡарт кешене мәшәҡәтләп, —
тиһә лә, үҙе ҡыҙыҡһынып көлә ине. Һ. Дәүләт
шина.— Әһә, һиҙҙек эшеңде, һин тиктәҫкә
йөрөмәйһең бит, егет,— тинеләр пекарнялагы
иптәштәр.— Ҡуйыгыҙ әле, бушты һөйләмә
геҙ, ауылдаш килгәйне, шуның янына барып
ултыр гайным,— тигән булдым.
Т.
Йәнә
би.
11. р. мәг. Бер ниндәй маҡсатһыҙ, сәбәпһеҙ,
былай ғына; тик.— Ахыр сиктә сыгып ҡастым,

югиһә буш торганда туҡмалыр инем шул.
Т. Хәйбуллин. [Хөрмәт:] Ниңә көләһең? —
Буш! — тине Нсмәгил, ауыҙы ҡолагына еткәнсә
йылмайып. Я. Вәлиев.
ф Буш нтеү 1) хаҡын түләмәй ҡалды
рыу. — Инде, Ғәләү ҡустым, һин уны онота

күр. Ундай һүҙҙе түрә барында әйтә күрмә,
мин һине буш итмәм,— тип ялынды [Шәхми].
Т. Йәнәби; 2) насар итеү. Бынан китеп буш итте
ул. Б у т ҡул йәки буш ҡул менән бер иәмәһеҙ
көйө, бер нәмә лә булмаған көйө. Буш ҡул менән
ҡайтыу. ■ Тәртип Ҡотлойов кеүек тәртипле
кеше ҡунаҡҡа барганда буш ҡул менән бармай
бит инде. Ул, магазинга сыгып, торт .. алырга
булды. Ә. Вәли. Буш тегеләй кемгәлер асыула
нып янағанда әйтелә. [Гөлзада — Барыша:]Мин
ул кешеңдең зиманын ҡалҡытырмын, буш теге
ләй. Ш. Насыров. Бушты бушҡа бушатыу
файҙаһыҙ эш менән шөғөлләнеү.
БУШ 2 диал. ҡар. бушаҡ 1.
БҮШАҠ с. 1. Тығыҙ түгел, ҡыҫтау түгел.
Бушаҡ булыу. Шешәнең тыгыны бушаҡ. / / Бу

шаҡ бәйләү.
2. күсм. Кешегә, ауырлыҡҡа ҡаршы тора ал
маған йомшаҡ холоҡло. Бушаҡ кеше.
БУШАЛАҒАЙЬГМҒА р. Кәрәкһеҙгә-, бушҡа,
буштан-бушҡа. [Фаҡиһа — балаларына:] М а 
шинаны аслан бушалагайымга өйрөлтмәгеҙ,
боҙоп ҡуйырһыгыҙ. Ж. Кейекбаев.
БУШаН с. диал. Һәлкәү,
в у ш а н ы у ҡ. 1. Ниҙән дә булһа ҡотолоу;
йырыныу, бушау. Эштән бушаныу.ж Әле Алпаров, көндөҙгө мәшәҡәттәрҙән бушанып, .. кил
гән хаттар менән таныша ине. Я. Вәлиев.
Сынйыр быгауҙан бушанып ҡалгас, Алпамыша
бер кирелеп ҡуйҙы, ти. «Алпамыша».
2.
диал. Ауырҙағы баланан ҡотолоу. Бушанган ҡатын.
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Б У Ш а Т Ҡ Ы С и. Ниҙелер бушата торған ма
шина. Иген бушатҡыс. Йөк бушатҡыс.
БУШАТТЫРЫУ к. йөкм. ҡар. бушатыу 1
1, 2. Утынды бушаттырыу.
БУШаТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. бушатыу 1 1,2.

Бушатылган бесән.
БУШАТЫНЫУ ҡ. ҡайт. ҡар. бушатыу ‘ 1, 2.
БУШАТЫУ 1 ҡ. 1. Эсен йәки өҫтөн буш ҡал
дырыу, бушҡа әйләндереү. һауытты бушатыу.

Вагонды бушатыу. Шешәне бушатыу.
2. Йөктәге нәмәне алыу. Ашлыҡты бушатыу.
Көлтәне бушатыу. Утынды бушатыу. / Ниҙелер
бер ерҙән икенсе ергә ауҙарыу, һөттө табаҡҡа
бушатыу. Утынды кәртәгә бушатыу, ж Был
ҡыҙ бер көйәнтә һыу килтереп, сапсаҡҡа бушат
ҡан икән, аҡҡан да киткән (Әкиәттән).
3. Китеп, буш ҡалдырыу. Бүлмәне бушатыу,
ж [Ҡолморҙа:] Өс көн эсендә бер кем дә ҡалмай
Сыуашбайга күсергә, байҙың алтын диләнкәһен
бушатыр га кәрәк. Т . Хәйбуллин.
4. Эш, шөгөлдән арындырыу, буш итеү. [Вася:]
Күберәк йөрөргә мине баяр улы бушатмай, йә
дядя Гриша. Һ. Дәүләтшина. / Эште бөтөп, буш
итеү. һәнәкте бушатыу, ж У тыша барырга
атты бушатмайҙар.
5. Эш урынынан алыу; төшөрөү, сығарыу.

Көндәрҙең берендә Иргәлиевты мин-минлектә,
дәүләт байлыгына һарауһыҙ ҡарауҙа гәйепләп,
эшенән бушаттылар, III. Насыров.
ф Күңелде (йәки эсте) бушатыу ҡайғыны
баҫып, күнелде еңеләйтеү. Йырлап эсте буша
тыу,
БУШАТЫУ 2 ҡ. Тығыҙ, ҡыҫтау хәлдән бушаҡ
хәлгә килтереү. Арҡанды бушатыу. Дилбегәне

бушатыу.

ф Теҙгенде бушатыу талапты, ҡыҫымды кә
метеү. [Бригадир Тимергә:] һин Фәхриҙең теҙ
генен бушатыбыраҡ ебәрәһең булһа кәрәк. .. Ул
артыҡ ышаныслы кеше түгел. Б. Бикбай.
БУШАТЫШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. буша
тыу ‘ 1, 2. Йөк бушатышыу,Вагон бушатышыу,
БУШАУ 1 ҡ. 1. Эсе йәки өҫтө буш ҡалыу,
бушҡа әйләнеү. Бушаган һауыт, һандыҡ бу

шаны, Урам бушаны, ж Тагы көҙ етте. Баҫыу
ҙар бушап, нисектер моңһоуланып ҡалды.
Ғ. Аллаяров.
2. Йөгө алынып, йөкһөҙ ҡалыу. Бушаган

вагон.
3. Биләүсеһе китеп, буш ҡалыу. Бушаган өй.
Бушаган ултыргыс. Ятаҡта урын бушаны.
4. Эш,шөғөлдән йәки берәй нәмәнән арыныу.

Ашауҙан бушамау. Кешенән бушамау. Эштән
бушамау. Донъя мәшәҡәтенән бушамау. / Эше
бөтөп, кәрәкмәҫ булыу. Бысҡың бушагас, биреп
торорһоң әле.
ф Күңел бушау ҡар. күңел. Эс бушау шул
уҡ күңел бушау (ҡар. күңел).
БУШАУ 2 ҡ. 1. Тығыҙ, ҡыҫтау хәлдән бушаҡ
хәлгә килеү. Арҡалыгы бушаган. ж Бөтәбеҙ ҙә

машинанан төштөк. Беҙ ҡуйган тәгәрмәстең
тыны тамам бушаган ине. Алмаш-тилмәш тын
тултырҙыҡ. Н. Нәжми.
2.
күсм. Көс,ҡеүәттән яҙыу; йомшау, хәлһеҙ
ләнеү. Нәфисә хәлһеҙләнде. Аяҡ быуындары бу
шап, тәне дерелдәй башланы, Я. Хамматов.
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БҮҘ

ф БнлғаУ аҫты бУшаУ ҡар. бнлғаү. Ҡурйын
аҫты бУ1паУ шул ук бллғаУ аҫты бУшаУ (кар.
бнлғаУ).
Бу ш ҡ а p. 1. Һис бер Фаиҙаһыҙға, кәрәкһеҙгә;
юҡҡа. [Рәшиҙә:] Бушка акса түгеп, вакыт әрәм

БУЯҠ и. кар. б у я у 2. А ҡ буяк. Зәңгәр буяк.
Иҙән буягы. Йөн буягы.
Бу ЯЛЫу ҡ. 1. төш. кар. бУяУ '. Буялган иҙән.
Буялган күлдәк. ■ һарыга буялган ҙур ишек
ауыҙына килеп туктаным. С. Агиш.
2. Тейеп бысрау; мансылыу. Батҡаҡҡа буя
лыу. Коромга буялыу, ш Барыбыҙҙың да өҫтә
онга буялып бөткән ак халат. Т1. Йәнәби.
Кухняһында эшләгәндә буялганмын күмергә
(Бәйеттән). / Тейеп яғылыу. Салбарына бысрак
буялган. Культа аҡбур буялган. т Еүешләнеп
тәнгә ҡан буялган, күлдәктәре ҡанга мансыл
ған. Ғ. Мәсғүт.

итеп, балаларҙы укытып йөрөүҙән ни мәгәнә
сыгыр икән? М. Тажи.
2. Һис бер сәбәпһеҙ, нигеҙҺеҙ. [Зөлкәрнәй:]
Ай-Һай, бушка кешнәмәй торгайны. Н. Иҙелбай.
[Балык:] Бушка ҡатырма, егет, мин һиңә ярҙам
итәм (Әкиәттән).
3. Һис бер түләүһеҙ; бүпшай. Бушка алыу.
■ [Бай:] Мин бушка нәмә биргәнем юк (Әкиәт
тән).
Бу ШЛаЙ p. 1. Бер ниндәй хаҡһыҙ, буш
көйө. Бушлай алыу. Бушлай биреү. Бушлай кил
гән мал. ■ — Ярай инде, улым, ундай шифер
бушлай ҙа кәрәкмәй,— тип, Фәһимә апай был
юлы ла баш тартты. Д. Исламов.
2. Бер нәмәһеҙ көйө, бУш тсУл менән.— Бүләк

тә алып килмәне, бушлай гына хушлашырга
уйлай. С. агищ.
3. Файҙалы э т баппсармай, буш көйө. Мотор
ҙы бушлай әйләндереп һынау.
Бу ШЛАТ [РУС.] и. БУҫтаУ тышлы матрос
күрткаһы. [Азаматтын] өҫтөндә ..еҙ төймәле сөм
кара бушлат. 3. р аФиҡов.
БҮШЛЫҠ и. 1. Бер нәмәһе лә бүлмаған, бУш
киң араүьпс. Дала бушлыгы. Икһеҙ-сикһеҙ
йыһан бушлыгы. ш Көҙгө кеүек йылтырап, хә
рәкәтһеҙ тынып яткан зәңгәр диңгеҙ бушлыгында яңгыҙ карап йөҙә. 3. Биитева. Хәҙер инде был
урындар төптө танымаҫлык та: яңы гүзәл кала
тыуган тып-тын яткан бушлыкта. Б. Бикбай.
2. Тотош материал эсендәге буш, ҡыуыш урын.

Ярыкка кулды тыгып тарткас, бер таш еңел генә
кубып сыкты. Эстә бушлык. Егеттәр, башка
таштарҙы ла алып, кеше үтеп инерлек тишек
яһаны. Ф. Лоҡманов.
3. күсм. Кешеләр йәки яҡын тигән берәйһе
менән яҡындан аралашыу, Ҡатнашыуҙың бул
мауы, яңғыҙлыҡ. Ни эшләргә һуң? Көндө нисек

уҙҙырырга, тормоштагы был куркыныслы бушлыкты нимә менән тултырырга? Ф. Әсәнов.
Бала һөйөү хисе янды унда, тәрән бушлык
тойҙо бөгөн ул. — Мин бала теләйем,— тине
Сәйҙел,— миңә бала кәрәк,— тине ул. Ғ. Оәләм.
2. күсм. Күңел төшөнкөлөгөнә бирелгәндәге
хәл, ҡыҙыҡһыныу, ынтылыштарҙың булмауы.

Төнгө буш урамдагы яңгыҙлыктан уның [Арслановтың] кәйефе тагы ныгырак кырыла төштө.
Күңел бушлыгы, эс бошоу уның йәнен кыйҙы.
Д. Исламов. Көтөлмәгән ниндәй минуттар был —
әллә ниндәй бушлык күңелдә. Әллә кайҙа кеүек
һин дә, ул да, үҙем дә юк кеүек үҙемдә.
Н. Нәжми.
в ү п г г а н p. 1. Һир. Һис бер сәбәпһеҙ; буштан-буш. Буштан асыуланыу.
2. Көс түкмәй; анһат. Белем буштан килмәй.
Буштан-Буш p. 1. Һис бер хаҡ,туләүһеҙ;
бушлай. Буштан-буш биреү. Ергә буштан-буш

хужа булыу.
2. Һис бер сәбәпһеҙ, нигеҙһеҙ; тоҡ томалға.
Буштан-буш бәйләнеү. Буштан-буш гауга куптарыу.
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Бу ЯНЫу ҡ. Биткә, күҙгә һ. б. кершән, буяҡ
яғыу; биҙәнеү.
Бу ЯТЫу ҡ. йөкм. ҡар. буяу '.
БУЯУ 1ҡ. 1. БуяҠ менән ҡаплау. Иҙәнде буяу.
Иренде буяу. / Буяҡҡа маныу. Йөндө буяу.
Күлдәкте буяу. Сәсте буяу. ■ Буяусылар клуб

башын күҙ яуын алып торган йәшел буяуга
буяй. С. Агиш.
2. Бысраҡ менән ҡаплау; бысратыу. Кейемде
майга буяу. ш Кайһы берәүҙәр яңы салбар,
итектәрҙе һыулап, батҡаҡҡа буяп, борһалап,
иҫке теҫ бирергә тырышты. Д. Юлтый. Тәгәрмәс
тән һирпелгән бысрак машинаның тәҙрәһен
буяны. Я. Хамматов.
4 Күҙ буяу ҡар. күҙ.
ф Бер бысраҡ һыйыр бөтә көтөүҙе буяй.
Мәҡәл. Яман әҙәм ил буяр. Мәҡәл.
БУЯУ 2 и. 1. Бер нәмәгә ниндәйҙер төҫ бирә
торған матдә; буяҡ. Иҙән буяуы. Ирен буяуы.
Йөн буяуы. Сәс буяуы. ■ Өйҙөң эсе күгелйем
аҡ буяуга, иҙәне һары буяуга буялган. Ғ. Дәү
ләтшин.
2. Төҫ, биҙәк. Тәбигәт әллә нисә төрлө буяу
менән биҙәлгән төҫлө. М. Тажи. / күсм. Тел
мәрҙе, сәнғәт әҫәрен көсәйтә, байыта, биҙәй
торған сара. Лектор телмәрен асыҡ буяуҙар

менән биҙәп, ҡыҙыҡ итеп һөйләй.
БУЯУСЫ и. Буяу эше менән шөғөлләнгән
эшсе. Ала-ҡола алъяпҡыстар быуып, ҡулбашта
рына бумала күтәреп, буяусылар .. ашыгып
атлай. Ғ. Ғүмәр.
БУЯШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. буяу 1 1.
БҮГЕҮ (бүк*) ҡ. 1. Күп ашап биҙеү. Балдан
бүгеү. Еләктән бүгеү. Ҡаҙынан бүгеү. Бүккәнсә
ашау.
2. күсм. Ныҡ ялҡыУ. Ҡунаҡтан бүгеү. Татлы
һүҙҙән бүгеү.
БҮТӘН и. Төптән ағарып, йыУан бУлып сыҡ
ҡан ҡыҫҡа сәс.
БҮТӘҮ 1 ҡ. Үтә алмаҫлыҡ итеп тоткарлау;
кәртәләү. Беҙ уларҙың юлын бүгәнек. Бер ҡайҙа
ла бара алманылар. И. Көҫәпкол.
БҮТӘҮ 2 и. Үтә алмаҫлыҡ итеп ҡоролған
тотҡар, кәртә. Агас йыгып, юл ашаһына ҡапыл

гына бүгәүҙәр һалыр өсөн урын ҡаралды.
Ғ. Ибраһимов.
БҮҘ [гәр.] и. Эре итеп һуғылған аҡ мамыҡ
туҡыма. Аҡ бүҙ. //Бүҙ күлдәк.

ф Аҡ мамыҡтан бүҙ сыгыр, аҡыллынан һүҙ
сыгыр. Мәҡәл. Бохар даны менән бәҙ үтер, ата
даны менанҡыҙ үтер. Мәҡәл.
БҮҘӘНӘ и. Һорғолт сыбар төҫлө, оҙон ҡа

бүҙ

БҮЛ

натлы, ҡыҫҡа ҡойроҡло, күгәрсен ҙурлығындағы
Ялан ҡошо (итен ашайҙар); бытбылдык. Ата
бүҙәнә. Инә бүҙәнә, ■ Ара-тирә « бытбылдык,
бытбылдык» тип бүҙәнә кыскырганы ишетелә,
Ә. Вәли. Ялан гына ере ай ҡылганлыҡ, бүҙәнәләр
йүгерә төбөндә (Халытс йырынан).
БҮҘӘТӘҮ и. диал. Вөрләтәү.
БҮЖӘК с. диал. кар. сусаҡ Бүжәк тау.
БҮКТЕРЕҮ ҡ. 1. Күп атағандан биҙҙереү.
Бал бүктерҙе, ■ — Эс әсетеп китте. Ни, ҡарагат тиҙ бүктерә икән, — тип, ауыр көрһөнөп
ҡуйҙы Ҡыҙырас. 3. Виишева.
2. күсм. Ньпс ЯлҠытыУ. Татлы һүҙҙәр бүктер

гастан һылыу бул, ыласындан өлгөр бул (Йола
йырынан).
БҮЛ 2 [РуС.] и. һөйл. Пуля.
БҮЛБЕ [РУс. бульба (пол.] и. Үҫемлек тамы
рындағы йомарсаҡ. Картуф бүлбеһе. Георгин

ҙе. ш — һалым? Күпме түләргә була? Алырын
алып бөттөләр [тип шаулашты халык], — Әйтмә
инде. Бүктерҙе был донъя!.. Я. Хамматов.
БҮКҺЕҮ ҡ. диал. Боҙолоп еҫләнеү; һөрһөү.
Ит букһегән.
БҮКҺӘ 1 и. 1. Ҡош ашҡаҙанының тәүге
бүлеге; боғаҡ. Тауык өсөн күпме аҙык бар/
Күпме кәрәк — әйҙә сүпләһен, тултырванса үҙе
нең бүкһәһен. Н. Нәжми.
2. Күкрәктең юғарғы өлөшө, күкрәк башы.

Уның [Әхтәмдең] ҡаршыһында гына бүкһәһен
киреп.. Рух баҫып тора ине. В. Исхаҡов.
БҮКҺӘ 2 и. Йыуан, тулы кәүҙә. Зилский ..бер
өйрәк бүкһәһен алдына алып, алдынан ҡалганса
тәмләп-тәмләп ашаны. Ғ. Дәүләтшин. Бына шун
да сыҡты һөрән һалып байҙың йыуан, һимеҙ
бисәһе, уң ҡулына өлкән сүмес алып, албаҫты
лай булып бүкһәһе. X. Ғәбитов. / Төпөш, йыуан
кешене әрләгәндә әйтелә.
БҮКӘ и. Туй ярыштарында еңгән кешегә
бүләк итеп бирелгән һимеҙ, ҙур ит өлөшө.
БҮКӘЙ [РУс. бука] и. диал. Бапаҡ.
БҮКӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Имгәкләү.
БҮКӘН и. 1. Бүрәнәнән бысып алып ултыр
тылған ҡыҫҡа түмәр. Сәхәү .. бүкәнгә балта

менән сапҡан һайын тирә-ягына ҡарап ала.
Р. Ғабдрахманов. Ит бүкәне 1) ит саба торған
бүкән; 2) бик йыуан, төпөш кешегә тсарата
әйтелә.
2. Ергә тсаҙып ултыртылған тсыҫтса ғьша йыуан
бағана. Бүкән ултыртыу. Нигеҙ бүкәне.
3. Ваҡ-төйәк тсул торған бәләкәй генә тәпәшәк
дүрткел шкаф; тумбочка.
4. диал. АртЬыҙ ултырғыс.
5. диал. Баулы балан. Бер бүкән балан.
6. диал. ҡар. яҫтыҡ 2.
7. диал. ҡар. көпсәк 1.
8. ( йәки еҙ бүкән) Уйын исеме (балалар ике
шәрләп аллы-артлы түңәрәкләп баҫа; ике кеше
түңәрәкте уратып баҫтырыша; ҡыуып етеп
һутсһа, үҙе ҡаса; ҡасҡаны һуғылмаҫ элек бер
парҙың алдына барып баҫһа, арттағы бала ҡаса).

Бүкән уйнау.
ф Бүкән баш башы ҙур кешегә ҡарата әйтелә.
Бүкәнгә ултырыу диал. быуынға ултырыу (ҡар.
быуын ‘). Күҙле бүкән эшләмәй, ҡыбырламай
тик ултырған кешегә ҡарата әйтелә.
БҮКӘНЛӘҮ ҡ. диал. Баулау (баланды).
БҮКӘШ с. диал. Бик йыуан төпөш (кешегә
ҡарата).
БҮЛ и. иҫк. Ҡарындағы бала. — Бүлле,

бүлле, бүлле бул, бүҙәнәнән түлле бул, ҡарлу-

g

бүлбеһе.
БҮЛБЕЛӘНЕҮ ҡ. Бүлбелегә әйләнеү, бүл
беле булыу.
БҮЛГЕ и. анат. Берәй эске ағзаның, ҡыуыш
лыҡтың ярыһы. Йөрәктең ике яртыһы бүлге

менән бүленгән.
БҮЛТЕЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. бүлгеләү.
БҮЛГЕЛӘҮ ҡ. Өлеш-өлөшкә бүлеү. Муйыл

бикә .. сөсө күмәсте бүлгеләне лә, батмус тирә
ләй әйләндереп, ашъяулыҡҡа һалды. Һ. Дәүләт
шина.
БҮЛГЕС и. Берәй нәмәне бүлә, бүлеп оҙата
торған ҡулайлама. Газ бүлгес. 11 Бүлгес бара

бан.
БҮЛДЕРЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бүлеү 1. Икмәкте
бүлдереү. Малды бүлдереү, һүҙҙе бүлдереү.
БҮЛЕК и. 1. Бөтөндөң бүленгән бер өлөшө.
Шкафтың бүлеге. Портфелдең бер бүлеге.
2. Китап, газетаның үҙенә башҡа бер йүнәлеш
ле өлөшө. Газетаның юмор бүлеге. Журналдың
хроника бүлеге. Китаптың тәүге бүлеге.
3. Төрлө тамашаның айырым бер өлөшө. Кон
церттың икенсе бүлеге. Кисәнең тантана бүле
ге.

4. Ойошма йәки хужалыҡтың айырым бер
тармағы. Магазиндың гастрономия бүлеге. Фаб
риканың тәьминәт бүлеге. Факультеттың әҙә
биәт бүлеге. Кадрҙар бүлеге. / Ниндәйҙер систе
маның айырым бер ойошмаһы. Район ер бүлеге.
Милиция бүлеге. Почта бүлеге.
5. диал. Айырым бер төркөм.
БҮЛЕКСӘ и. Хужалыҡ һәм ойошманың айы
рым бер бәләкәй тармағы. Совхоздың өсөнсө
бүлексәһе. /Ниндәйҙер системаның айырым бер
бәләкәй ойошмаһы. Элемтә бүлексәһе.
БҮЛЕМ и. 1. Үлсәү приборҙарының һыҙып
бүленгән бер араһы. Термометрҙың терегөмөшө
бер бүлемгә күтәрелгән.
2. ҡар. бүлек 1, 2.
БҮЛЕНДЕ и. Организмдан бүленеп сыҡҡан
матдә; бүлендек. Лемурҙар барган юлдарын
үҙҙәренең еҫле бүленделәре менән бысрата.
«Башҡортостан уҡытыусыһы», 1966, № 3.
БҮЛЕНДЕК 1 и. Бер һанды икенсе һанға
бүлгәндән барлыҡҡа килгән һан.
БҮЛЕНДЕК 2 и. ҡар. бүленде.
БҮЛЕНЕҮ ҡ. төш. ҡар. бүлеү Бишкә бүлен

гән һан. Урталай бүленеү,
БҮЛЕНЕҮСЕ и, мат. Икенсе бер һанға
бүленә торған һан. Уртаҡ бүленеүсе.
БҮЛЕНЕҮСӘНЛЕК и. 1. Бүленеү һәләте.
Күҙәнәктең бүленеүсәнлеге.
2. мат. Бөтөн һандың башҡа һанға ҡалдыҡһыҙ
бүленеү үҙенсәлеге.
БҮЛЕНЕШ и. Өлөш-өлөшкә, төркөм төркөмгә
тарҡалыш. Йәмгиәттең синыфтарга бүленеше.

Хеҙмәт бүленеше.
БҮЛЕП ЯРЫУ ҡ. Өлөш, киҫәктәргә айырыу.

Бүлеп-ярып түләү. ■ — Аҡсаны уны бүлепярһаң, бәрәкәте оса. Һ. Дәүләтшина.
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БҮЛЕҮ 1ҡ. 1. Бөтөндән бер киҫәк йәки күмәк
тән бер төркөм айырыу. Икмәк бүлеп алыу.
Ҡарбузды бүлеү. ■ Үҙ йәнемде бүлеп бирер
инем, йәндән башка йөрөр хәлем ю к (Халыҡ
йырынан). / Киҫәк-киҫәккә йәки төркөм-төркөм
гә айырыу. Ҡунаҡтар дәрәжәһенә карап бүлеп
ултыртылған. Т. Хәйбуллин. /' Араға ниҙер ҡуйып айырыу. Бүлмә бүлеү. Өйҙө таҡта менән бү

рым тәбиғи үҙенсәлекле әлкәһе. Сүллек бүлкәте.

леү. һарайҙы кәртә менән бүлеү, m Ике ҡа
ланы бер бейек тау бүлеп тора (Әкиәттән).
2. Өлөш-өлөшкә айырыу. А ш бүлеү. Малды
бүлеү. Игенде бүлеү, ш [Тайба] итте өлөшләп
бүлергә кереште. 3. Биишева. [Ҡарт] үҙе иҫәп
саҡта барлы-юҡлы мөлкәтен уландарына бүлеп
бирмәксе булган (Әкиәттән).
4. Организмдан, үҙенең составынан тьшгка
бүлеп сығарыу. Газ бүлеп сыгарыу. Организм-

дагы артыҡ шыйыҡлыҡты бүлеп сыгарыу.
5. Эш-хәлде киҫеп туҡтатыу. Йоҡоно бүлеү.
Уйҙы бүлеү, һүҙҙе бүлеү. Эште бүлеү. / Х ә
рәкәтте тотҡарлап туҡтатыу. Донъяның агышын
бүлеү, ш Йәш һунарсы уның [летчиктың] ҡар
шыһына сыгып, юлын бүлде. X. Мохтар.
Б Ү Л Е Ү 2 и. Бер һанды икенсе һан иҫәбенә
бүлеүҙән

ғибәрәт

булған

математик

ғәмәл.

Бүлеү билдәһе. Бүлеү гәмәле. Кәсерле бүлеү.
БҮЛЕҮСЕ и. мат. Икенсе бер һанды бүлә
торған һан. Иң ҙур уртаҡ бүлеүсе.
БҮЛЕШЕҮ к. 1. урт. ҡар. бүлеү 1 1, 2. А ш
бүлешеү. Мал бүлешеү.
2. Ниндәйҙер хәл, тойғоно уртаҡ итеп бергә
кисереү; уртаҡлашыу. Ҡайгыны бүлешеү. Шат

лыкты бүлешеү.
БҮЛК оҡш. Тар муйынлы һауыттан шыйыҡ
лыҡ ҡойолғанда йәки һыу аҫтынан һауа ҡалҡ
ҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Бүлк

итеү.
БҮЛК-БҮЛК, бүлк тә бүлк оҡш. Ҡабат-ҡабат
бүлк иткән тауышты белдергән һүҙ. Бүлк-бүлк
итеү. Бүлк-бүлк килеү. ■ Уның [арбаның]

артында тарттырглп бәйләнгән ап-аҡ алюмин
фляга ултыра. Фляга эсендә нимәлер бүлк-бүлк
сайкалып килә. Й. Солтанов.
БҮЛКЕЛДӘҮ к. Бүлк-бүлк итеү, бүлк-бүлк
килеү. Бүлкелдеге сыгыу. ■ Эт, бүлкелдәгән
тауыштар сыгара-сыгара, башын тәрән кәстрүл
гә тыҡты. Ә. Бикчәнтәев.
БҮЛКӘ и. 1. Бер бөтөн нәмәнең айырым бер
өлөшө; бүлек, бүлкәс. Тартманың бер бүлкәһе.
■ Артабан .. тауҙар китә. Тауҙарҙың бүлкәләре
араһында тәрән уялар ята. Ж. Кейекбаев.

Таулыҡ бүлкәте.
3. эк. Илдең үҙенсәлекле экономик әлкәһе.
Тариф бүлкәте. Хаҡ бүлкәте.
4. ҡар. бүлкә 1.
БҮЛМӘ и. 1. Өйҙөң, бинаның стена менән
бүленгән айырым өлөшө. Йоҡо бүлмәһе. Ҡунаҡ
бүлмәһе. Э ш бүлмәһе. Класс бүлмәһе. Бүлмә
ишеге, m Сәгиҙә апай ишек төбөндәге фанер
менән генә бүленгән бәләкәй бүлмәлә тора.
Я. Вәлиев. / Соланды бүлеп ҡуйылған айырым
өлөшө; кәзәикә.
2. Ойошмаларҙың махсус бер бүлеге. Мили

цияның балалар бүлмәһе.
БҮЛМӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бүлмәләү.
Рәҡиә апай йортто бүлмәләтте лә: — һалҡындар
төшә. Ауылдан йөрөп эшләй алмаҫһың, — тип
Сәлимде лә индерҙе. И. Ғиззәтуллин.
БҮЛМӘЛӘҮ к, Бүлмәгә бүлеү, бүлмәле итеү.
Йортто бүлмәләу,
БҮЛМӘЛӘШ с. Бер бүлмәлә бергә йәшәгән.
Суфияның ҡайһы бер сәйер ҡылыҡтарына инде
өйрәнеп бөткән бүлмәләш ҡыҙҙар һәр ҡайһыһы
үҙ эшендә булырга, Суфияга игтибар итеүҙәрен
һиҙҙермәҫкә тырышты. 3. Биишева.
БҮЛСӘҒ и. диал. Балтыр.
БҮЛТ оҡш. 1. Ҡапыл өрөлөп, ҡабарып сыҡ
ҡанды белдергән һүҙ. Ирене бүлт итте.
2. ҡар. бүлк.
БҮЛТ-БҮЛТ оҡш. ҡар. бүлк-бүлк.
БҮЛТЕК с. Бүлт итеп торған, бүлтәйгән.
Үҙе ҡаптыра алмагынлыктан Зөбәйҙәнең быга
йәне көйә, былай ҙа бүлтек ирендәрен балалар
кеүек, ныгыраҡ бүлтәйтә ине. Н. Мусин.
Б ҮЛТЕр ЕК и. 1. йәйгә, көҙгә ҡалып, һуңлап
тыуған кәзә, һарыҡ бәрәсе; йәйлеүес, көҙләүес.
/ / Бүлтерек мал.
2. Бүре балаһы.
3. с. мәг. күсм. Кәгез, ябыҡ, буйға бәләкәй.

Буйы буйга етмәгән, үҙе ҡыҙҙар менән йөрөгән
була, бүлтерек. Ә. Вәли.
БҮЛТЕРЕКЛӘҮ ҡ. йәйгә йәки көҙгә ҡалып,
һуңлап бәрәсләү, һарыҡ бүлтерекләгән.
БҮЛТӘЙЕҮ ҡ. Өрөлөп, тумалаҡ тсына булып
ҡабарыу; тупайыу. Уның [Насиптың] ике урты

бүлтәйеп сыҡҡан. Күрәһең, ауыҙындагы икмәген
сәйнәп бөтөрмәй ойоп киткән. М. Кәрим. Сәфәргәле бүлтәйеп кенә сыгып килгән корһагын
һелкетеп кеткелдәне. В. Нафиҡов.

БҮЛТӘЙТЕҮ ҡ. Өрөлдөрөп, тумалаҡ итеп
ҡабартыу. Гөлнур ҡалын ирендәрен бүлтәйтеп,
2.
Һыу йәки һауа карабындағы айырым герме бәләкәй генә танауын йыйырган. Ғ. Шәрипов.
— Ниңә бурҙайың көн дә китеп олага ла, ҡистик бүлмә.
ҡырын гына ике бөйөрөн туптай бүлтәйтеп,
ф Бүлкәле нкмәк ваҡ-ваҡ итеп йомарлап, бер
ауыҙ-моронон ҡанйыратып ҡайтып инә? Й. Сол
табаға һалып бешергән әсе икмәк.
танов.
БҮЛКӘЛӘНЕҮ ҡ. Бүлкә-бүлкә булып бүле
БҮЛТӘК и. диал. ҡар. бүлкә 1.
неү, бүлкәле булыу. Бүлкәләнгән йәшник.
БҮЛӘ 1 и. 1. Бүлеп-бүлеп, ял итеп эшләгән эш
БҮЛКӘЛӘҮ к. Бүлкә-бүлкә итеп бүлеү,
тең бер өлөшө; тына. Бер бүлә эшләп алыу.
бүлкәле итеү. Тартманы бүлкәләү.
2. Бер нисәгә бүлеп эшләнгән эштең бер өлөтө.
БҮЛКӘС и. ҡар. бүлкә 1.
Ашлыҡты ике бүлә урыу.
БҮЛКӘТ и. 1. геогр. Ер йөҙөнөң ике меридиан
БҮЛӘ 2и. 1. Бер туған ҡатындарҙың балалары
араһындағы өлөшө. Бүлкәт ваҡыты.
2.
геогр. Ер йөҙөнөң айырым бер климатик (бер-береһенә ҡарата).
2. Ейән йәки ейәнсәрҙең улы; өсөнсө быуын.
зонаны тәшкил иткән өлөшө. Уртаса бүлкәт,
һыуыҡ бүлкәт. Эҫе бүлкәт. /Е р йөҙөнөң айы
БҮЛӘК 1и. 1. Кешене шатландырыу өсөн һәм
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яҡшы теләктәр менән бушлай бирелә торған
нәмә. Иҫтәлекле буләк. Ҡәҙерле бүләк. Бүләк

БҮр Е Б а ҫ а р и. Бүрегә һунар итә торған эре,
көслө эт.
БҮр ЕК и. 1. Һырып, тышлап тегелгән йылы
баш кейеме. Илтер бүрек. Ҡама бүрек. Ҡара
күл бүрек. Ҡуян бүрек. Ҡолаҡсынлы бүрек. ■

биреү. Бүләк алыу. Бүләк өләшеү. Ярышта
еңгәндәргә ҡиммәтле бүләктәр биреү. ш [Зәй
нәп:] Киткән кешеләргә кеҫә бүләктәре биреп
ебәргәндә насар булмаҫ ине. Н. Ҡәрип. [Ғамир]
атты яҡшы караган өсөн Беренсе майҙа бүләк
алды. Б. Бикбай.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
БҮЛӘК 2 и. Бер төркөм йәки бөтөн нәмәнең
бүленеп торған өлөшө; бүлкә.
4 ала бүләк үҙенә бер баш-ка, үҙенә бер төрлө.

Этҡолдоң өйө әллә ҡайҙан матурлыгы, байлыгы
менән ауылдагы башка өйҙәрҙән ала бүләк бу
лып айырылып тора. Ғ. Дәүләтшин,
БҮЛӘК 3 и. Ер уртаһындағы, тау битендәге
өйкөм ағаслытс.
БҮЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. бүләкләү. Аҡса

менән бүләкләнеү. Миҙал менән бүләкләнеү.
БҮЛӘКЛӘҮ ҡ. Бүләк биреү. Ҡиммәтле бүләк
менән бүләкләү. Орден менән бүләкләү. Миҙал
менән бүләкләү.
БҮЛӘр и. Башҡорттоң бер ырыуының исе
ме.
БҮЛӘСӘр и. 1. Бер туған ҡатындарҙың бала
лары (бер-береһенә ҡарата).
2. Ейән йәки ейәнсәрҙең ҡыҙы; өсөнсө быуын.
БҮНӘТӘЙ [Рг/С. понлтой] и. Тентегәндә, мөл
кәтте яҙғанда шаһит итеп саҡырылған кеше.

Салауат нисә йәшендә, йәшел ҡамсат бүрке ба
шында (Халыҡ йырынан), йәйге бүрек тиреһеҙ
һырып тегелгән йомро бүрек. Ҡасим бүрек
түбәһенә бәрхәт, ирнәүенә текә итеп бәрәс ти
реһе тотолған ҡолаҡһыҙ түңәрәк бүрек. Ҡырма
бүрек бәрәс тиреһенән бейек, түңәрәк итеп тегел
гән ҡолаҡһыҙ бүрек. Меҫкен бүрек эсе йорон,
ҡырпыуһыҙ, ҡолаҡһыҙ, йомро бүрек. Сөннәтле
бүрек ғәҙәттә сәллә аҫтынан кейә торған ҡамалы
бүрек. Йәшерәктәре сөннәтле бүректәрен ҡырын
кейеп, көнбагыш яра. А. Таһиров. Тәүәккәл
бүрек сите бәрәс тиреһе менән ҡырпылып, бәр
хәт буҫтау менән тышланған йомро бүрек.

[Өмөтбай] башына сите бәрәс тиреһе менән
тирәсләнгән иҫке тәүәккәл бүрек кейгән. Ғ. Д әү
ләтшин. Шымтырый бүрек диал. ҡар. меҫкен
бүрек.
2. Ҡайһы бер ҡоштарҙың түбәһендәге өлтәйеп
торған йөнө; супай. Бүрекле тауыҡ, ж Күк

күгәрсенкәйҙәрҙең күркенә, ҡарап торҙом йәшел
бүркенә (Халыҡ йырынан).

Ауылда тентеү башланды, ауылдың төрлө мөйө
шөнә һалдаттар менән бүнәтәйҙәр йүгерҙе.

ф Бүрек алыу туйға килгән ҡоҙаларҙың
юлына ҡаршы сығып, бүректәрен талау (ҡоҙа
хаҡ түләп кире ала). Бүрек менән кәңәшләшеү
үҙ алдыңа уйлап, ҡарар итеү. Бүрек сөйөү баш
кейемен юғары ырғытып, хуплау, ҡотлау. Улар

С. агиш.
БҮр Е и. 1. Эт нәҫеленән булған ҡырағай йырттсыс йәнлек. Ата бүре. Күк бүре. Бүре өңө.

ҙы [Салауаттарҙы] халыҡ солгап алган...
Ҡылыс, һөңгө күтәреп, кәпәс сөйөп, батырҙарҙы
ҡотлайҙар. М. Кәрим. Бүректә үҫкән ҡара эшке

Бүре балаһы. Бүре олой. Бүре һугыу. ш [Хәйрүш:] Бүре тартҡан бер ҡолоҡайы өсөн бай
минең башымды һугып ярҙы. Ҡ. Далн. Яллы

ярамаған, кәгез кешегә әйтелә. Бүркен тышлау
кәрәген биреү, дөмбәҫләү. [Халыҡ — управляю

бүре өйөр башлап йөрөгән тсарт бүре.
2. с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегел
гән. Бүре толоп. Бүре яга.
3. Уҫал, Яуыз кешегә ҡарата әйтелә.
ф Бүре алғыр (йәки ашатыр) әрләгәндә, ҡар
ғағанда әйтелә. Бүре ауыҙ ерле юҡҡа аУыҙ
күтәреп илаған балаға әйтелә. Бүре ауыҙынан
үткәреү төрлө им өсөн кешене бүренең тУнап
алып, киң итеп киреп киптерелгән ауыҙ тиреһе
эсенән үткәреү. Бүре бауыр ҡар. баУыр. Бүре
баш диал. ҡар. бөгәзе 1. Бүре башы ашарҙай
бУлыУ ҡар. ашау. Бүре башы ашарҙай булып
ҡайтыу. Бүре еләге ҡар. еләк 1. Бүре емеше
миләүшә сәскәле, сағыу ҡыҙыл емешле, ваҡ сейә
япраҡлы урманлы тау ҡыуағы. Бүре көпшәһе
диал. айыу көпшәһе (ҡар. көпшә 1). Бүре сейәһе
шул уҡ эт сенәһе (ҡар. сеиә). Бүре табан ҡорама
биҙәктең бер төрө. Бүре тырнағы ҡар. тырнаҡ.
Бүреһе олоу ҙур табыш, Фаиҙаға осрау. Бүре
һырғағы диал. аҡман-тоҡман. Бүре ыуы диал.
сабыртҡы. Ҡарт бүре күпте күреп, йышылған
кешегә ҡарата әйтелә. [Ҡотлояр:] һеҙ әле мине,

ҡарт бүрене, алдамаҡсы булаһыгыҙмы әле. Мин
һеҙҙең кеүекте күрмәгәнме? Һ. Дәүләтшина. Сүл
бүреһе ваҡ ҡош-йәнлек, емтек ашай торған шырт
йөнлө, ерән төҫлө ваҡ бүре (йылыраҡ Яҡта,
сүллектә, далала була). Эстә бүреләр олоу бик
ныҡ асығыу.

щий хаҡында:] Бүркен тышлап алырга кәрәк
әҙерәк! Аҙау тештәрен ҡойорга! һелтә берәрҙе!
А. Таһиров.
БҮр ЕКБаШ и. Ҡыҫҡа һабаҡлы сөрөшөп тор
ған башлы көрән бәшмәк.
БҮр ЕКСЕ и. Бүрек тегеүсе. [Хәтмулланың]

атаһы Насип ҡарт, гүмер-гүмергә игенсе булып
йәшәүе өҫтөнә, ауылда оҫта итексе һәм бүрексе
лә ине. «ағиҙел», 1971, № 2.
ф Баш барҙа бүрексе бөтмәҫ, аяҡ барҙа итексе
бөтмәҫ. Мәҡәл.
БҮҒЕСЕ и. Бүре һунарсыһы.
БҮҒЕҪ с. диал. Яһил. Бүреҫ кеше.
БҮр Е ҺӘҒЕ и. йыйн. Бүре һәм башҡа йырт
ҡыс йәнлек. [Ибраһим — көтөүселәргә:] Илламәгәр йоҡогоҙга баш булыгыҙ, бүре-һәре йәбеш
мәһен. Й. Мостафин.
БҮҒЛӘТӘҮ и. ҡар. бөрләтәү.
БҮр ТЕНЕҮ ҡ. 1. ҡар. бүртеү 1, 2. Ирене
бүртенгән. Ҡан тамыры бүртенгән, ш Кәмә
ямгыр һыуын эсеп, бүртенеп киткән. К. Мәр
гән.
2.
күсм. асыуҙан, оялыуҙан, көсөргәнеүҙән
биткә ҡан йүгереп тулышыу. Халыҡ оҙаҡ ҡул

сапты. Әхмәт кенә ҡырын ҡарап, бүртенеп
ултырҙы. Б. Хәсән.
БҮр ТЕҮ ҡ. 1. Эстән тулышып тиргеү; бүрте
неү, ҡабарыу. Ҡан тамырҙары бүртә. Ирене

бүртеп китә. Бүртеп сыгыу.
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2. Дым тартып, күләме ҙурайыу. Дымланып
бүртеп киткән шинелдәр һаман ауыр ая. Ф. Иҫән
ғолов. Ә ярма бүрткән дә бүрткән ти, ярма бүрт
кәс, сүлмәк тулып киткән, ти (Әкиәттән).

яҡ яурындан алып буйҙан-буйга йыртылган ине.

3. Һутҡа, дымға тулышып, моронларға йәтеш
ләү (бөрөгә, орлоҡҡа ҡарата). Сәпсектәрҙең

сипылдашыу ында, бына бүртәм, бына бүртәм,
тип торган бөрөләрҙә..— бөтә нәмәлә яҙ тыны
һиҙелә, 3. Хисмәтуллин.
ф Ҡыҙара бүртеү ҡанға тулышып ҡыҙарыу.

Ҡыҙара бүртеп ултырыу, ш Ҡымыҙ эсеп, ҡыҙа
ра бүртеп, ҡыҙҙар һөйгөң киләме? (Халыҡ йыры
нан).
БҮҒТЛЕК и. Өйҙөң ҡыйыҡ эсе.
БҮРТЛЕКСӘ и. диал. Бүртлек.
БҮРТЛӘС с. Бүртеп, ҡабарып торған; ҡаба
рынҡы. Бүртләс ирендәр өҫтөндә мыйыҡ ярып

сыга башлаган егет кенә ине әле Сабирьян ул
саҡта. М. Хәйҙәров.
БҮҒТМӘС 1 с. 1. Бүртеп-бүртеп торған бөр
сөклө. Бүртмәс яулыҡ.
2. Бүртеп, бүлтәйеп сыҡҡан; күпкәк. Бүртмәс
ҡорһаҡ.
БҮРТМӘС 2 и. диал. Ҡуянтубыҡ.
БҮр ТТЕҒЕҮ ҡ. 1. Һыуға һалып йомшартыу
(борсаҡ, ярма кеүек нәмәне). Борсаҡ бүрттереү.

Дөгө бүрттереү.
2.
Һутҡа, дымға тулыштырып, моронлау
хәленә еткереү. Орлоҡто бүрттереү.
БҮр ТӘ с. 1. Аҡ менән туры ҡатнаш (йылҡы
төҫөнә ҡарата). Бүртә бейә. ■ Арҡаларҙа уйнай
бүртә атым, тугайҙарҙа уйнай туры атым (Халыҡ
йырынан).
2.
и. мәг. Шул төҫтәге ат. Хәсән кешнәп тор
ган бүртәне егә башланы. С. Агиш. Күк бүртә
аҡ төҫө еңеңкерәгән бүртә. Күк бүртә таҡыр
юл буйлап һалмаҡ ҡына юрта. И. Ниғмәтуллин.
БҮРТӘЙЕҮ ҡ. ҡар. бүлтәйеү.
БҮр ӘНӘ [РУс. бревно] и. Ҡырҡып, боталған
оҙон йыуан ағас. Бүрәнә башы. Өй бүрәнәһе.

Таҡта бүрәнәһе. Бүрәнә һаллау. Бүрәнә әрсеү.
//Бүрәнә күпер. Бүрәнә өй.
ф Артыҡ бүрәнә [баты ] кәрәкмәгән артыҡ
кешегә ҡарата әйтелә. [Ҡормой:] Ярар, мин

китәйем инде, артыҡ бүрәнә башы булмайым.
Б. Биҡбай. Бүрәнә үтә бүре күреү белмәгән, күр
мәгән көйө белгән булып һөйләү.
• Бүрәнә тартһаң, өй була. Мәҡәл.
БҮРӘНӘСЕ и. диал. Һалсы.
БҮ р ӘТ и. Бүрәт АССР-ының төп халҡын тәш
кил иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(монгол телдәренең береһендә һөйләшә). Бүрәт
халҡы. Бүрәт теле. Бүрәт ҡатыны. „
БҮҪЕЛДЕРЕҮ ҡ. Ауырлыҡ, көс баҫымы
менән ишеү, емереү. Ҡыйыҡты бүҫелдереү. /
Ҙур итеп үтәнән үтәгә йыртыу, ярыу. Күлдәк

Ш. Насыров.
3. Тишек, йыртыҡтан ҡыҫылып тышҡа тибеү;
бытлығыу. Йыртыҡтарынан йөндәре бүҫелеп
сыҡҡан бер-ике мендәр ята. Ғ. Ғүмәр.
4. күсм. Тулышып, һытылырҙай булыу; өрө
лөү. Бүҫелеп торган елкә. Бүҫелгәнсә ашау.
5. күсм. Саманан артыҡ мул булыу. Иген бүҫе

леп үҫкән.
БҮҪЕР и. Эс итен тишеп, тире араһына бүл
тәйеп эсәк сыға торған ауырыу. Бүҫер ҡалҡыу.
Бүҫер сыгыу.
БҮҪЕРЕЛЕҮ ҡ. ҡар. бүҫелеү.
БҮҪЕРЕҮ ҡ. ҡар. бүҫеү.
БҮҪЕҮ ҡ. 1. Ауырлыҡ, көс баҫымы менән
ишеү, емереү. Ҡыйыҡты б ү ҫе ү ./Ҙ у р итеп үтә
нән-үтә йыртыу, ярыу. Күлдәкте бүҫеп сыгарыу.
ш [Сәлим — Кәримгә:] Бынан һуң ҡул һуҙаһы

булһаң, апара ҡорһагыңды бүҫер ҙә төшөрөр
мөн, И. Ғиззәтуллин.
2. күсм, Кәрәген биреп туҡмау; бешеү. Дош
манды штык менән бүҫеү.
3. күсм. һөйл. Бик ныҡ, бик күп итеп бер нәмә
атҡарыу; бешеү. Икмәкте бүҫеү. ■ [Аҫылгужа:]
Аба, ҡарсыҡ, йоҡоно бүҫтем, ахыры. Сәгәт нисә?
Б. Бикбай.
БҮҪКӘ с. Тулынан ҡайтыш, тулыр-тулмаҫ.

Бүҫкә һауыт. Бүҫкә булыу. Бүҫкә итеп ҡойоу.
БҮҪКӘРЕҮ ҡ. 1. Тулынан ҡайтыш булып
ҡалыу, бүҫкәгә әйләнеү. Ҡаҙандагы аш тиҙ бүҫ
кәрҙе. Ш. Янбаев. Улар алмашлап эсә башланы.
Көрәгә бүҫкәрҙе. Ж. Кейекбаев.
2. күсм. Бер аҙ кәмеү, аҙайыу. Ошо ла йырҙы

йырланиһәм, күп хәсрәтем, ҡайгым бүҫкәрә
(Халыҡ йырынан).
Б Ү ҪКӘРТЕҮ ҡ. 1. Тулынан ҡайтыш итеү,
бүҫкәгә әиләндереү. Самауырҙы бүҫкәртеү.
2. күсм. Бер аҙ кәметеү, аҙайтыу. Йәнтимер

ҙең .. бына ошо сикәләренә сал төшкән олпат
кеше менән эс серҙәрен уртатСлашаһы килде, уга
үҙенең уй, хәсрәтен һөйләп, тулышып барган
бойоҡ күңелен бүҫкәртергә теләне. Ғ. Вәлиев.
БҮТЕК с. диал. ҡар. телһеҙ 1.
Б ҮТЕКЛӘНЕҮ ҡ. диал. Телһеҙләнеү.
БҮТӘТӘ 1 м. 1. Өйкөм-өйкөм булып түшәлеп
үҫкән ваҡ ҡына ҡыяҡ япраҡлы ялан үләне.
Бүтәгәле ялан. ■ Тауҙа боронораҡ ҡоралай,

боландар ҡунаҡ булган, уның һутлы бүтәгәһен
ашаган, Б. Хәсән.
2. диал. Яңы шытып сыҡҡан йәш үлән.
3. с. мәг. диал. Тәбәнәк, тәпәшәк. Бүтәгә кеше.
Бүтәгә сейә,
БҮТӘТӘ 2 и, диал. Бөрләтәү.
БҮТӘГӘЛЕК и. Бүтәгә үҫкән ер. Осо-ҡырыйы
юҡ тип-тигеҙ дала.,. Әремлек, уйым-уйым бүтә
гәлек, ҡылган. И. Көҫәпҡол.
БҮТӘН с. 1. Икенсе төрлө; башҡа. Бүтән
һүҙҙәр әйтеү. ■ Көршәк .. шул тәү ныгытылган
те бүҫелдереү.
көйө ултыра! Тик ҡултамгаһы гына бүтән!
БҮҪЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. бүҫеү 2.
2.
Ауырлыҡ, көс баҫымынан ишелеү, емере 3. Биишева. [Аҡйегет:] һыртына эйәр теймәгән
леү. Тик бүҫелеп төшкән ҡыйыгының һаламда байтал кеүек ҡырыҫ инең быга тиклем һин, Зө
бәржәт. Бөгөн бөтөнләй бүтәнһең. М. Кәрим.
рын йолҡоп ел олой. Р. Ғарипов. / Ҙур булып
2. Бынан икенсе; башҡа. Бүтән ил. ■ Гөлбоҫүтәнән-үтә йыртылыу. Иләк бүҫелеп төшкән,
ш — Күлдәгең бүҫелеп сыҡҡан бит,— тине Рә тан да бөгөн ни өсөндөр бүтән көндәрҙәге кеүек
шит, арҡама күрһәтеп. Ысынлап та күлдәк уң асыҡ, көләс йөҙлө түгел. Ғ. Дәүләтшин. [Сын-
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булатов:] Януҙаҡ агай, һин ҡыҫҡараҡ, тот, бүтән
дәр ҙә һөйләһен! М. Тажи. — Ә һуц аҙаҡ Әхмәт
ҡайҙа киткән? — Әйтә алмайым, — тине, бүтә
нен. Ғ. Сәләм.
3. р. мәг. Вынан ары, бынан башҡа; бантҡа.
Айбулат бүтән өндәшмәне, Һ. Дәүләтшина. Ҡарт
итте һогонган да: «Тагы бир!» тигән. «Бүтән бирә
алмайым: алты иптәшем бар, улар хәҙер ҡай
та»,— тигән Ертыңлар (Әкиәттән).
4. бәйл. функцияһглнда Сығанаҡ килештәге

М. Ғафури. Таҙҙың агалары таш табып алып,

һүҙҙәр менән килеп, «башҡа», «тыш» мәғәнәһен
бирә. Ятҡан урынынан ара-тирә өрөп ҡалган

эттәрҙән бүтәк ауылдың тынлыгын боҙоусы бул
маны. Б. Ишемғол. Аяҡлы-ҡуллы тигәнем,
йылан итёп күргәнем бейҙән бүтән ни булыр?
(Ҡобайырҙан).
БҮТӘНСӘ p. 1. Бүтән төрлө, икенсе бер төрлө;
башҡаса. Хәҙер уйҙар ҙа, теләктәр ҙә бүтәнсәрәк — киңерәк, ҡоласлыраҡ. 3. Биишева. Багда

осҡан күбәләк тик гөлгә ҡауышыуҙы белә, ул
бүтәнсә нә уҫал уй, нә лә шау-шыуҙы белә?
Ш. Бабич.
2. ҡар. бүтән 3. Бейеүселәр сәхнәгә бүтәнсә
сыҡманы. Ғ. Әмири.
БҮТӘНСӘЛӘЙ р. диал. ҡар. бүтән 3.
БҮШМӘН и% Бөтә Көньлҡ АФриканың бик
боронғо төп халҡы һәм шул халыҡтың бер
кешеһе (хәҙерге ваҡытта Көньяҡ һәм Көнсығыш
АФрикала йәшәгән ҡәбиләләр). Бүшмән халҡы.

Бүшмән ҡатыны.
БЫҒАСа р. Быға тиклем, әлегә тиклем; әле
гәсә. Доклад шул урынга еткәс, быгаса .. хәрә
ҡәтһеҙ ултырган Әмирханов урынынан ҡалҡа
биреп, артҡа ҡараны. С. Агиш. Быгаса йоҡлап
ятҡан дейеү ҙә ажгырып килеп сыҡҡан (Әкиәт
тән).
БЫГАУ и. 1. Тотҡондағы кешенең аятс-тсулына
кеиҙере торған тимер тсоршау. Бывау һалыу //
быгаулау. ■ [Миңнегәлиев:] Батша түрәләре
аяҡ-ҡулына быгау һалһаң да (Халыҡ йырынан).
/ Яланға ебәргәндә аттың алғы аяғына кейҙереп
йоҙаҡлай торған тимер тышау. Быгау асҡысы,

түңгәк тултырылган тоҡтоң ауыҙына бәйләй ҙә
һыуга ташлай. Тоҡ быгыр-быгыр килеп һыу га
бата (Әкиәттән).
БЫҒЫр ЛАҠ с. диал. Бупылдаҡ.
БЫҒЫРЛАТЫУ ҡ. Бығыр-бығыр иттереү,
бығыр-бығыр килтереү; буғырлатыу.
БЫҒЫРЛАУ ҡ. Бығыр-бығыр итеү, бығырбығыр килеү; буғырлау. Был кеше ниҙер быгыр-

лап, .. Сабира апай баҡсаһына ыңгайланы.
Ф. Иҫәнғолов. Таганга аҫылган биҙрәлә быгырлап бәрәңге ҡайнаны. Р. Низамов.
БЫҒЫУ 1(быҡ*) ҡ. 1. Тандыр утта томаланып
бешеү. Ит быга. Кәбеҫтә быга. Быгып бешеү.
2. Боҫҡа, ҡайнар һыуға бешеп йомшау.
3. диал. иҙрәү 1 1. Быгып йоҡлап китеү.
ф Борсаҡ бығыУ шул уҡ борсаҡ бешеү (ҡар.
бешеү ').
БЫҒЫ У2 (быҡ#*) ҡ. диал. Ылығыу. Кешегә

быгыу.
БЫҘАУ и. 1. Ярты йәшкә тиклемге һыйыр
малы. Быҙаулы һыйыр. Оргасы быҙау. Үгеҙ
быҙау. Быҙау ҡарау, ш — Му-му-му, — тип
һыйыр менән быҙауҙары йөрөй. Ш. Бабич. / Шул
уҡ йәшкә тиклемге болан, мышы балаЬы.
2. күсм. Йомшаҡ, йыуаш кешегә ҡарата
әйтелә. [Йәмлихә:] Мин булмаһам, был булдыҡ

һыҙ, быҙау .. арҡыры ятҡанды буй алып һала
белмәҫ ине. Ғ. Әхмәтшин.
ф Тнл быҙау ҡар. тил 2. Ужым быҙаУы ҡар.
ужым.
БЫҘАУЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. быҙаУлаУ.
БЫҘАУЛАУ ҡ. БыҙаУкилтереү. Хөрмәт ҡарт
тың һыйыры игеҙәк быҙау быҙаулаган. 3. Хисмәтуллин.
ф Елгә еленләп, боҙға быҙаулау ҡар. ел.
БЫҘ БЫҘ оҡш. Саҡ ҡына күренеп ҡалған
утты, яҡтыны белдергән һүҙ. Шәм уты быҙ-быҙ

килеп яна. Быҙ-быҙ итеү. Быҙ-быҙ килеү,
ш Айһыҙ төндә ергә арка терәп, күк ҡашмауын
карап ятаһың. Быҙ-быҙ янган тере йондоҙҙарҙы
ҡулың менән һәрмәп тотаһың. Й. Солтанов.
БЫҘЛАТЫУ ҡ. 1. Быҙ-быҙ иттереү. Быҙлатып
ш Күк болонда күк аргымаҡ йөрөй утлап, бәкә
яндырыу.
лендә ҡорос быгау бөткән тутлап. Ә. Әхмәтҡу2. күсм. Ут кеүек яндырыу (күҙҙе). Ул шат
жин.
2. күсм. Иректе, ихтыярҙы быуған нәмә; сын лыктан күҙҙәрен быҙлатып ебәрҙе.
БЫҘЛАУ к. 1. Быҙ-быҙ итеү, быҙ-быҙ килеү.
йыр. Ҡоллоҡ быгауы.
Быҙлап яныу. ш Көл уртаһында быҙлап ятҡан
б ы ғ а у л а н ы у ҡ. төш. ҡар. бығаулаү. Быга
ваҡ ҡына тиҙәк ҡуҙҙары аяҡты бешерә. Һ. Д әү
уланган ат.
Б ы ғ а у л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. бығаУлаУ. Бат ләтшина.
2.
күсм. Ут ҺымаҠ лныу (күҙгә тсарата).
ша һалдатты быгаулатып, бикләп ҡуя (Әкиәт
[Бесәйҙең] күҙҙәре ҡот осҡос, йәшелле-зәңгәрле
тән).
төҫкә быҙлап тора. Я. Вәлиев.
Б ы ғ а у л а у ҡ. Бығаү менән ҡорша ул Аяҡты
быгаулау. ■ [Миңнегәлиев:] Батша түрәләре
БЫҘЛАУЫҠ и. Төнөн быҙлап ятстырып йөрө
беҙҙең кеүек эшселәрҙе быгаулай. А. Таһиров.
гән бәләкәй генә ҡуңыҙ.
/ Бығаү менән тьппау. Атты быгаулап ебәреү.
БЫҘЫҒЫУ (быҙытс*) ҡ. диал. Бызмырлау.
БЫҒЫМ и., бығым ҡабырға Күкрәк һөйәгенә
БЫҘЫҠ и. диал. Һутсыр шәм (ҡар. шәм).
тотатмаған йомтаҡ ҡабырға. Быгым ҡаҙыһы.
БЫҘЫЛДАУ к. ҡар. быҙлау.
Быгым һөйәге.
БЫЖАНЛАУ ҡ. диал. Сыпранлау.
БЫҒЫРБЫҒЫР оҡш. Ҡуйы нәмә ҡайнаған
БЫЖ БЫЖ оҡш. Ҡурай өргәндә йәки тсаты ел
да, ҡайнаған кеүек һауа урғылғанда сыҡҡан
тауышты йәки ауыҙ эсенән әйтелгән аңлайыш
һыҙ тауышты белдергән һүҙ; буғыр-буғыр. Ул

арала ут өҫтөндә ултырган сәйнүк тә быгыр-быгыр ҡайнап, ҡапҡасты сылтырата башланы.

иҫкәндә һ. б. сытскан тауышты белдергән Һүҙ.

Быж-быж итеп ҡурай өрөү.
БЫЖҒЫРТЫУ ҡ. Нытс итеп орошоу; тсыҙҙырыу. [Яубаҫар:] Тапҡандар әкиәт һата торган
урын, әйтерһең, мин бүрәнәне улар өсөн өйөп
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БЫЖ

БЫЙ

кушаймындыр. Ғәйнулла булмаһа, бөтәһен дә
быжгыртып ҡыуып ебәрер инем. С. агиш. Хәким
балаларын быжгыртты: — Нимәштәп утыраһыгыҙ бында ҡуҡрайып? Китегеҙ бынан!.. Я. Хам

БЫЖЫРМАҠЛАУ ҡ. Быжырмаҡ яһау, бы
жырмаҡлы итеү.
БЫЖЫРТМАҠ и. ҡар. быжырмаҡ.
БЫЖЫУ ҡ. 1. Йылыла оҙаҡ ятҡандан йомшап
бөршәйеү. Картуф быжыган. Кишер быжы-

матов.
БЫЖҒЫТЫУ ҡ. диал. Быжғыртыү.
БЫЖҠ оҡш. Өйрәк ҡысҡырғанда сытстсан
таүышты белдергән һүҙ. Өйрәк быжҡ итеп ҡыс

ҡырҙы.
БЫЖҠ-БЫЖҠ оҡш. Ҡабат-тсабат быжтс
иткән таүытты белдергән һүҙ. Өйрәктәр быжҡ-

-быжҡ килә.

Б ы ж ҡ ы л д а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. быжҡылдаУ.
Өйрәкте быжҡылдатыу.

Быжҡылдау

ҡ. Быжҡ-быжҡ итеү, быжтс-

-быжтс килеү. Быжҡылдыгы сыгыу. ш Урам
яҡтан быжҡылдап, балаларын эйәртеп өйрәктәр
ҡайтып килә. С. агиш.
БЫЖҠЫЛДАШЫУ к. урт. ҡар. быжҡылдаУ.
БЫЖЛАУ ҡ. диал. 1. ҡар. шыжлау. Самауыр
быжлап ултыра.
2. ҡар. бызырлау 1.
БЫЖМЫҒ с. диал. Бызмыр.
БЫЖЫҠ 1 с. Йылыла оҙатс ятып йомшарған.
Быжыҡ картуф. Быжыҡ кишер, Быжыҡ шал
ҡан.
БЫЖЫҠ 2 и. диал. Өйрәк мороно.
БЫЖЫЛДАТЫУ ҡ. Быж-быж иттереү, быж-быж килтереү. Ун ике йәштә булһам да ҡурай
быжылдата, ҡыҙҙар бейерлек бер нисә көй уйнай
белә инем. С. Кулибай.
БЫЖЫЛДАУ ҡ. Быж-быж итеү, быж-быж
килеү.
ББ1ЖЫР и. 1. Биттәге ваҡ-ваҡ тсына уйым;
шаҙра. Тәрән быжырҙарын бүртендереп, ҡара

янып ултырган Мәхмүтов та һүҙгә ҡушылды.
И. Насыри.
2. һыу өҫтөндәге ваҡ тултсын; бөҙөр.
3. с. мәг. Ваҡ-ваҡ ҡына уйымлы (биткә ҡа
рата). Быжыр бит. /Шундай бите булған, шун
дай битле. Быжыр кеше. ш Быжыр бер егет

Т ашлы урамына һыймай, баш сайҡап, үтеп-сүтеп йөрөй. 3. Биишева.
БЫЖЫҒЛАНЫУ ҡ. 1. Ваҡ ҡына төрткө булып
уйылып ҡалыу (биткә, тәнгә ҡарата); шаҙрала
ныу.
2. Ваҡ-ваҡ ҡына булып тулҡынланыу, йыйыр
сыҡланыу (һыуға ҡарата). Йылганың көҙгө

кеүек шыма өҫтө быжырланып китте. «Көн боҙо
лоп бара, ярга сыҡһаң, нисек булыр?» — тине
Рәйсә. X. Мохтар.
БЫЖЫҒ ЛАУ ҡ. 1. Ваҡ-ваҡ ҡына төрткө итеп
уйғылау (битте, тәнде); шаҙралау. С.әсәк битте

быжырлай.
2. Ваҡ-ваҡ ҡына итеп тулҡынландырыу,
йыйырсытслау (һыу өҫтөн); бөҙөрләү.
БЫЖЫРМАҠ и. 1. Быжыр-быжыр булып тор
ған ҡытыршы; быжыртмаҡ, һыу өҫтөнөң быжыр-

магы.
2. с. мәг. Ваҡ-ваҡ ҡына уйымлы. Таҙ ҡарын
быжырмаҡ була.
БЫЖЫРМАҠЛАНЫУ ҡ . Быжырмаҡҡа әйлә
неү, быжырмаҡ булыу. Уның [күлдең] өҫтө

беленер-беленмәҫ кенә быжырмаҡланып тора.
Н. Мусин.
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ган.
2. диал. ҡар. бәҫәреү 1 1. Быжыган бесән.
БЫЗ, бызз оҡш. Бал ҡорто, себен, серәкәй
кеүек бөжәктәр осҡанда сыҡҡан тауышты бел
дергән һүҙ. Серәкәй бызз итеп оса.
БЫ З-БЫ З, быз да быз оҡш. Ҡабат-ҡабат быз
иткән тауышты белдергән һүҙ. Бал ҡорттары

быз-быз килеп оса.
БЫ ЗҠ-БЫ ЗҠ, бызҡ та бызҡ оҡш. Гармунды
насар тартҡанда сыҡҡан көйһөҙ тауышты бел
дергән һүҙ. Гармунды бызҡ-бызҡ килтереү.
БЫЗҠЫЛДАТЫУ ҡ. Бызҡ-бызҡ иттереү,
бызҡ-бызҡ килтереү. Гармунды бызҡылдатыу.
БЫЗҠЫЛДАУ ҡ. Бызҡ-бызҡ итеү, бызҡ-бызҡ
килеү (гармунға ҡарата). Бызҡылдыгы сыгыу.
БЫЗЛАТЫУ 1 ҡ. йөкм. ҡар. бызлау 1.
БЫЗЛАТЫУ 2 ҡ. диал. Мызлатыу.
БЫЗЛАУ 1 ҡ. Быз итеү, Бал ҡорттары бызлап
оса, сәскәләрҙең һутын йыя. М. Сөндөклө.
БЫЗЛАУ 2 ҡ. диал. ҡар. мызлау 2.
БЫЗМЫҠАЙ и. диал. Әүмәлә.
БЫЗМЫР с. Тиҙ ҡуҙғала алмаған, яй эшләүсән; мыштыр. Бызмыр кеше.
БЫЗМЫРЛАУ ҡ. Яй ҡуҙғалыу; мыштырлау.
Бызмырлыгы сыгыу. ■ [Егет:] Йә, йә, инеүеңде

бел, агай. Поезд ишәк түгел, бызмырлап торганды көтмәй ул. 3. Биишева.
БЫЗМЫРЛЫҠ и. Бызмыр ҡыланыш.
БЫЗЫЙЫТ и. диал. ҡар. аҡыя 1.
БЫЗЫЛДАҠ с. Быз-быз тауыш сығарған
(бөжәккә ҡарата).
БЫЗЫЛДАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар, бызылдау.

Күгәүенде бызылдатыу.
БЫЗЫЛДАУ ҡ. Быз-быз итеү, быз-быз килеү.

Иңкеш бызылдай. Бызылдыгы сыгыу. ш Ләпәктәр менән күгәүендәр өҙлөкһөҙ бызылдап, күк
айгыр янында өйрөлә. 3. Биишева.
БЫЗЫЛДАШЫУ ҡ. урт. ҡар. бызылдау.
БЫЗЫР-БЫЗЫР оҡш. Шыйыҡлыҡ төбөнән
ваҡ ҡына булып һауа ҡалҡҡанды белдергән һүҙ.

Баҫҡанда һыу төбөнән бызыр-бызыр итеп һауа
ҡалҡа.
БЫЗЫРЛАУ ҡ. 1. Бызыр-бызыр итеү, бызыр-бызыр килеү. Бызырлыгы сыгыу.
2. Бөрсөк-бөрсөк ҡыҙарып ҡалҡыу. Эҫегә тән

бызырлап сәберткән.
БЫЗЫРМАҠ и. Ваҡ-ваҡ ҡына быжырмаҡ.
БЫЗЫРЫҠ и. диал. Кер туҡмағы.
БЫЙМА и. Йөндән баҫылған ҡуныслы ҡышҡы
аяҡ кейеме. Калушлы быйма. Быйма баҫыу.
Быйма төпләү. ш Аҡ ҡарҙа аҡ быйма менән их,
күңелле атлауы. С. Муллабаев. Калуш быйма
ҡыҫҡа ғына ҡүныслы итеп баҫылған быйма.
БЫЙМАСЫ и. Быйма баҫыусы.
БЫЙПАНЛАУ ҡ. диал. Быйтанлау.
БЫЙТАНЛАҠ с . Уйнаҡлап, ҡылансыҡланып
торған (ҡатын-ҡыҙға ҡарата); ҡыйпысыҡ.
бы йтанлау
ҡ. Башты-күҙҙе уйнатып,
ҡылансыҡланыу; йыртанлау.
БЫЙТЫҠАС с. һөйл. Быйтанлаҡ.
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БЫЙ

БЫЛ

БЫЙТЫС с. Ҡылансыҡ (бәләкәй ҡыҙҙарға
тсарата). Быйтыс ҡыҙыҡай,
БЫЙЫЛ р. Ошо йылы. [Аҡназар] былтыр күр

э т был берәй нәмәгә аптырағанда әйтелә. — Был

шеләре менән берлекләшеп арыш сәсеп, быйыл
шуны иҫән-аман тапатып алды. Ғ. Дәүләтшин.
БЫЙЫЛҒЫ с. Ошо йылғы. Быйылғы уҡыу
йылында бер генә бала ла ситтә тороп ҡалмаһын.
БЫҠ БЫҠ оҡш. Ҡуйы нәмә яй ғына ҡайна
ғанда сыҡҡан йәки аңлайышһыҙ итеп, өҙөп-өҙөп
эстән һөйләнгән тауышты белдергән һүҙ. Бутҡа

быҡ-быҡ итеп бешә. Быҡ-быҡ килә, нимә әйткәне
аңлашылмай,
БЫҠРА с. диал. Шамтыр.
БЫҠТЫр ЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар, быҡтырыу.
Быҡтырылган ит,
БЫҠТЫҒЫҮ ҡ. 1. Тандыр ғына утта томалап
бешереү. Кәструл ҡапҡасын ябып, балыҡты

быҡтырырга ҡуйыу.
2. Боҫҡа, эҫегә йомшатыу, ебетеү. Малга
һаламды быҡтырып ашатыу.ш Аҙыҡ кухнялары
тотҡарлыҡһыҙ эшләй, малдарга һалам быҡты
рып, тәмләндереп бирелә. «Совет Башҡорто
станы», 1986, 23 ғинуар.
Быҡылдаҡ и. Быҡ-быҡ итеп һөйләгән кеше.
Быҡылдау к. Быҡ-быҡ итеү, быҡ-быҡ
килеү. Бутҡа ҡуйырып быҡылдай башланы.
■ Стражник нимәлер быҡылдай башлагайны ла,

Хисамый тагы йоҙроҡ күрһәтеп, уның телен
тыйҙы. Б. Бикбай.
БЫҠЫР БЫҠЫР оҡш. Ҡуйы нәмә ныҡ ҡай
нағанда сыҡҡан иәки һыу эсенән һауа урғылып
сыҡҡандағы, һыуға төшөп болғанғандағы тау
ышты белдергән һүҙ. Быҡыр-быҡыр ҡайнау.

Көндөҙ

өйрәк

күлдә

йөрөй

быҡыр-быҡыр

С. Ҡудаш.
БЫҠЫР ЛАУ ҡ. Быҡыр-быҡыр итеү, быҡыр-быҡыр килеү. Быҡырлыгы сыгыу.
БЫЛ (бының, быға, быны, бынан, бында; күпл.
былар) күрһ. а. Нәмәне йәки эш-хәлде айырып
күрһәтеү, билдәләү хеҙмәтен үтәй. Сәгиҙә был

ауылда гүмер буйы йәшәрмен тип башына ла
килтермәй ине. М. Тажи. Ул [йөрәк] яна был
донъяны күрмәк булып аҡлыҡ менән. Ш. Ба
бич.
2. Билдәле бер нәмәгә, булып үткән эш-хәлгә
кире ҡайтарып тоҫҡау өсөн тсулланыла. [Тамыр

батыр] юлга сыгырга булган. Был хаҡта атаәсәһенә лә әйткән (Әкиәттән). / Билдәле бер
затҡа тоҫҡап, зат алмашы хеҙмәтен үтәй. Кө
төүсе ..Ерәнде етәкләп, сыгып китә. Эй бара, ти,
был, эй бара, ти. Бара торгас, бер йылга буйына
етә, ти (Әкиәттән). Элекке заманда бер бабай
менән бер әбей йәшәгән, ти. Быларҙың берҙәнбер ҡыҙҙары булган, ти (Әкиәттән).
ф Быға ҡәҙәр (йәки саҡлы, тиклем) ошо
ваҡытҡа ҡәҙәр. Был һүҙҙе ишеткәс, Ҡуҙыйкүрпәс эҫеле-һыуыҡлы булып китте, ти. Ни өсөн
тиһәң, ул быга тиклем Маянһылыу уның кәләше
икәнен белмәй йөрөй ине, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс
менән Маянһылыу». Был арала 1) ошо ваҡыт
эсендә. Әбей менән бабайҙы дейеү осора тибеп

ебәргән, ти. Был арала егет байтаҡ ер киткән, ти
(Әкиәттән); 2) һуңғы ваҡытта. [Гәрәй:] Был
арала һин байгошҡа ла тышы юҡ, Саҡай туган.
Б. Бикбай. Был ни был, был ни хәл был, был ни

ни хәл был, ҡайҙа киттеләр һуң әле беҙҙеке
ләр? — тине Айбулат. Һ. Дәүләтшина. Был ни
тигән һүҙ берәй кешенең һүҙенә аптырағанда,
ғәжәп ҡалғанда әйтелә. [Үмәр:] Был ни тигән

һүҙ тагы! Быга тиклем кем кейәү күҙләп ҡыҙ
биргән? Һ. Дәүләтшина. Бынан ары (йәки былай,
кире, түбән, һуң) бының аръяғында (йәки был
яғына), алдағы кондә, киләсәктә. Бының был
ягына кешене эшкә ҡарап алырга кәрәк. Э тм е
ни был берәй нәмәгә ризаһыҙлыҡ белдергәндә
әйтелә.
Б Ы Л аҒаЙ \рус. благой] с. Урынһыҙға һөйлә
неп, бәйләнеп, еңел ҡыланған.
б ы л а ғ а й л а н ы у ҡ. Былағайса ҡыланыу.
БЫЛАЙ р. 1. Был рәүешле. Ире унан: «Ниңә
былай илайһың, ни булды?» — тип һораган
(Әкиәттән).
2. Был яҡҡа. Ҡала урамынан бер тегеләй, бер

былай үткән халыҡты ҡарап, тупһала ултыра
быҙ. Т. Йәнәби.
3. Берәй нәмәнең, эш-хәлдең төрлө яғын сама
лап, уртасараҡ бер фекер, мөнәсәбәт белдер
гәндә әйтелә. Йөҙөк былай үҙе саф алтын түгел.
С. Агиш.
4. с. мәг. Ғәҙәттәге, ҡәҙимге. Элек осар тейен
былай тейенгә ҡараганда күберәк ине. Я. Хам
матов.
5. бәйл. функцияһында. Сығанаҡ килеш форма
һындағы һүҙҙән һуң килгәндә, „артыҡ, ныҡ,
яҡшы“ тигән мәғәнәне белдерә. Ата менән әсә

шатлыҡтан ни эшләргә лә белмәгән. Малай улар
ҙан да былайыраҡ ҡыуанган (Әкиәттән). Хөббө
ниса ауылда хәлле генә йәшәгән ҡатын... Э ш
тиһәң инде — емертеп һала, арлы-бирле ирҙәрендән былайыраҡ. Р. Солтангәрәев.
ф Былай булғас (йәки булһа) телгә алынған
эш-хәлдән, шарттан сығып, бер төрлө йомғаҡ
яһағанда әйтелә. [ Өмәт:]һеҙ һаман да ҡурҡаһы-

гыҙ! Былай булһа, гүмергә кеше була алмаҫһыгыҙ! Д. Юлтый. Былай ғына 1) бер нәмәһеҙ, шул
көйө генә. [Гөлнур:] Ҡара папкаһыҙ гына, былай
гына әйтергә булалыр бит, Сафа Сөләймәнович?
М. Тажи; 2) ниндәйҙер бер ниәт, эш менән түгел;
тик, буш. [Хафиз:] һабантуйга килдегеҙме,

ҡыҙҙар? [Зифа:] Былай гына килдек әле күл
буйына, Ҡ. Даян. Былай ҙа бынан башҡа ла,
унһыҙ ҙа. Ул [әсә] былай ҙа Мөхитте күрә алмай.
Мөхиттән ҡотола алмай йөрөй. К. Кинйәбула
това. Былайға кигһә (йәки ҡалһа) уңайһыҙ бер
эш-хәлдән сығып, йомғак яһап ҡуйғанда әйтелә.

[Әпләс:] Арыу тәрбиәләп ҡуяйыҡмы әллә тип
йөрөгән йөрөш инде. Былайга ҡалһа, әҙәм бала
һын ҡайҙа күмһәң дә ятып ҡала гуй. Һ. Дәүләт
шина.
БЫЛАЙ-АЛАЙ с. Юҡлыҡ йәки һорау форма
һындағы хәбәр булып, ниҙеңдер юғары дәрәжә
ләге бер сифатын белдерә. Ауыҙы былай-алай

түгел. Тауышы былай-алаймы. // Былай-алай
гына ҡысҡырмай.
БЫЛАЙТЫУ ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Былай итеү.
Юлдыбаевтың былайтып һис бер асыуһыҙ-ниһеҙ
иптәштәрсә һөйләп биреүе .. йыйылган кеше
ләрҙе ирәбеләндереп ебәрҙе. Ғ. Дәүләтшин.
БЫЛАМЫҠ и. диал. Боламыҡ.
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БЫЛАУ [фарс.] и. Дөгө меиәи иттәң быҡтырып бешергән ашамлыҡ. Үзбәк кәрҙәштәребеҙҙе
иҫтәремә төшөрөп, былау килтерттем. Ғ. Арслаи.
БЫЛБЫЛ [фарс.] и. шигр. Турғай төркөмөнә
ҡараған һорғолт төҫтәге бнк матүр һайрай тор
ган бәләкәй генә күсәр тсот; Һанд Уғас. Быйыл

БЫЛТЫҠ с. диал. 1. Ҡылтым.
2. Ҡылансытс.
БЫЛТЫЛДАУ ҡ. Былт-былт итеү, былт-былт
килеү. Шәм, һүнәм, һүнәм тигән кеүек, былтылдап ҡара һөрөмөн .. туҙҙырҙы. Ғ. Ильяс.
БЫЛТЫМ с. диал. Ҡылтым.
БЫЛТЫр р. Үткән йылы.— М ин ш улай бы л
тыр..— тип [Йәнтимер] үҙенең уҙган йылгы
«шәплектәрен» һөйләй башланы. С. Агиш. Б ы л
тыр үлгән ябалаҡты быйыл атып алдыңмы?

коштар һуңлап кайтты беҙгә, һуңлап сәскә атты
муйылдар. Ярҙарына И ҙел кермәй шашты, һуң
лап йыр башланы былбылдар. X. Кәрим.
БЫЛДЫр с. Һ үҙҙе ҡабаланып, аңлайыплЬыҙ
итеп һөйләүсән. Бы лдыр кеше.
БЫ Л Д Ыр -БЫ Л ДЫр оҡш. Ситтән айыгпЬыҙ,
өҙөкһөҙ 6Улып итетелгән Ьөйләщеүҙе белдергән
Һүҙ; лыбыр-лыбыр. Былдыр-былдыр итеү. Б ы л

дыр-былдыр килеү, m Тиҫтерҙәр менән бы л
дыр-былдыр хәбәр һөйләшкән, серләш кән бу
лып, күк үлән күренеү менән каршы тау түмә
ләстәргә әтмәкәй, йыуа йыйырга сыга инек.
X. Н азаров.

БЫЛДЫРЛАҠ и. Былдыр-былдыр нтеп һөй
ләгән кеше.

БЫЛДЫр ЛАУ ҡ. Былдыр-былдыр килеү.
Бы лды рлап һөйләшеү. Былдырлыгы сыгыу.
БЫЛДЫр ЛАШЫУ ҡ. урт. ҡар. былдырлау.
БЫЛЙЫРАУ ҡ. Ныҡ й ом таү, иҙраү. Картуф
оҙаҡ ҡайнап былйырап киткән.
БЫЛҠ БЫЛҠ оҡш. Нәҙек мүйынлы һау ыттан
тыйытслытс аҡҡанда сыҡҡан таүышты белдергән
һүҙ. Бы лҡ-бы лҡ итеү. ■ Ғәлләмдең шешәнән
сынаяҡҡа койган араҡыһы былҡ-былҡ аға баш
ланы. А. "Гаһиров.
БЫЛҠЫ с. 1. Һимеҙ, йомшаҡ тәнле. Бы лкы

кеше.
2. күсм. Эшкә йомшаҠ, йүнһеҙ.
БЫЛҠЫЛАНЫУ ҡ. 1. Һимеҙ, йомшаҡ тәнлегә
әйләнеү; былтсы б УлыУ.
2. күсм. Эшкә йомгпатс, булдытсһыҙға әйләнеү;
бүлдьпсһыҙ бУлыУ.
БЫЛҠЫЛДАУ ҡ. Һимеҙлектән йомтатс бУлып
һелкенеү (тәнгә тсарата). Бай былҡылдап торган

йыуан елкәһен көскә бороп, иркенләп ултырҙы.
Я. Хамматов.

БЫЛҠЫМ с. Тоттсан нәмәһен төщөрөп барыусан, ҡулайһыҙ. Былҡым кеше. ■ Й өҙө кара
Нәсимә ни ҡабаланып килеп, анау ишек алдында
дөмәйеп ятҡан ташка һөрөндө лә табаны төшө
рөп ярып ҡуйҙы, былҡым. Ғ. Дәүләтшин.
БЫЛСАЙЫУ ҡ. Сейләнеп, йәшкәҙәп /кыҙарып
тороУ (күҙгә тсарата).
БЫЛСЫҠ с. Сейләнеп, йәше тсойолоп, тсыҙарЫп торған; бысый. Былсыҡ күҙ.
БЫЛСЫЛДАУ ҡ. диал. бысылдаү.
БЫЛТ оҡш. Киҫкен хәрәкәтте, тсапыл күрен
гәнде белдергән һүҙ. Былт итеү. ш Бер эт килеп

сыҡты былт итеп, бесәй тороп ҡасты йылт итеп.
Р. Талипов.

БЫЛТАЙЫУ ҡ. 1. Йомро ғына бУлып тсабарыү; бүлтәйеү. Ҡорһагы былтайып тора.
2. диал. Ҡылтайыү.
БЫЛТАНЛАУ ҡ. диал. кар. ҡыйшанлаү 2.
БЫЛТ БЫЛТ оҡш. Ҡабат-тсабат былт иткәнде
белдергән һүҙ. Былт-былт итеү. ш Ҡайҙандыр
иҫкән елгә [шәм] былт-былт итә., Уның былтбылт итеүенән бәләкәй өйҙөң һәр ерендә шомло
күләгәләр уйнай. Ғ. Ғүмәр.
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(онотолоп бөткән нәмәне яңы белгән кешегә
әйтелә).
+ Биш былтыр ҡар. биш. Былтырҙың Күҙе
йылтыр кеше үткәндәге берәй нәмәне һөйләгәндә
ышанып етмәгәнде белдереү өсөн әйтелә.
•
Былтыр ҡыҫҡанга быйыл ҡысҡырмайҙар.
Мәтсәл.
БЫЛТЫРҒЫ с. Үткән йылғы. [Тимер:] Беҙ

быйыл былтыргыга караганда ике тапҡыр артыгырак сәстек. Б. Бикбай.
ф Биш былтырғы ҡар. биш.
БЫЛТЫҒЛЫ БЫЙЫЛЛЫ р. Һүңғы ике йыл
эсендә. Былтырлы-быйыллы [фермага] күпме
ҡыҙ-кырҡын килде, ҡайныһы һигеҙ класс, ҡай
ныһы тугыҙҙы йә унды бөткән. «Совет Баштсортостаны», 1965, 19 март.
БЫЛЫҒЫУ [былыҡ*] ҡ. Дымланып, тсыҙыү
(иген, бесәнгә ҡарата), һ ы ула й өйөлгән игендең
дымланыу ы, былыгып китеүе бар. Ғ. Д әүләт
шин.
БЫЛЫҠТЫр ЫУ ҡ. 1. Дымлы көйө өйөп,
ҡыҙҙырыУ (иген, бесәнде).

2. диал. ҡар. быҡтырыү 1.
БЫНА күрһ. а. 1. Алдағы бик яҡын кешене
йәки нәмәне күрһәткәнде белдерә. Бына яңы
ҡунаҡ, С алих иптәш,— тине Наилә. С. Агиш.
Кейеҙбай кеҫәһенән алмаһын сыгарып: Бына
алма — әжәл дарыуы. Ҡыҙга шуны ашатырга
кәрәк »,— ти (Әкиәттән). / Бер нәмәне кешегә
биргәндә һонғанда әйтелә. [Индрил:] Байгужа
бына һиңә аҡса, һин бөгөн өс тауыҡ, сусҡа майы,
картуф тап. Д. Юлтый. / Бер һүҙгә, эш-хәлгә
кешенең иғтибарын тартыү өсөн әйтелә. Бына
мин үҙемдең тормоштан бер миҫал килтерәйем
әле. М. Тажи.
2. Үҙенән алда килгән һүҙ белдергән мәғәнәне
көсәйтеү өсөн ҡулланыла. Ата-әсәләрҙең гүме
ре булып беҙгә ҡалды бына был тормош. Ғ. Сә
ләм.
3. Йомғаҡлау һүҙҙәренән алда килеп, улар
ҙың мәғәнәләренә асыҡлыҡ өҫтәй. Бына ш ул

рәүешсә ф ольклор синфи көрәш, синфи тәрбиә
коралы булып хеҙмәт иткән. Ғ. Амантай. [Заятү
ләк:] Ерем — Балкан тау, һыуым — Дим.. Бына
ш ул ерҙәрҙе һагынам мин. «Заятүләк менән
һ ы уһы л ы у»./«Х әҙер » һүҙе менән килеп, уға
һөҙөмтәлек мәғәнәһе өҫтәй. [Үмәр:] Беҙҙең

ҡайгы булмаган икән, бына хәҙер баш ҡайгыһы
тыуҙы. Һ. Дәүләтшина.
4. Эш-хәл йәки ваҡиғаларҙың барышын күҙ
алдында булған кеүек итеп һүрәтләү өсөн ҡулла
ныла. Бына ҡыш үтеп, яҙ килеп еткән (Әкиәт
тән).
5. Һөйләгән һүҙгә төрлө тойғо биреү өсөн ҡул
ланыла. [Юламан:] Бына исмаһам минең Буран-
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гам ш ундай һирәк осрай торгандарҙың береһе
ине. 3 . Биишева. [Ғамир:] М ин үҙем дә .. аңла
майым ш ул бына. Б. Бикбай.

лин. Бынан күп йыл элек Урал аша бер поезда
китеп барабыҙ. Ғ. Сәләм.
БЫ НаУ күрһ. а. Эргәләге нәмәгә тоҫтсағанда
6.
Берәй эш -хәлдең хәҙер йәки оҙаҡламай, тиҙ йәки тсүлға тотоп күрһәткәндә әйтелә; бына был.
[Таҙ:] Х әҙер үк бынау кейеҙгә ултыр ҙа атайым
үк бүлырға тейешлеген белдереү өсөн тсУлламенән әсәйемде, ике агайымды алып кил (Әкиәт
ныла. Әсәйем уны [атайымды], бына ҡайта, бына
тән). / Билдәле бер нәмә түраһында хәбәр иткән
ҡайта, тип көттө лә көттө. Ул ҡайтманы. М. Т а
дә, нимәгәлер баҫым лһар өсөн тсүлланыла.
жи.
[Миңлебай:] Ҡола бейә китте. Бы нау Ҡотоҡ агай
+ Бына ғына тора бик ятсында, эргәлә. [Ф а

тима:] Туҡтагыҙ, мин барып киләйем, уның [Харистың] өйө бына гына тора. Б. Бикбай. Бына
ннде берәй эш, хәбәргә аптырап тсалғанда
әйтелә. Бына инде, у л ни тигән эш тагы. Бына
ннмә берәй һүҙ әйтер алдынан иғтибарҙы тартыү
өсөн әйтелә.— Улай булһа, бына нимә , — тип
елкенеп китә тагы Өйрәнсек. — һин мине үҙеңә
ярҙамсы итеп алаһың. 3. Биишева. Бына тағы
берәй нәмәгә аптырағанда әйтелә. [ М уйы лбикә:]
Ҡуйсы, буш менән булмагыҙ, ҡарт кешене мәшә
ҡәтләп. [Мәгәфүрә:] Бына тагы! Н иш ләп буш
булһын. Һ. Дәүләтшина. Бына тигән бик ятсшы,
сиктән тыш лтсшы. Кинйә улының кәләше .. ҡайнына бына тигән күлдәк тоттора: үҙе ап-аҡ, үҙе
йомшаҡ, үҙе йоҡа гына (Әкиәттән). Бына Ьнн
уны (йәки әле) берәй нәмәгә ғәжәпләнеп, шУны
х у п күргәндә йәки шелтәләгәндә әйтелә. Ҡ ай
һылай матур эшләнгән. Бына һин уны! Бына
Ьиңә 1) ҡар. бына (һнңә) кәрәк булЬа; 2) кеше
нең тсапыл беленгән бер тсылығына аптырағанда
әйтелә.— Бына һиңә ипле кеше, бына һиңә түрә!
Б. Бикбай. Бына (Ьиңә) кәрәк бУлһа көтөлмәгән,
ғәжәп нәмә килеп сытстсанда әйтелә. [Ҡәмәр

ҡортҡа:] Бына кәрәк булһа ҡәҙерле ҡунаҡ, атаң
башы бармы ни бында, нимә бар тип ҡайттың?
Т\ Йәнәби.

БЫНА-БЫНа р. Х әҙер, ошо мәлдә; тиҙ үк.
К үп ҡырган у л [Абдрахман] аҡтарҙы. Тик бер
мәл уның патроны бөткән. Бына-бына аҡтар
ҡулы на эләгәбеҙ тигән көнгә ҡалгандар. Ә. В а
хитов.

Б Ы Н ағаЙ ымл. ҡар. бынағайыш.
Б ы н а ғ а й ы ш ымл. Көтөлмәгән бер иәмәгә
ғәжәпләигәндә, аптырағанда әйтелә. — Бынагайыш ,— тип аптырай Ғәйзулла бабай ,— Бы нау
төндә ниндәй эше иреккән ҡурҡмай, өркмәй
ш улай йырлап йөрөр икән. Н. Мүсин.
БЫНаМЫ с. ҡар. бынамын.
БЫ Н аМ Ы Н с., бынамын тигән 1. Б өТә лтсган
килгән, бик лтсшы. Ҡарап тороу га бынамын
кеше. ш — Улым бар ине, алты йәш лек булгас,
муллага ураҡ урып ятҡанда үлде, меҫкенем..
Х әҙер бынамын тигән агайың булыр ине.
И. Ҡәрип.

2. р. мәг. Бик лтсшы, тейешенсә, кәрәгенсә.
Бынамын йәшәп ятыу. ш Ул [Алма], ҡымыҙ эсә
торгас, бынамын булы п таҙарып китте. Ҡ . И бә-

арттырманы бит. Ахыры туҡһан биш һумга
һаттым. Т. Йәнәби.
Б Ы Н ау Л аЙ күрһ. а. Бына ошолай, ошо р әү 
ешле. Ул [Мансур]: «Бы наулай яман көндө лә
йөрөймө икән ни?» — тип уйлай ҙа тагы ла тырышыбыраҡ атлай. Ш. Насыров.
БЫНаУЛаЙТЫП Р. Ошо рәүешле; ошолай
итеп. — M ay баш булмаҫ ерҙән мау баш булы р
һың, бынаулайтып хәсрәт уты йотоп ултыргас.
Һ. Дәүләтшина.

БЫНаУЫНаН Р. 1. БынаУ ерҙән, ошо үрын
дан. Бынауынан уҡып алып китеү.
2. Һуғырға лнағанда әйтелә. [Эткол бай:] Ниегеҙ тагы бүленмәгән. Бынауынан икегеҙҙе ике
яҡҡа һалып-тырып ебәрермен. Т. Хәйбуллин.

Бынау ы ндар. 1. Бына был ерҙә, ошо урын
да; ошонда. Бынауында тороп тороу.
2. Бына был ергә, ошо урынға. Әйберҙе бына

уында ҡуйыу.
Б Ы Н а у Ы Н Д аЙ с. Ошоноң кеүек, ошо
рәүәшле; ошондай. М өлөк агай уйлай-уйлай

башы ҡаңгырып китте, юлында бынауындай
уңайһыҙлыҡ, күңелһеҙлек осрагас, асыуы ла
килде. Т. Хәйбуллин.
Бында p. 1 . Был урында, ошо ерҙә; ошонда.
Бында тауҙар, бында киң баҫыуҙар. Ҡарап то
рам, ш ул саҡ янымдан көн ягына китте цистер
налар, Уралыма керҙе вагондар. Ғ. Оәләм.
Йәйгенәйен бында йәйләгәйнем, ҡышҡынайын
ҡайҙа ҡышлайым. (Халытс йырынан).
2.
Ошо урынға, ошо ергә. Ям ал башындагы
яулы гы н ипләштереп алды ла гармунсыга эйәк
ҡаҡты: — Йә, бындараҡ, яҡыныраҡ килеп баҫ
инде. Ҡурҡма, тешләмәм. М. Тажи. [Батша:]
Ш ул ҡулы ҡаймыҡҡан кешене тотоп килтерегеҙ
әле бында! (Әкиәттән).

Бындағы с . Был урындағы, ошо ерҙәге;
ошондағы. Бындагы «Х өсәиниә» мәҙрәсәһенә

инергә тырышып йөрөп ҡараһам да мине алма
нылар. Аптырагас, ундагы За һ и ҙулла хәҙрәт
мәҙрәсәһенә барып индем. Т. Йәнәби. Бындагы
халыҡтың
күпселеге
р ус,— тине Гөлнур.
М. Тажи.

Б ы н д а й билд. а. Ошоға отсшаған, ошоноң
кеүек; ошондай. Йәнтимергә минең әйткән һүҙ

тУллин.

ҙәремдең һәр бер өнө уҡ ине. Бындай һүҙгә нәмә
тип тә яуап бирә белмәне. С. агиш.
БЫШ киҫ. Бы- өндәре менән башланған тсайһы

БЫНаН p. 1. Ошо ерҙән, ошо үрындан. Бынан
малай саҡта атаһы менән киткән, хәҙер, егет
булгас, ҡайтҡан Аҙнагол. 3 . Бииш ева.— һ и ңә
бынан китергә кәрәк. Берәй урынга барып эшкә
инергә кәрәк. Югиһә, бында үҙеңде эт кеүек
итеп үлтереп китерҙәр. Д. Юлтый.
2. Ошо мәлдән. Бы л С ураголдоң бынан һигеҙ
йыл элек ташлап ҡасҡан ауылы ине. Т. Х әйбУл

бер сифаттса һәм рәүешкә тсушылып, уларҙың
мәғәнәһен көсәйтә. Бып-бысраҡ. Бып-бысый.
БЫр, бырр оҡш. Ватс тсош осоп күтәрелгәндә,
өйрөлмәк өйрөлгәндә сытстсан тауышты белдер
гән һүҙ; пыр. Быр итеү. ш Тургай бырр итеп
осоп китә (Әкиәттән).
БЫ РаГЫ ТЫ Ү ҡ. диал. Быратстырыу.
БЫр аҠ ТЫ р ТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. быраҡтырыу.
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б ы р а ҡ т ы р ы л ы у к . төш, ҡар, быраҡты
рыу.
БЫр АҠТЫр ЫУ ҡ. Теләһә нисек ташлау,
атып ебәреү; бырғау, бырғытыу, ырғытыу. [Ка
м ил — Рифкәткә:] Барыбыҙҙың күҙ алдында
ҡулындагы бысаҡты кулгә алып быраҡтыр!
ф . Иҫәнғолов. Дейеүҙе Урал елтерәтеп күтәреп
алды, быраҡтырып та ебәрҙе, ти. «Урал б а 

барганда, Юламаныбыҙ бырҡ-бырҡ итеп .. һыуга сумып сыҡты. Ф . Иҫәнғолов.
БЫРҠЫЛДАТЫУ ҡ. Бырҡ-бырҡ иттереү,
бырҡ-бырҡ килтереү, һаҙам ы ҡ ергә бырҡылдата
баҫыу.
БЫРҠЫЛДАУ ҡ. Бырҡ-бырҡ итеү, бырҡбырҡ килеү. Бырҡылдыгы сыгыу. н һыйырҙар
.. баҫҡан һайын бырҡылдап һыу атлыгып сыга.

тыр».

«Совет Башҡортостаны», 1974, 19 апрель.
БЫРҠЫРАТЫУ ҡ. Еүеше һығылып сыҡҡан
са иҙеү. Ҡамыр батыр .. сукмары менән уны
[дейеүҙе] бырҡырата һуҡҡан (Әкиәттән).
БЫРҠЫРАУ ҡ. Һыуланып, йомшап иҙелеү.

БЫРАМАТ [РУС. промотать] и. диал. ҡар.
мөстән
ф Бырамат сабыу йәки быраматта йөрөү эш
эшләмәй, ваҡытты буппса уҙғарып йөрөү; ел
кыуыу, эт һуғарыу.

БЫРАН-ЗАРАН р. ҡар. пыран-заран.
БЫҒаСЫЛ [Рус. прасол] и. иҫк. Ат менән
сауҙа иткән кеше.
БЫр Ау и. Бороп тишек тишә торған ҡорал.
Кендек бырауы кендек урыны тишә торған
йыуан бырау. Ҡаҙаҡ бырауы сөй урыны тишә
торған нәҙек кенә бырау. / Ер ҡатламдарын ти
шә торған махсус ҡорал. А уы л ягынан баҡсага

табан артына бырауҙар таҡҡан трактор килә
ине. Ф . Әсәнов. Боҙ бырауы мәке уЯ торған
бырау. Ер бырауы бағана һ. б. нәмә өсөн түңә
рәк соҡор ҡаҙа торған ҡорал.
БЫҒАУЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. быраулау.
БЫҒАУЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. быраулау.
БЫ РА У Л А У ҡ. Тишек тишә торған ҡорал
менән бороу. Б ы раулау станогы. ш Ҡарт бер

уйынсыҡ тәгәрмәсте быраулап тиште лә баганалагы ҡаҙаҡҡа элеп ҡуйҙы. М. Тажи. / М ахсус
ҡорал менән ер ҡатламдарын тишеү. Бы раулау
вышкаһы. Б ы раулау мастеры, m Нефтселәр
өсөн айҙар буйы тырышып быраулаган скважи
наларҙан нефть сыгыуҙан да шатлыҡлы эш бу
лырмы? А. Карнай.
БЫҒАУЛАУСЫ и. ҡар. быраусы.
БЫҒАУСЫ и. Ер быраулау эшендә эшләгән
кеше. Ер аҫтында бик тәрәндә ятҡан нефткә ба
рып еткәнсе быраусы ауыр һәм оҙон юл утә.
«Совет Башҡортостаны», 1965, 15 ғинуар.
БЫР-БЫР оҡш. Ҡ абат-ҡабат быр иткән
тауышты белдергән һүҙ. Быр-быр итеү. Быр-быр

килеү. Тургайҙар быр-быр килеп, агасҡа осоп
ҡуна.
*
БЫРҒАЛЫУ ҡ. төш. ҡар. бырғау.
БЫРҒАУ ҡ. ҡар. быраҡтырыу. Ҡотдос карт
күтәргән тогон йән көсө менән ергә бырганы.
Ғ. Шәрипов.

ф Кәпәсте бырғап эт л әү күңел һалып, тыры
шып эшләү. Әхсән бабай күпте күргән, ҡарт
лы ҡҡа ла бирешмәй. К олхоз тапшырган эштәрҙе
кәпәсен быргап эшләй. С. Кулибай.
БЫРҒЫТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. бырғытыу.
БЫРҒЫТЫУ ҡ. ҡар. быраҡтырыу. Оморҙаҡ
ш уларҙы [аҫыл таштарҙы] йыйып, түбәнгә быргыта башлаган, бай уларҙы кесерткән тоҡҡа
тултырып торган (Әкиәттән).
БЫРҠ оҡш. Һыу эсенән һауа, баҫҡан ерҙән
һыу йәки бүтән еүеш нәмә ҡапыл урғылып сыҡ
ҡандағы тауышты белдергән һүҙ. Бы рҡ итеү.

Бы рҡ итеп ҡалы у.
БЫРҠ-БЫРҠ оҡш. Ҡ абат-ҡабат бырҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Инде һәйбәт кенә йөҙөп
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Туңган картуф иреп, бырҡырап ята.
БЫРҪ оҡш. Өрккән бесәй тауышын белдергән
һүҙ. Ғәбиҙә еңгәй, бесәй кеүек бырҫ итеп һике
реп, Ғәләү агай алдына килеп баҫты. С. Кули
бай.

БЫРҪ БЫРҪ оҡш. Ҡ абат-ҡабат бырҫ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Бырҫ-бырҫ килеү.
БЫРҪЫЛДАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар, бырҫылдау.
БЫРҪЫЛДАУ к. Бырҫ-бырҫ килеү. Бесәй ят
кеше тоторга иткәндә бырҫылдай.
БЫРТ оҡш. Энә, сөй кеүек осло нәмә каты
булмаған нәмәгә ҡапыл ҡаҙалғанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ; мырт. Б ыр т итеү. Бырт

итеп ҡалыу.
БЫРХ оҡш. Тыйыла алмай ҡапыл көлөп ебәргәндәге кеүек тауышты белдергән һүҙ. Бгярх итеп
көлөү.
БЫРХ БЫРХ оҡш. Ҡ абат-ҡабат бырх иткән
тауышты белдергән һүҙ.
БЫРХЫЛДАУ ҡ. Бырх-бырх итеү, бырх-бырх
килеү. Бырхылдыгы сыгыу. ш Сәгиҙә уның

[Тайморзиндың] өҫ-башына карап тора торгас,
сыҙамай бырхылдап көлөп ебәрҙе. М. Тажи.
БЫРХЫЛДАШЫУ к. урт. ҡар. бырхылдау.
БЫРЫЛДАУ ҡ. Быр-быр игеү, быр-быр ки
леү. Бырылдыгы сыгыу. ■ [Ҡ ыуыусыларҙың]
бер пуляһы йомран алдындараҡ ташҡа тейеп
рикошет яһаны. Бызылдап, һыҙгырып килеү
тауышын югалтып, бырылданы . А. Таһиров.
БЫРЫЛДАШЫУ ҡ. урт. ҡар. бырылдау.
БЫСАҠ и. 1. Ҡырҡыу, турау, телеү өсөн ҡул
ланылған ҡыҫҡа һаплы, йоҡа йөҙлө үткер ҡорал.

Бысаҡ бите. Бысаҡ йөҙө. Бысаҡ осо. Бысаҡ
һабы. Бысаҡ һырты. И ҙән бысагы. Икмәк бысагы. Итек бысагы. Салгы бысаҡ, ш Урман батыр
йәһәт кенә бысаҡ үткерләп алган да һимеҙ бер
бейә тотоп һуйган (Әкиәттән).
2.
Эш ҡоралдарының ҡырҡыу, турау өсөн
тәғәйенләнгән өлөшө. Ит турагыстың бысагы.
Ҡагыҙ ҡырҡҡыстың бысагы.
ф Бысағымамы ни һис кәрәкмәй тигән мәғәнә
лә әйтелә. Уның ярҙамы бысагымамы ни! Быса
ғын ашаған үтә һаран, һарандың һараны.
[Әфтәх:] Мин үҙем йәш саҡта Мөьмин тигән
байҙа малайлыҡта торган кеше.. Ул, бысагын
ашаган, эшлектән сыҡҡан һаран нәмә ине.
С. Агиш. Бысаҡҡа-бысаҡ килеү ҡаты ҡаршы
лыҡҡа килеү, ныҡ талышыу. [Нурдәүләт:] Беҙ
уның менән гүмер бакый бысаҡҡа бысаҡ килеп
йәшәнек инде. Бер генә тапҡыр ҙа уртаҡ тел таба
алманыҡ. Бысаҡ ҡаҙалғыр ҡар. ҡаҙалыу. Бысаҡ
телле үткер телле, эсе телле. Юҡты-барҙы күп
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күргән, бысаҡ телле кешенең алыҫыраҡ булганы
хәйерле. Б. Бикбай. Быуынһыҙ ергә бысаҡ һалыу
булмаҫтай нәмәне талап итеү. [Үмәр:] Тел бөгөл
гән ерҙән һынмаһа, быуынһыҙ ергә бысаҡ һалып
та бер эш сыҡмаҫ. Һ. Дәүләтшина. [Йөрәккә]

БЫ СРАНЫ У ҡ. 1. Бысраҡҡа буялыу (кешегә
ҡарата). [Әсәһе:] Бик һәйбәт йыугапһың, ҡы
ҙым, тик бысрандың бит үҙең. К. Кинйәбула
това.
2. күсм. Насар, намыҫһыҙ эшкә ҡатнашыу.
БЫ СРАТЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. бысратыу.
БЫ СРАТЫ У ҡ. 1. Еүешләп, аяҡ аҫтын батҡаҡлатыу. [Аҡназар:]К өн боҙола баҙарга барып

бысаҡ булып ҡаҙалыу күңелгә ауыр тойғо һа
лыу. Рәсихтың һүҙе йөрәгемә бысаҡ булы п ҡа

ҙалды. Киҙәндем дә ҡолаҡ төбөнә тондорҙом.

ҡалырга кәрәк. Көҙ көнөн белмәҫһең, йә бысра
Ғ. Ғүмәр.
•
Асыу бысаҡ, аҡыл — дуҫ. Әйтем. Үткер тып ебәрер. Ғ Дәүләтшин.
2. Бысраҡ тейҙереү, бысраҡҡа әйләндереү;
һүҙ йәнгә хас, үткер бысаҡ ҡанга хас. Мәҡәл.
бысраҡлау. Бысратмайым биттәрен, йыртмайым
Үтмәҫ бысаҡ ҡ ул киҫер. Әйтем.
һүрәттәрен, дуҫтарым уҡыр тагы, таҙа булһын
БЫ СА КЛау ҡ. Малды салыу; бысаҡ һалыу.
китабым,. Ә. Вахитова.
[Истым:] Атымдың аягы һынып ятып ҡалды,
әрәм булмаһын, бысаҡлап, тунап алыгыҙ (Х и 
3. күсм. М әсхәрә йәки хур итеү; ҡара яғыу.
[Н урҡай:] Ҡыу һин мине, Мифтах! Исемемде
кәйәттән).
ҡушып, былар алдында бысратма үҙеңде.
в ы с а ҡ л а ш ы ү ҡ. Бысаҡ тотоп һуғышыу.
К. Мәргән.
Б Ы С а л а и. диал. ҡар. бысылғы 1.
ф Ҡ ул бысратыу ҡар. ҡул.
в ы с а л а н ы у ҡ. диал . Бысылғылау.
ф Аягы яман түрҙе бысрата, теле яман илде
БЫ С Ҡ оҡш. Һыулы йомшаҡ нәмәгә ҡапыл
бысрата. Мәҡәл. Бер һыйырҙың ҡойрого мең
баҫҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Бысҡ
һыйырҙы бысратыр. Мәҡәл.
итеү.
БЫ С РА У ҡ. Бысраҡ тейеү, бысраҡҡа әйләнеү.
БЫСҠ БЫСҠ оҡш. Ҡабат-ҡабат бысҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Бысҡ-бысҡ итеү. БысҡБит бысрау. Ҡ ул бысрау. Бысраган күл.
БЫ СТАН ЛАУ ҡ. Бәләкәй нәмә менән оҙаҡ
бысҡ килеү.
мәш әҡәтләнеү.
БЫ СҠЫ и. Ағас, тимер таш ҡырҡа торған
БЫ СТЫ Р-БЫ СТЫ Р оҡш. диал. Лыстыртешле-тешле үткер ҡорал. Арҡыры бысҡы. Б у й
лыстыр. А яҡ аҫты быстыр-быстыр килә.
бысҡы. Бысҡы теше. Йәйә бысҡы. Ҡ ул бысҡы
БЫ СТЫ Р ЛАУ ҡ. диал. 1. Лыстырлау.
һы. Тимер бысҡы. Электрлы бысҡы.
ф Бысҡы табы бысҡы менән бысҡан ерҙән
2. күсм. О ҙаҡ, яй ҡыланыу; мыштырлау.
БЫ СТЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. бысыу.
ваҡланып төшкән онтаҡ ағас.
БЫ СЫ Й с. 1. Йәбешкәкләнеп, лысҡылдап тор
БЫ СҠЫ Л с. Һыуланып, лысҡылдап ятҡан
(ергә карата). Ер бысҡыл, һаҙмат булы п ята.
ған (икмәккә ҡарата).
2. Һыуланып, сейләнеп торған (күҙгә ҡарата);
БЫ С РА Ҡ I и. 1. Һыуға ебегән тупраҡ; баттсатс.
Юл да һурыга төштө. Арба тәгәрмәстәренә
былсыҡ. Бысый күҙ.
уҡмашҡан бысраҡтарҙы ҡарт ҡыргылап төшөр
б ы с ы й л а н ы у к, 1. Йәбешкәк, ауыр булыу
(икмәккә ҡарата); бысый булыу.
ҙө. М. Тажи. Бер көн ҡоро, бер көн ямгыр булып,
ерҙең бысраҡҡа мансылып, ҡара тупрагы әйлә
2. Ҡыҙарып, сейләнеү (күҙгә ҡарата); бысыйға
әйләнеү. Бысыйланып торган күҙ.
неп ятҡан заманы. Ғ. Дәүләтшин.
б ы с ы й л а у ҡ. Һыуланып, сейләнеп тороу
2. Яғылып, һеңеп, ҡатышып берәй заттың
таҙалығын, сафлығын бөтөргән нәмә. Бысраҡҡа
(күҙгә ҡарата).
ҡатыу, ш [Рәхимә:] Кеше килгәндә бер ерҙә
БЫ СЫ Ҡ с. диал. Бысый.
бысраҡ булмаһын. Һ. Дәүләтшина.
БЫСЫЛҒЫ ! и. Еүешкә, һыуға кешелә бар
маҡ, малда гояҡ араһы сейләнеп, иҙелеп тороу
3. күсм. Насарлыҡ, алдыҡ, ллғанға ҡоролған
ҙан ғибәрәт сир. Бысылгы булыу, ш Оҙаҡ ысыҡ
эш, ҡылыҡ.— Б ы л донъяла эшләнгән ялгандарыңды, бысраҡтарыңды дин, шәригәт алдында
йыумаҡ булаһыңмы? М. Тажи. Бысраҡ ташлау

кисеп йөрөй торгас, һарыҡтар бысылгы менән
ауырый башланы. «Совет Башҡортостаны»,

(йәки яғыу) Яла, ғәйеп яғыу.
II с. 1. Ебеп иҙелеп ятҡан. Бысраҡ юл. н Ур

1980, 17 сентябрь.
БЫСЫЛҒЫ 2 и. ҡар. меңьяпраҡ. И юль башта

амдарҙа йөрөү имәнес була башланы, бысраҡ
урамда бер кем дә йөрөмәй. Т. Хәйбуллин.

рында бысылгы сәскә ата.

2. Таҙа түгел бер нәмәгә буялған йәки ҡатыш
ҡан; әшәке. Бысраҡ иҙән. Бысраҡ кейем. Бысраҡ
һыу. / / Бысраҡ йыуылган кейем. Бысраҡ яҙыл-

Аягы ярылып, бысылгылап бөткән. М. Тажи.
БЫ СЫ Л ДАҠ с. Сейләнеп торған (күҙгә тса
рата); бысый. Бысылдаҡ күҙ.

ган дәфтәр.
3. күсм. Алдыҡ, ялғанға, намыҫһыҙлыҡҡа
ҡоролған. Бысраҡ эш. Ҡ улы бысраҡ, ш М әргүп
тә инде был саҡлы ялган, бысраҡ бер гаугага,
сыҙап торһонмо?! Т. Йәнәби. Бысраҡ һүҙ әҙәп

БЫ СЫ ЛДАУ ҡ. Йәбешкәкләнеп, лыстсылдау
(икмәккә тсарата). Икмәк сей, бысылдап тора.
2.
Һыуланып, сейләнеү (күҙгә тсарата). Күҙе

БЫСЫЛҒЫ ЛАУ ҡ. Бысылғы булып иҙелеү.

бысылдап тора.
БЫСЫ ЛЫ Й с. Тоткан нәмәһен төшөрөп бары-'

усан; ипһеҙ тсуллы; былҡым.
һеҙ, насар һүҙ. / Алдыҡ, намыҫһыҙлыҡ, ялған
БЫ СЫ ЛЫ У ҡ, төш. ҡар. бысыу.
менән һуғарылған. Бысраҡ кеше.
БЫСЫМ с. диал. ҡар. бысый 1.
БЫ Ср АҠ Л А Н Ы у ҡ. ҡайт. ҡар. бысраҡлау.
БЫСЫУ ҡ. Бысҡы менән ҡырҡыу. Утын
БЫ С РА Ҡ Л А Ү ҡ. 1. ҡар. бысратыУ 2.
2.
күсм. Яла, ғәйеп яғыу, ҡара яғыу; әшәкеләү. бысыу. Бысып төшөрөү, ш Сәлмән һыргыйыраҡ

Сәбәпһеҙгә кешене бысраҡлар га тороу.

агастарҙы һайлап, берәм-берәм йыгырга кере
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шеп киткән, ти. Йыгып ебәрә лә, ботап, бысып,
ярып, өйә бара, ти (Әкиәттән).
БЫСЫШЫҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. бысыу.
БЫ Ҫ, быҫҫ оҡш. Оей утын янғанда сытстсан
тауышты белдергән һүҙ.
в ы ҫ ҡ а ҡ 1 с . Яй ғына яуып торған ватс күҙле
(ямғырға тсарата). Яуһа яумай, бер башлаһа,

2. Мотор тоҡана яҙып туҡтағанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ.
3. күсм. Ө ҙөк-өҙөк, етеҙ һөйләшкән тауышты
белдергән һүҙ. Быт-быт итеү. Быт-быт килеү.

тымыуҙы белмәй торган быҫҡаҡ ямгырҙар
теңкәгә тейә. Ҡ . Ибәтуллин.
Б ы ҫ ҡ а ҡ 2 и. диал. Һаңғырау бәшмәк (ҡар.
бәшмән).
Б ы ҫ ҡ а ҡ л а у ҡ. Ватс тсына күҙле булып, яй
ғына һибәләү (ямғырға тсарата). Көҙгө көндәге
һымаҡ, быҫҡаҡлап ҡына һалҡын ямгыр һибәләй
башланы. Я. Хамматов.
БЫҪҠЫЙ и. диал. Һутсыр шәм.
БЫҪҠЫТЫҮ ҡ. 1. Һыҙҙырып тсына төтөн
сығарыу; төтәтеү. Тәмәке быҫҡытыу, ш Малды
себен-серәкәй йонсотҡан йәйге эҫелә .. [Исхаҡ]
бер нисә урында төтөнлөк быҫҡытып ебәрә ине.
Ш. Янбаев. А й башы. Завод мөрйәһе быҫҡытып
төтөн сыгара. Т. Арслан.
2.
күсм. аҫтан ғына һүҙ йөрөтөү. [Юлдыбикә:]
Әйтәм бер көндө күршебеҙ Әлхәмбикә һөйләнеп
ултырҙы. «Ауыҙың арандай булып, әллә ҡайҙан
бушты быҫҡытаһың да ултыраһың », — тип әрләп
ташланым. Т. Хәйбуллин.
БЫҪҠЫУ ҡ. 1. Ялтсынһыҙ ғына төтәү. Быҫ
ҡып яныу. ш Быҫҡып янган утын баштарынан
күбек ҡатыш һыу сыга. К. Бакиров.
2. күсм. Бик һүлпән, дәртһеҙ булыу (эш-тормоштса тсарата). М ин һүнеүҙе белмәй гел яныр
мын, быҫҡый торган заттан түгелмен. Ғ. Әмири.
3. күсм. Бер ергә сығып йөрөмәй, эшһеҙ-хәрәкәтһеҙ томаланып көн итеү. Кыш буйы
ыҙмала быҫҡып ятҡандан һуң яҙ башы киң яланга сыгып, бер иркенләп тын алыуы үҙе ни тора!

гөҙөнә элер нәмәһе юҡ. Бер бүлмәлә бытҡашып
йәшәйҙер. 3 . Биишева.
БЫТҠЫМ с. диал. ҡар. тсуйы 1.
БЫТЛЫҒЫУ (бытлыҡ*) ҡ. һир. Һытылып,
ҡыҫылып ағыу. Бытлыгып сыгыу.
БЫТМЫҠаЙ с. диал. ҡар. былҡы 1.

Һ. Дәүләтшина.
4. күсм. асыҡтан-асыҡ һөйләнмәй, ҡолаҡтан-тсолаҡтса быш-быш йөрөү (һүҙгә тсарата). [Айсы

уаҡ:] Бер быҫҡыган һүҙ бар, дөрөҫ булһа?
һаҡ лан , бейем, һин ш ул хәбәрҙән! X. Ғәбитов.
5. диал. Быҫтсатслау.
БЫҪЛЫҒЫУ (быҫлыҡ*) ҡ. диал. ҡар. быш
лығыу 1.
БЫҪМЫр ЫЛЫУ ҡ. Ҡуҙғалыр-ҡуҙғалмаҫ бу
лып, һүлпәнләнеп көн итеү. Й әй көнө өйҙә быҫ
мырылып ултырып булмай.
Б ы т ъ ы л д а у ҡ. Быт-быт итеп тсыстсырыу,
быт-быт килеү (бүҙәнәгә карата), һ ер кә осорган

Быт-быт итеп һөйләү.

Бытҡашыу ҡ. Күмәк булып ҡыҫылышыу;
тығылышыу. [Хәҙисә апайҙың] өйөндә кәзә мө

БЫТЫЙ с . Һүҙгә әүәҫ, һөйләнсәк, бытылдаҡ
(бәләкәй балаға ҡарата).
$ Бытый тик тормай, артына һуҡһаң да ултыр
май. Мәҡәл.
БЫТЫҠаЙ с. диал. 1. Әрпеш.
2. ҡар. ҡыҫтыбый 2.
БЫТЫЛДаҠ с. Күп һөйләгән, һүҙгә әүәҫ,
бытый (балаға ҡарата).
вытылдау ҡ. 1. Быт-быт килеү (балаға
ҡарата). Бытылдыгы сыгыу. ш Ү ҙе [ҡустым]
әүәҫ шаярырга, бытылдап һүҙе бөтмәй. А. И ге
баев.
2. күсм. Юҡ-барҙы һөйләү. [Өмөгөлсөм:] Эй

хоҙайым, ярамаганды, артыҡты бытылдап таш
лапыммы икән әллә? 3 . Биишева.
БЫТЫЛЫУ ҡ. диал . ҡар. бүҫелеү 2, 3.
БЫТЫМЫҒ с. диал. Бытый.
БЫТЫр оҡш. Мотор тоҡанғанда йәки авто
маттан бер ыңғай атҡанда сыҡҡан тауышты бел
дергән һүҙ. Бытыр итеү.
БЫТЫр-БЫТЫр оҡш. 1. Ҡ абат-ҡабат бытыр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Бытыр-бытыр

итеү. Бытыр-бытыр килеү.
2. Шәп итеп, өҙлөкһөҙ һөйләгән тауышты бел
дергән һүҙ. Бытыр-бытыр һөйләшеү.
БЫТЫрЛаҠ с. Бытырлап һөйләй торған. Б ы 

тырлаҡ кеше.

Бытырлау ҡ 1. Бытыр-бытыр итеү, бытыр-бытыр килеү. Мотор бытырлап торҙо ла бер

нисә тапҡыр сөскөрөп алгас, эшләй башланы.
Ә. Вәли.
2. Ҡабаланып, өҙлөкһөҙ һөйләү. Бытырлыгы

сыгыу. ш Бытырлай биреберәк һөйләшә торган
кеше булганлыҡтан, уның [һөйләүсенең] ҡайһы
бер һүҙҙәре ишетелмәй ҡала. К. Мәргән.
БЫТЫРЫЙ и. диал. Бәрҙе.
БЫТЫрЫУ ҡ. диал. Болартыу.
БЫТЫШ с. диал. Булдыҡһыҙ.
БЫТЫШЫУ ҡ. диал. Бытҡашыу.
БЫУ и. 1. Дымлы нәмәнән земберләп күтәрел
гән шыйыҡ томан. Бы у бөркөп торган баҫыуҙа
сәсеүҙәр ҡыҙыу бара. р . Ниғмәти.

күкш ел арыш араһында бытбылдыҡтар быт
былдай. р . Ғабдрахманов.
БЫТБЫЛДЫҠ 1 оҡш. Б үҙәнә тауышын бел
дергән һүҙ. Бытбылдыгы сыгыу/ ш Й ылга
буйындагы бүҙәнә генә ара-тирә бытбылдыҡ2. Ҡайнар һыуҙан күтерелгән аҡ томан; боҫ.
бытбылдыҡ тип ҡуя. Т. Баишев.
•
Бүҙәнәнең өйө юҡ, ҡайҙа барһа — бытбыл Б ы у га тотоу, ш һ ә р ҡасан ҡыҙҙырһа көн, диңгеҙ
йөҙө ҡайнарланып, быу булып күккә оса ла
дыҡ. Мәтсәл.
БЫТБЫЛДЫҠ 2 и. Һорғолт сыбар төҫлө, оҙон
һыу булып ергә төшә. Ш. Бабич.
канатлы, тсыҫтса ғына тсойротсло, күгәрсен ҙурлығындағы ялан тсошо (итен ашайҙар); б ү 
ҙәнә.
БЫТ БЫТ оҡш. 1. Б үҙәнә тауышын белдергән
һүҙ. Быт-быт бытбылдыҡ үлән төбөндә тик ята.
Т. Йәнәби.
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3. Йылы һауа менән һыуыҡ һауа аралашҡанда
хасил булған ҡуйы аҡ томан. Аттарының өҫтөн

аҡ бәҫ ҡаплаган, морондарынан оҙон быу сыгарып, саҡ атлап баралар. Б. Бикбай. / Шул то
мандан тәҙрәгә һәм башҡа нәмәгә ҡунған дым,
быуаҡ.

БЫУ

БЫУ
БЫУА 1 и, 1. Быуып лһаған ҺыУ һаҡлағыс.
Тирмән быуаһы, ■ П авловка һыу һаҡлагысы —
быуаларҙың иң ҙуры, М. Хисмәтов.
2. Шул һыу һаҡлағысты тотоу өсөн ағас, тащ
менән нығытып яһалған кәртә. Бы уа быуыу, т

[Х әлим улла:] Ямгырҙы әйтәм, шәп яуа бит. Тир
мәнсенең быуаһын да йырып ебәрер әле.
С. Агиш. Быуа быҫыу диал. быуа быуыу.
ф Быуа быуырлыҡ биК Күп.
БЫ у а 2 и. Ҙур булмаған ваҡыт аралығы.
Еләҫ ел иҫеп үтте лә, сарсаган халыҡтың теләген
үтәгәндәй, ике быуа килеп, ямгыр һибәләп үтте.
С. Кулибай. / Туҡтап ял алғанға тиклемге эш
ваҡыты; һыуһын, тына. Кис менән бер быуа

бесән сабып ҡайттыҡ.
Б ЫУ аҒЫТЫУ ҡ. диал. ҡар. быуланыу 3. Ө й
бүрәнәләре быуагытып тора.
БЫ У АҘ с. Ҡарында балаһы бар (малға ҡ ара
та). Бы уаҙ бейә. Бы уаҙ кәзә . Бы уаҙ һыйыр.
б ы у а ҙ л а у ҡ. ҡар. быуаҙыу.
БЫ У АҘЛ Ы Ҡ и. Быуаҙ булған хәл. Бы уаҙлы ҡ
дәүере.
БЫ У АҘЫ У ҡ. Быуаҙ хәлгә ҡалыу (малға
ҡарата), һы йы р быуаҙыган.
БЫ УАҠ 1 и. 1. Тәҙрәгә һәм башҡа нәмәгә
ҡунған дым, бөрсөк-бөрсөк тир; быу.
2. диал. ҡар. ҡырау 1.
БЫ У АҠ 2 и. Айырым-айырым бүленеп торған
нәмәнең бер бүлеге. Бер-бер артлы теҙелеп кит

кән күлдәрҙең бер быуагы.
БЫ УАҠ 3 и. диал. Бабасы.
БЫ У АҠ -БЫ УАҠ с. Быуаҡтарҙан торған,
быуаҡ 2 барлыҡҡа килтергән. К әмәлекәй буйҙа
ры әй юл булыр, быуаҡ-быуаҡ ҡына күл булыр
(Халыҡ йырынан).
БЫ УАҠ Л АН Ы У 1 к. Дым менән, бөрсөк-бөр
сөк тир менән ҡапланыу (тәҙрәгә һәм башҡа
нәмәгә ҡарата).
БЫУАҠЛАНЫУ 2 ҡ. Айырым-айырым, бүлкәт-бүлкәт булып бүленеү. Б ала туп-тумалаҡ,

ҡулдары быуаҡланып тора.
БЫУАНАҠ: быуанаҡ ҡабырға диал. ҡар.
ҡулан.
БЫУАр : быуар йылан ҡар. йылан.
БЫУАр ТЫУ ҡ. диал. Ҡыҫтаҡлау. «Й ә, йә,
әйт!» — тип, теге малайҙар Зөбәйҙе быуарта
башланы, Ж. Кейекбаев.
БЫУАТ 1 и. 1. Й өҙ йыл иҫәбе меиән йөрөтөл
гән ваҡыт араһы. Ярты быуат, ш Беҙҙең эра
ның 7 быуатында .. гәрәп халҡы араһында
ислам дине барлыҡҡа килә. Т. Баишев.

Б

Б Ы У ҘЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. быуыу. [Батша]

түрәләрҙе баш ҡылып, ил теләген быуҙырып,
арыҫландай ирҙәрҙе йыуаш ҡуйҙай итте инде
(Ҡобайы рҙан).
БЫ У ЛА Н ДЫ РЫ У к Быуға тотоу, быулы
итеү. Стаканды бы уландырыу.
БЫ УЛАНЫ У ҡ. 1. Быу булып ҡалҡыу. Тын,

тәмәке төтөнө һымаҡ булып быуланып, һауага
күтәрелде. Һ. Дәүләтшина.
2. Быу сығарыу. Тирә-яҡ ҡояш нурҙарына
ҡойоноп быулана. Ф . Иҫәнғолов.
3. Быу менән, бөрсөк-бөрсөк дым менән ҡап
ланыу. Б ы улаш ан тәҙрә.
БЫ УЛАУ ҡ. ҡар. быуландырыу.
БЫУЛЫ ҒЫУ (быулыҡ*) ҡ. Тын юлы ҡыҫы
лып, һулыш туҡтау. Быулыгып үлеү. m һ у л яҡ

мөйөштәге яралы һалдат ҡысҡыра, әллә быулыга инде. И. Ғиззәтуллин.
ф Өн быулығыу ш ул уҡ ен быуылыу (ҡар.
өн 1 2).
БЫ УЛЫ Ҡ и. Ҡыйыҡлап яһап, ҡаҙан өҫтөнә
аҫып ҡуйылған таҡта.
БЫУМА и. Тын быуылып, тотош тартышты
рып, ҡапыл ҡолата торғаи ауырыу. [Ф әхри —

Яҡупҡа:] Бына бит, күрше, бәлә аяҡ аҫтында
гына ята икән, быумам тотоп, иҫтән яҙганмын.
Б. Бикбай.
ф Быума йүтәл тын бирмәй быуып, оҙаҡ йүт
кергән йүтәл. [Сәлихтең] әсәһе һаман сирләй,
уны быума йүтәл газаплай. X. Мохтар.
БЫ УМАЛЫ с. Быума ауырыулы. Быумалы

кеше.
БЫ У Н А Ҡ и. Өлөш-өлөш булып, бер буйға
теҙелеп торған нәмәнең бүлкәттәре араһындағы
билдә; быуынтыҡ. Ҡамылдың быунагы. Ҡамыш

тың быунагы.
БЫ У НА Ҡ Л АН Ы У ҡ. Быунаҡлыға әйләнеү,
быунаҡлы булыу. Ҡамыштың һабагы бы унаҡ

ланып тора.
БЫ У Н А Ҡ Л АУ ҡ. 1. Быунаҡ яһау, быунаҡлы
итеү.
2. Быунағын ҡырҡыу йәки һындырыу.
БЫ У НАҠ Л Ы с. Быунаҡтарҙан торған. Б ы у

наҡлы ҡамыл.
БЫ УЫ ЛДАУ ҡ. Туҡтауһыҙ олоған кеүек
илау. БьШау бала быуылдап тик йөрөй.
БЫ УЫ ЛМА и. Тын, ҡан, аш, эсәк юлдарының
быуылып, ныҡ ауыртыуы; спазма.
БЫ УЫ ЛТЫ У ҡ. Үтә алмаҫлыҡ итеп тотҡар
лау, бикләү. Тынды быуылтыу.
БЫУЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. быуыу. Бөхтә итеп

2. Ни менән дә булһа билдәләнгән бер тарихи тегелгән гимнастерка яҡшы ҡайыш менән
быуылган. Д. Юлтый.
осор. Таш быуаты. Урта быуаттар. ■ М ин бын
да [әҫәремдә] А ҡм улла быуатына ҡагылмайым.
2. Хәрәкәт итә,, үтә алмаҫлыҡ булып тотҡар
Д. Юлтый. Әле төҙөү осоро — ташҡын быуат,
ланыу, бикләнеү. Ҡан тамыры быуылыу. Тын
быуылыу.
синфи көрәш әле бөтмәгән. Ғ. Амантай.
ф Быуаттар буйы йәки күп быуат буйы бик
3. Аға алмаҫлыҡ булын кәртәләнеү. Быуылып
ятҡан һыу.
оҙаҡ ваҡыт, һ ә р оҫта күп быуат буйы туплан 4. Тын юлы ҡыҫылып, һулыш туҡтау. Быуы
ган тәжрибәнән сыгып эш итә. Н. Бикбула
лы п ҡолау. Быуылып үлеү. / Тын ала алмау.
тов.
БЫУАТ 2 и. диал. ҡар. быуаҡ 2.
Бы уы лы п көлөү. Быуылып йүткереү. Быуылып
БЫУҒАЛАҠ и. Йәнлекте муйынынан эләкте
өрөү. ш Быуылып илай [әбей], быуылып-быуыреп күтәрер өсөн бөгөлгән ағас осона ҡуйылған
лы п илай ҡайгылары ташып барганга. X. Ҡ у
тоҙаҡ. К уя н шаҡыларына [Туҡмуйрыҡ] агас
наҡбай. / Көслө хискә тулышыу. К үҙ йәшенә
бөгөп, быугалаҡтар ҡуйҙы. Ғ. Ибраһимов.
быуылыу, ш Ул [Зәлиф ә] эсендәге бөтә ҡайгыга
1
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быуылып, Сафура менән бергә иланы. Һ. Д ә ү 

Ф . Иҫәнғолов. Быуыны йомшаҡ эшкә булдыҡ
лылығы етмәгән к ет егә тсарата әйтелә. Ҡырҡ
быуынынан турап, утҡа һалһаң да үс ҡанмаҫ
тсаты асыуҙы белдергән һүҙ. [Сурагол:] Ҡан

ләтшина.

БЫУЫН 1и. 1. Кеше, нәнлен организмындағы
ҺөиәКтәрҙең иәки кимерсәктәрҙең күҙғалмалы
булып, бер-беренә тоташтсан, ллғанған Урыиы.
Бармак быуыны. Б әкәл быуыны. Терһәк быуы
ны. Тубыҡ быуыны. Быуын сыгыу. Быуын у л 
тыртыу. Быуын һыҙлау, ш Оҙон юлдар уның
быуындарын, елек һөйәктәрен талдырган. Б. Вә
лит.
2. күсм. Тәндәге көс, хәл. Бы уын бөтөү. Быуын

ҡалмау.
3. бот. Башатслылар һабағыи, тсайһы бер үҫем 
лек олонон өлөш-өлөшкә бүлеп торғаи Урын.

Бамбук агасының быуыны, ш Кисәгенән матур
көн башлана, бер быуынга ҡалҡты ужымдар.
С. Кулибай.
4. Бер бүйға теҙелеп, өлөпт-өлөш бУлып торған
нәмәнең бер бүлкәте. Сынйыр быуыны. Торба

илатҡан был түрәләрҙе ҡырҡ быуынынан турап
утҡа һалһаң да үс ҡанмаҫ. Т. Хәйбуллин. Әл
быуын хәлһеҙ, кәрһеҙ.
БЫ УЫ Н 2 и. 1. Баҫтсыс-баҫтсыс килгән туғанлытстың бер үк кимәлендә торған кешеләр.
2. Бер осорҙа йәшәп, йәш араһы Ятсын булған
кешеләр. Бер быуын кешеләре. Йәш быуын.
О ло быуын. Киләсәк быуын. ■ А гиҙелкәй һинең
буйҙарыңда нисә быуын г үмер кисергән. Р. Ниғ
мәти.
3. Кеше ғүмеренең билдәле дәүере. Ү ҙ быуы

нында күпте күргән, күпте ишеткән әлеге Әхмә
ҙу л л а бабай менән беҙ текә .. ҡая янында улты
рабыҙ. Ә. Вахитов.
Б ы уы н даш и. ҡар. замандаш.

геһенең йыры һигеҙ быуын, ә икенсеһе ике бы у
ындан арттыра алмай ..,— ти ҡарт һандугастар
тынган арала. Ә. Чаныш.

Б Ы У Ы Н Л а Н Ы У ҡ. Быуын 1 (3 мәғ.) барлытсҡтса килтереү (башатслы игенгә, тсайһы бер олонло
үҫемлеккә ҡарата). Арыш быуынлана башланы.
в ы у ы н л а у ҡ. Быуынынан айырыу, быуын
лы еренән кыртсыу. һ ары ҡ түшкәһен бы уы нлау.
БЫУЫНЛаШЫУ ҡ. Быуын 1 (1 мәғ.) булып
тоташыу.
БЫ УЫ НЛЫ с. Быуындарҙан 1 (4 мәғ.) торған.

6. мат. ОикләүЬеҙ үнарлы кәсерҙәге тсабатланып килгән һандар төркөмө. Оҡшаш быуындар

Бы уынлы торба. К үп быуынлы ракета.
БЫУЫНТЫҠ и. 1. бот. Башатслылар һабағы

ҙы берләштереү.

ның, тсайһы бер үҫемлек олононоң быуын кеүек
төйөрләнеп торған ере; быунатс. Ү лән һабагының

быуыны. Ракета быуыны, ш Пароход артынан
ҡала барган бейек тулҡындар һалды быуындары
менән бәүетә. Ж. Кейекбаев.
5. Ҡатмарлы телмәр йәки көйҙөң, йырҙың айы
рым-айырым өлөштәре. Ритмик быуын, ш Т әү

ф Быуын буш ау ( йәки йомшарыу) хәлһеҙ ләнеү. Көтмәгән ауыр ҡашыны ишетеп Кәримдең
быуындары бушаны. Я. Хамматов. Быуынға
төшөү 1) хәлде алыу, хәлһеҙләндереү. Ҡымыҙ
эскәйнем, быуынга төштө; 2) бер нәмәие ньпсытып, кешенең йәненә тейеү, маҙаһын тсоротоу.
Атай, ат алып бир ,— тип [улы] атаһының быуы
нына төшә (Әкиәттән). Быуынға ултырыу 1) бы
уын хасил иТеү (игенгә тсарата); 2) эш эшләр
йәннсә етеү; көскә УлтырыУ; 3) хужальпс Яғынаи
хәлләнеү. [Гәрәй] пар тирмәнен ҡабат ҡотайып,

быуынга ултырып алган И ван Лесинга һатты.
Б. Бикбай. Быуынға Һикереү диал. ҡар. быуынға
ултырыу 1. Быуынға Ьуғыу диал. бәкәлгә һуғыу
(ҡар. бәкәл). Быуынды алыу 1) хәлде бөтөрөү,
арытыу. Ҡар йырып, текә тау га артылыу ..
быуынды ала. Н. Мусин; 2) тормош дәртен
бөтөрөү, йәшәр көстө бөтөрөү. Быуын ҡаҡшау
1) көс, хәлдән Яҙыу, хәлҺеҙләнеү. Ҡ урҡыуым
дан быуыным ҡаҡшаны; 2) хужалытста, ил ара
һында көсһөҙ булып тсалыу. Ҡаҡшаны быуыны,

тамам ҡаҡшаны, элек бит урамга һыймаҫтай
булы п йөрөй торгайны у л [Гәрәй]. Б. Бикбай.
Быуын (йәки аяҡ быуыны) ҡалтырау тсуртсыуға
төшөү; ҡаУшаУ. [Ҡәләмбай:] Быуындарым ҡ ал
тырап ҡаушаным да киттем. Т. Хәйбуллин.
Быуын ҡатып көлөү бик ихлас иТеп, нытс көлөү;
эс тсатып көлөү. А галары унан [Кейеҙбайҙан]:
Тотторган, ти, ат һиңә койрогон ,— тип, быуын
дары ҡатып көлдө, ти (Әкиәттән). Быуын ҡороу
хәлдән тайыу. Быуын ҡатыу үҫеп нығыныу;
көскә УлтырыУ. Быуыны ла ҡатмаган йәш бала
лар колхозда эшләп йөрөнө. Быуын таралыу
тән иҙерәп, ойоу. Й ылыла малайҙарҙың быуыны

таралып, күҙҙәре үҙенән-үҙе йомола башланы.
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быуынтыгы.
2. зоол. Ҡайһы бер умырттсаһыҙ хайуандарҙа
кәүҙәнең бер бүлеге йәки алтстарҙың состав
өлөшө. Быуынтыҡ аяҡлылар зоол. кәүҙәләре
бүлектәргә (сегменттарға) бүленгән, ә алтстары
ҡабатланып килгән бер тигеҙ өлөштәрҙән торған
умырттсаһыҙ хайуандарҙың иң юғары төрө.
БЫУЫНТЪГКЛаНЫУ ҡ. Быуынтыклы бу
лыу. Ҡамыш быуынтыҡлана башлаган.
БЫУЫНТЫҠЛЫ с. Быуынтыҡгарҙан (1 мәғ.)
торған. Бамбуктың быуынтыҡлы олоно.
БЫУЫНҺЫҘ с. Хәлһеҙ, көсһөҙ. Быуынһыҙ

булы у, ш Бирмәҫ быуынһыҙ булы п иларга
кереште, ти (Әкиәттән).
БЫУЫНҺЫҘЛаНЫУ ҡ. Тәнде тота алмаҫ
булыу; бушатсланыу.— Быуынһыҙланып теге
ләй-былай сайҡала. И. Ғиззәтуллин.
БЫУЫНЫУ ҡ. Билде быуыу. Ебәк кенә билгау — буй уҡа, быуынһам да тормай билемдә
(Халытс йырынан).
БЫУЫУ ҡ. 1. Бау йәки баппса нәмә менән ура
тып тсыҫыу. Ҡ улды быуыу. Бы уып бәйләү.
/У раты п бәйләү (билде). Б илде быуыу. Ҡайыш

быуыу, ш Сәлмән .. тороп, йәһәт кенә сәкмәнен
кейеп, билен һыгып быуган (Әкиәттән). / Билдә
ге тсайыш, билғауға тағыу. Д онъяга Күсәк
бала тыуҙы инде, биленә алмас ҡылысын быуҙы
инде. «Бабсатс менән Күсәк».
2. Берәй нәмәнең хәрәкәтен кәртәләү. Тонсоу
һауа һулышты быуа. ш Зариф ҡарт М уйы ллы
йылгаһын быуып .. балыҡ үрсетте. Б. Бикбай.
3. Нытс тсыҫып, тын юлын бикләү. Муйынды
быуыу, ш М әскәй ҡапыл Тамыр батырҙың
үңәсенә йәбешкән дә быуа башлаган (Әкиәттән).

Б

БЫХ

БӘБ

Бы уып ташлау,
ш Түҙемлектән сыҡҡан крәҫтиәндәр .. адвокат
өйөнә барган, уны быуып ыргытырга уйлаган.

БЫШЫЛДАУ ҡ. Быш-быш итеү, быш-быш ки
леү. Быш ылдап һөйләү. Бышылдыгы сыгыу.
■ [Х әлим ов] ауыҙын минең ҡолаҡҡа ҡуйып
бышылдай башланы. Д. Юлтый.
БЫШЫЛДАШЫУ ҡ. урт. ҡар. бышылдау.
БЫШЫМ и. 1. Бәкәл тәңгәленән бөрөп бәйлә

/ Муйынды һығып үлтереү.

Д. Юлтый. / Тынды тсыҫып, тотош тартышты
рып, тсапыл тсолатыү (быумаға тсарата). Быума

быуыу.
4. ҡар. тамаҡлау. Ошо аҙна эсендә генә дүртбиш һарыҡты бүре быуып китте. М. Тажи.
5. күсм. Ирек бирмәй тсыҫыу; сикләү. Ихтыяр
ҙы быуыу. Теләкте быуыу.
ф Бил быуыу ҡар. бил. Бллде биштән быуып
ҡар. бил. Быуа быуырлыҡ ҡар быуа *. Күҙ
быуыу ҡар. Күҙ. Һеңерен быуыу ҡар. Ьеңер.
Юлды быуыу ҡар. юл.
• Яман тыуыр, юлды быуыр. Мәтсәл.
БЫХ оҡш. ауы р итеп һулыш алғанда сытстсан
тауышты белдергән һүҙ. Бы х итеү.
БЫХ-БЫХ оҡш. Ҡабат ҡабат бых иткән
тауышты белдергән һүҙ. Бы х-бых итеү. Бы х бых
килеү.
БЫХЫЛДАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. быхылдау.
М алайҙарга етә ҡала: сыбыҡ менән һыҙыра
тартып, туйган һыйырҙарҙы быхылдатып, .. кем
уҙармандан саптырып) өйҙәренә алып ҡайталар.
Һ. Дәүләтшина.

БЫХЫЛДАУ к. Бых бых игеү, бых бых ки
леү. Быхылдагы сыгыу ■ Альберт уның [Б ик
тимерҙең] артынан быхылдап йүгереп килеп
етте. Ф . Иҫәнғолов.
БЫХЫУ с. диал. ҡар. тыңҡыш 1.
БЫШ БЫШ оҡш. Шым ғына һөйләгәндә
сыҡҡан тоноҡ тауышты белдергән һүҙ Быш
были итеү, ш Рамазан кагыҙ алдм ла .. яҙа.
башланы. Быш-быш килеп уны уҡып ҡараны.
Ф. Иҫәнғолов.
ф Быш-быш хәбәр ас ыҡтан-асыҡ һөйләмәй,
йәшерен генә һөйләнгән хәбәр, һалдаттар ара

һында ҡолаҡтан ҡо лакҡа были быш хәбәр китә
И. Ниғмәтуллин.

БЫШҠЫРТЫУ к. йөкм. ҡар. башҡырму. Й ыл
ҡы малы ятаҡлап ауырыһа, ялынан йәки койрогонан ҡылын алып танауына тыгалар. Танауын
ҡ ул менән ҡыҫып тотоп, атты бышҡыртырга
тырышалар.
БЫШҠЫРЫНЫУ ҡ . Бер ыңғай ҡабат ҡабат
бышҡырыу. Зөлҡәрнәйҙең .. аты тибенгеләп,
бышҡырынып ҡуйган. Н. Иҙелбай.
БЫШҠЫРЫУ ҡ. 1. Шурылдатып танауҙан
ҡапыл өрөү (боланға, атҡа ҡарата). Серәкәй
керһә генә, беҙҙең аттар ялын һирпеп, ҡаты быш
ҡыра. Ғ. Хәйри. [Болан] бышҡырып, башын
сайҡаны ла ялмап алды ваҡ тал япрагын.
Р. Ғарипов.
2. Бырх итеп ауыҙ-морондан һыу бөркөү
(кешегә ҡарата). Булат .. оҙаҡ итеп бышҡыра-бышҡыра йыуынды. К. Мәргән.
БЫШҠЫРЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. бышҡырыу.
БЫШЛЫҒЫУ (бышлыҡ*) ҡ. 1. Эҫеләп, бешеп
киткәнлектән, ауыр тын алыу. М әҙрәсәгә гәйәт

тыгыҙ.. Бөтә кеше тиргә батып, бышлыгып улты
ра. М. ҒаФури.
БЫШЛЫҠТЫРЫУ к йөкм. ҡар. башлығыу 1.
БЫШТЫҠ с. Ҡыҫҡа муйынлы, итләс (кешегә
ҡарата).

Б ЫШТЫР ЛАУ ҡ. диал. Мыштырлау.

нә торған ҡыҫҡа киндер ҡуныслы йомшаҡ күн
тсата.
2. Ҡ ата, тсынйыратс кеүек аятс кейемдәренең
туланан йәки киндерҙән тегелгән бөрөп бәйләп
ҡуималы ҡунысы. Т ула бышым. Ҡынйыраҡ

бышымы. Бышым тегеү.
БЫШЫМ-БЫШЫМ р. Аҫтыртын, йәшерен.
[Яубикә:] Аҡмырҙа ла ш ул ҡасҡындар менән
бышым-бышым гына эш итә. Б., Бикбай.
БЫШЫМЛЫ с. Бышымы (2 мәғ.) булған.
Бышымлы ҡата. Бышымлы сабата.
БЫЯҠ и. кыҫҡ. ф, һөйл. Был Яҡ .— Ҡыу, тиҙе
рәк ҡыу! Б ы яҡка ҡайыр! Я. Хамматов.
БЫЯЛА и. Кварц ҡомон иретеп, махсус ысул
менән эшкәртеп яһаған үтә күренмәле ҡаты
нәмә Аҡ быяла. К үҙлек быялаһы. Тәҙрә бы я

лаһы. Бы яла заводы, j j Бы яла һауыт.
ф Быяла мамыҡ быяла саңы ҡушып, мамыҡҡа
окшагып яһалған синтетик материал. Быяла
гүс быяла саңы ҡушып, сүскә окшатып яһалған
синтетик материал. Ер быялаһы ҡатланыпҡатланып торған йылтыр минерал. Шәм быя
лаһы кар. ҡыуыҡ 4.
БЫЯЛАЛАУ к Быя лалы игеү, быяла ҡуйыу.
Тәҙрәне бы ялалау.
БЫЯЛАЛЫ с. Быяла ҡуйылған. Бы ялалы
шкаф,
БЫЯЛАС Ы и. 1. Быя ла ҡайнатыусы.
2. Ишек. тәҙрәгә быяла ҡуйыусы.
БӘ, бә-ә-ә отсш. К әзә, һарыҡ баҡырған тауыш
ты белдергән һүҙ. Бә-ә-ә итеү.
БӘБЕКӘЙ и. диал. Бәпес.
БӘБЕРКӘ [рус, оборка] и. диал. Бала итәк;
катмар. [Гөльямал] байрамдарҙа гына кейә
торган бәберкәле күлдәге өҫтөнән күп мәрйен
ле түшелдереген Һалып, сәсен икегә ярып үрҙе.
Я Хамматов.
БӘБӘЙ 1 и. диал. Бәпес.
БӘБӘЙ2 и. диал. Бәберкә.
БӘБӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Бәпесләү.
БӘБӘК 1 м. 1. Үҫә торған һәр нәмәнең баш
ланғыс яралғыһы. Теш бәбәге. / Яңы ғына шы
тып сыҡҡан йәш үҫенде. Көн күрергә ынтылган ыуыҙ гына бәбәк тә ниндәй ҡаты асфальт
ты тишеп сыга. Ф . Иҫәнғолов.
2. Оәскәнең үҙәгендәге емешлек. [Бал ҡорто]
оҙон томшогон сәскәнең һары һеркәле бәбәгенә
батырҙы. Ф . Иҫәнғолов.
3. диал. ҡар. бәтсә 2.
ф Бәбәк ярыу 1) орлоҡтан морон төртөп, шы
тып сығыу; 2) күсм. барлыҡҡа килеү, башлан
ғыс алыу. Күңелдәргә ҡанат ҡуйҙы йәшлек яҙы,
йөрәктәрҙә һөйөү тәү ҡат бәбәк ярҙы. Ш. Бик
ҡол.

БӘБӘК 2 и. 1. (йәки Күҙ бәбәге) К үҙ ҡаба
ғының керпек үҫкән сите, керпек төбө. [Мөлөк
агайҙың] атылып сыҡҡан күҙ йәштәре, бәбәк
тәренән ашып, битен йыуып агып төштө. Т. Х әй
буллин.
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БӘБ

БӘД

2. Орлоҡто, бөрөнө йомоп торғаи көп. Бәбәк
тәрен тишеп ҡояш нурына ынтыла бәрәләр,

БӘҒЕРҺЕҘЛЕК и. М әрхәмәтлек, шәФҡәтлектең булмауы, аяй, йәлләй белмәү хисе. .. К ү 

М. Ғажи.
3. диал. К үҙ ҡараһы.
4. ( йәки ҡолаҡ бәбәге) диал. ҡар. йәрпесәк

рәһегеҙ, ниндәй әсәләр була: бала таба, ләкин
ҡарап үҫтерергә теләмәй. Н индәй бәгерһеҙлек!

БӘБӘНӘК и. диал, ҡар, бәбәк 1 1, 2.
БӘҒДЕ [ғәР.] бәйл, иҫк. Һуң. Йәнә солох бәгдендә Бирҙебәк [менән] солтан М ансур нәһере
И ҙелдең ике тарафынан мөҡамәрә әсән уҡ ат
ты, «Башҡорт ш әжәрәләре», I960. [Сабир м ул
ла:] Әммә бәгде мөфти хеҙмәттәренә
үпкә
һүҙем бар. Б. Ишемғол.
БЭҒДӘ [зәр,] р. иҫк, Шүнан һУң, шунан. Бәгдә туган энем Саримга, бәгдә х әләл ефетемә
күптән-күп догаи сәләмдәремде күндергәйһеҙ.
Ғ. Хәйри.
ф Бәғдә-л-сәләм кит. сәләмдән Ьуң. Б еҙҙәр 

гә бәгдә-л-сәләм гибрәт кәләм, һәр төрлә мәгәнә менән ҡисса яҙҙым. Аҡмулла.
БӘҒЕМБӘ и. диал. ҡар. бәпембә 1.
БӘҒЕР и. 1. Кешенең бөтә хис, тойғоһон туп
лаған эске донъяһы; күңел, йөрәк. Кара ҡан
дар тама бәгеремдән яуы з ҡуллы яҙмыш ҡыҫ
ҡанда. С. Ҡ удаш . Ҡаты (йәки Таш) бәғер алй,
йәлләй белмәҫ. [Фәтхи:] Иламайым икән — таш
бәгер тип уйламагыҙ, беҙҙең бабайҙар ҙа иламаган. С. Агиш.
2. эйл. ф. бәғерем Ҡ әҙерле күргән кешегә
иркәләп, яратып әйтелә. Барыбер бүтәндәргә
ҡыҙыҡмам, йәнем, бәгерем, һине онотмам,
А.

Игебаев.
ф Бәғергә инеү күңелде иретеү. Бәғергә тоҙ
һалыу кешелә әсе тойғо уятыу; әрнетеү. Бә
ғергә үрелеү йылы, татлы хистәр уятыу. Бә
ғерҙе нретеү кешелә йылы тойғо, яҡ ты ҡ а р а т
уятыу. Бәғерҙе телеү бик ныҡ әрнетеү, әсен
дереү. Эй, ул кәлдә, бәгеремде телде. Б. Мирзанов. Бәғер итен ашау бик ныҡ үртәп әрнетеү.
Бәғер [ем] киҫәге ҡәҙерле күргән кешегә яра
тып әйтелә. Бәғер ҡатыу ҡаты хис уяныу. Өйгә

«Бапгкортостан ҡыҙы», 1986, Jsfe 4.
БӘҒЕҪ [гәр.] и. Дини ҡарашса, үлгән кеше
ләрҙең терелеп ҡәберҙәрен ҡалҡып сығыуы
(ҡиәмәт көнөндә). «Й хоҙай, ҡотҡар!..» — тинек,
к ө т т ө к бәгеҫ, к ө т т ө к хәш әр. М. ҒаФури.

БӘҒЗАН р. ҡар. бәғзән.
БӘҒЗЕ [ғәР.] билдһ. а. Ҡайһы, Ҡайһы бер.
Бәгзе [бер] ваҡыт. Бәгзе [бер] кеше. Бәгзе [бер]
эш. ш [Шайтан йылгаһының] һыуҙары гипс то
ҡомдарын иретә лә төрлө ҡыуышлыҡтар яһай.
Бәгзе ерҙәр ҙә был ҡыуышлыҡтарҙың түбәһе
емерелеп төшә. Д. Бураҡаев. К үләм артынан
ҡыуып, бәгзе предприятие етәксеһе хеҙмәтлән
дереү прейскурантын да ҡиммәтерәҡ итергә ын
тыла. «Оовет Башҡортостаны», 1986, 23 ғи
нуар. / бәғзеләр и. мәг. Ҡайһы бер кешеләр.
Бәгзеләрҙән ерҙә аҡ нур ҡала, бәгзеләрҙән ҡала
күләгә. Р . Бикбаев.
БӘҒЗӘН [гәр.] р. иҫк. Ҡайһы ваҡыт, ҡайһы
саҡ; бәғзан. Йөрәгемдә бәгзән шиктәр тыуһа,
һинең һүрәтенде аламын. Д. Юлтый.
БӘҒИД [гәр.] с. иҫк. кит. Алыҫ.
БӘҒӘНӘШ и. Ышыҡ урында, йүкә араһында
ҡапрайып үҫкән киртләс япраҡлы, мурт ботаҡ
лы күп йыллыҡ үлән (тамырын ҡайнатып әсә
ләр).
БӘД [фарс.] с. иҫк. кит. Н асар, яман. Дәүләт

тә әҙәм бармы ҡотормаган, эҫтәрен бәд гөманга
тултырмаган. Аҡмулла.
БЭДБЭХЕ'Г [фарс.] с. Ҡ әһәрле, ҡәбәхәт.^гҠарт көнөмдә битемә ҡара яҡты .. бәдбәхет
ҡыҙыҡай! Ух! — тип екеренгән
Ологатай.
Н. Иҙелбай. / Әрләгәндә әйтелә.— Хәсис, бәд
бәхет ! — ти м ул л а .— Сәлләмде бир, дошман!
3 . Биишева.

яҡынлаш ҡан һайын Мәрйәмдең йәштәре кибә,
бәгере ҡата барҙы. р . Низамов. Бәғер ҡороу
бик ныҡ ҡайғырыу, әсенеү. Көнө-төнө бәгерем
ҡорой исемем һалдат булганга (Бәйеттән). Бә
ғер ҡыйылыу 1) йән әсеү, йөрәк әрнеү. Ике
күҙҙән берәүгә ҡалгас, ҡыйыла бәгерҙәрем (Х а 

БӘДДОҒА [фарс.] и. Н асар теләк, ҡарғыш.
Бәддога ҡылыу. Бәддога уҡыу. ш Ф әүзиә бой
оҡто.. Бының сәбәбен аңлап торган Шәмсениса
инәй Айсыуаҡты төтәҫләне: «Әҙәмдең аяулы ба
лаһын рәнйетһәң, бәддога уҡырмын мин һиңә..
Т\ Килмөхәмәтов. К у л һырттары менән бит һы
пырып, ул [мулла] бәддога беҙгә уҡыны.

лыҡ йырынаи); 2) яф а сигеү, тәҡәтһеҙ булыу.

Ғ. Әмири.

Кәнө-тәнө һугыша-һугыша, бөттө йәндәр ҡыйы
лып (Бәйеттән). Бәғерҙе өҙөү нескә, әрнеткес
хис ултыу. Гөлдәр араһында һандугастар сут-сут һайрап, бәгерҙәрем өҙәләр. Д. Юлтый.
БӘҒЕРҘӘЙ и. диал. ҡар. ташбаш 1.
БӘҒЕр ЛЕ с. Алй, йәлләй белеүсән. [һомай —
Шүлгәнгә:] Ҡан көҫәгән, йәш түккән, күптәр
башына еткән, ҡан эсергә уҡталган уҫал йөрә
гең бөтһөн, бәгерле йөрәк үҫһен . «Урал батыр».
Ҡаты ( йәки таш) бәғерле аяй, йәлләй белмәй
торған. Уның йырҙары ш ул тиклем моңло б ул
ган — иң ҡаты бәгерле кешенең күңеле лә ба
лауы ҙ һымаҡ ирер булган. Ә. Вахитов.
БӘҒЕРҺЕҘ с . Али, йәлләй белмәй торған.
[Маһруй:] Ҡош телендәй генә хат яҙып ебәр
һәгеҙ, тигән бит, өҙөлөп-өҙөлөп һораган. Б иге
рәк тә бәгерһеҙ икәнһең, Сәрүәркәйем. X. И б

БӘДЕҮӘМ и. иҫк. Иҫке мәҙрәсәлә дәреслек
булып йөрөгән көйлө дин китабы.
БӘДЕҮӘМСЕ и. иҫк. Ысулы ҡәдим менән
уҡытыу яҡлы кеше.
БӘДНАМ [гәр.] и. иҫк. кит. Н асар даны та
ралған исем; яманат. Н исә йөҙ йыл иҙелдегеҙ ҡа

раһимов.
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ра пәрҙәләр аҫтында булып мәхрүм хөрриәттән,
.. өйөлгән тау кеүек бәднамдар аҫтында итеп
түҙем. Д. Юлтый.
БӘДӘЛ [гәр.] и. иҫк. 1. Берәй нәмә өсөн тү
ләнгән аҡса; взнос түләү. [Агалары — Йософҡа:] Ялган төшлә үҙеңде һөйҙөрҙөгәң, был
[яфалы] көн шуның бәдәлелер. «Й осоФ вә
Зөлайха». [Хөсәйенов:] Мин ул йәмгиәткә
йылына 80 тин көмөш агзалыҡ бәдәле түләйем.
С. Агиш.
2. Кешенең башҡа берәүгә ялланып хажға
барыуы. // Б әдәл хаж.

Б

БӘД

БӘЙ

БӘДӘЛСЕ и. Кешегә ялланып хаж ға йөрөүсе. Бәдәлсе кеше.
БӘДӘН [ғәР.] и. иҫк. Тән, кәүҙә. Уның [То-

БӘ Й 2, бәй-бәй ымл. 1. Аптырағанда әйтелә.
[Иркәбикә инәй:] Бәй, был һин түгелме һүң,
Хәмит балам? Ф . р әхимғолова. / Уңай килгән
бер хәлгә ғәжәпЬенеп тсыуанғанда әйтелә. Мин
туп-тура Өфөгә юл тоттом. Бәй, ҡалага килеүемә генә йәш яҙыусыларҙың кәңәшмәһе асылыр
га тора икән. С. Кулибай.
2. Кеше Ьүҙен хуплағанда әйтелә. [Ф әхри:]
Ярай, ҡустым, әселәшеп йөрөмәйек, кисерешәйек бер-беребеҙҙе. [Ғамир:] Бәй, ш улай ит
мәй ни, теге ни, булган, булган инде, кисерешергә кәрәк. Б. Бикбай.
БӘЙҒЕ и. 1. Менге аттарҙың көс, Ьәләтен
күрһәтер өсөн үткәрелгән лрыш. Бәйге аты.
Бәйгегә ат яратыу. Бәйге сабыу. Бәйге яһау. ш
[Әйләр хан менән Б үләр хан] бер-береһе менән
бик дуҫ йәшәгән, һунарга сыгып, ҡош атып,
бәйге яһап, ат сабыштырып, батырҙарын кө
рәштереп, күңел асып көн иткән, ти (Әкиәт
тән). Кесе бәйге йәш аттар сабышы (бәйгене
башлағанда була). Оло бәйге һыналған оло ат

ломбайҙың] улы Уралбай, ашаулыгы урамдай,
бәдәне һимеҙ тулалы, ятһа урынынан тора а л
май. «Баппсорт ш әжәрәләре», 1960.
БӘ ДӘ Н ЛЕ с. иҫк. Ҙ ур кәүҙәле. Бәдәнле ке
ше.
БӘ ДӘ ҮИ [гәр.] с. 1. Күсмә тормошло. Хужалыгы иң төшөнкө яҡтарҙа мал аҫраусылыҡ бә
дәүи хәлдә була. Ғ. Ғисмәги.
2. бәдәүи ғәрәп и. мәг. Күсмә тормош менән
йәшәгән сүл ғәрәбе. Ғәрәбстан далаларында бә
дәүиҙәр йәшәгән.
БӘҘаҒӘТ [гәр.] и. кит. иҫк. Башланғыс.
Әгәр булһа берәүҙең бер аҙ гәре, был бәҙагәттән арҡа биреп ҡасыр имде (Бәйеттән).
Б Ә ҘЕ р ЕБӘНЕЖ [фарс.] и. иҫк. Һабатслы
йомро тәймә. Әхмәт байҙар кеүек, хәҙер бер
бәҙеребәнежгә бер ҡуй тиреһе алып булмай.
Ғ. Ғүмәр.
БӘ ҘИ Ғ [гәр.] с. иҫк. кит. Бнк Ятсшы, гүзәл.
БӘҘИ ҒӘТ [гәр.] и. кит. иҫк. Бик шәп, ЯҠшы
нәмә.
ф Бәҙиғәт ашатыу Ьыйлау.
Б Ә Ҙ р ӘК и. Бер баппсорт ырыуының исеме.
Б Ә ҘР Ә Ф [фарс.] и. Тыписа сыға торған урын;
әбрәкәй.
БӘ ҘӘ Н К Ә Й [баш хәреф менән] и. диал. Ете
гән. Бәҙәнкәй етеү. Ө лкәр нисәү? һарат менән
Буҙат тик икәү (Хальгк йырынан).
БӘЖ ЕҮ ҡ. диал. Быжыу.
БӘЖ ӘНӘК и. иҫк. Печенег.
Б Ә З [гәр.] и. арзанлы йотса кизе-мамьпс та
уар. Ц Бәз күлдәк.
Б Ә ЗЕ р с. Мызлап янып торған (күҙгә ҡара
та). Бәҙер күҙ.
Б Ә ЗЛ Ә ТЕҮ ҡ. диал. Бәзрәйтеү. К үҙҙе бәз-

ләтеп ҡарау.
Б Ә ЗЛ Ә Ү ҡ. диал. Бәзрәйеү.
Б Ә З р ЕЙ с. диал. Бәзер.
Б Ә З р ӘЙЕҮ ҡ. Мызлап Янып текәлеү (күҙгә
тсарата). Бәзрәйеп ҡарау. К үҙҙәре бәзрәйеп то

тар сабышы (йәш аттар сабышынан һуң
була).
2. Шул ярыш башланған Ьәм бөткән майҙан.

Бәйгенән бер-ике саҡырым китеп, кеше күҙенән
югалгас ҡына, аттың йөрөшөн әкренәйттем.
Д . Юлтый. Бәйге тегеү бәйге тағылған тсаҙьпсты
ярыш майҙанына тсаҙау. Мәсем хан Ураҙ хаш а
күрше булган.. Й ыл һайын бәйге тегеп, бәлүән
һайлап, икәү е уйын уйнап ятыр булган. «Бабсатс менән Күсәк».
3. Шул Ярышта еңгән кеше йә аттса бирелә
торған бүләк. Беренсе бәйге. Бәйге алыу. ш

Бикйән егетте күтәреп алып ергә ташлай. Шу
нан бәйге өләшеүсе Бикйәнгә бәйге бирә (Әки
әттән). Аттар саба бәйге алам тип, Ҡарасәс илай
йәрһеҙ ҡалам тип (Халытс йырынан).
БӘЙҒЕЛЕК и. Бәйгелә бүләк итеп биреү өсөн
әҙерләнгән нәмә. Бер йәйләүҙә бик өлкән бәйге
йыйылган. Майҙан халыҡ менән ала-сыбар. Ун
да көрәш, һәр төрлө уйын-көлкө. Сапҡын аттарга биреү өсөн эленгән бәйгелектәр елберләй
(Әкиәттән).

БӘЙҒӘМБӘр и. диал. Пәйғәмбәр.
БӘЙҒӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. гГоғро булырға
бирелгән ант. Бәйгәт биреү.
БӘЙЕЛ [гәр. ] и. Ҡыльпс, холотс.— Ғүмере
Б Ә З р ӘЙТЕҮ ҡ. Мызлатып, нытс итеп текәлҡыланмаганды, бәйелең аҙып йөрөһә! Әйҙә
теү (к үҙҙе). Этҡол кемдәндер йәшенгән кеүек,
ҡайт! — тип у л [Миңзифа] ирен этә, төртә алып
күҙҙәрен
бәзрәйтеп,
тирә-ягына
ҡараны.
китте. Һ. Дәүләтшина.
Ғ. Дәүләтшин.
ф А ҡ бәйел(ле) саФ күңел(ле). Солтанов ип
Б Ә ЗӘ К Ә Й Л Ә Ү ҡ. диал. Оәнскәкләү.
тәш шундай айырым хосусиәттәргә эйә булган
Б Ә Й 1 и. 1. Берәй нәмәне быуыу йәки тсуша
тиндәшһеҙ аҡ бәйел юлбашсы бер эшсе ине.
нығытыу өсөн бороп, ишеп әҙерләнгән еп; бау.
Ш. Сатлыков. Кесе бәйел(ле) кеселек(ле), тү
[Үм әр ҡарт] ҡапҡаның сүс бәйе ныҡмы икән
бән сел ек л е); олоно оло тип белеүсән. Кесе
тип, ҡабат-ҡабат тартып ҡараны. Һ. Дәүләтш и
бәйелле кеше. Киң бәйел(ле) кешегә Ярҙамсыл,
на.
2. Мал-тыуар, эт-тсошто китеп бармаһын өсөн, йомарт; киң күңел(ле). Оло бәйел(ле) 1) олоно
ра.
БӘЗр ӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бәзрәйеү. Б ә з
рәйешеп ултырыу.

берәй нәмәгә тсуша беркетә торған артсан йәки
сынйыр; бау. Бәйгә ҡуйыу. Бәйҙәге эт. ш Ке-

йеҙбай .. бәйҙә торган күк толпарҙың теҙгенен
сисә (Әкиәттән). / күсм. Кешенең иркен тоттсарлаған кәртә. Бәйгә алыу. Бәйҙә тотоу. Бәйҙән
ысҡыныу.
ф Бәйҙән ысҡынған эт кеүек бик шаштсан,
тсоторған кешегә тсарата әйтелә.

оло тип хөрмәт итә белмәгән, үҙен ҙурға тсуйыусан; 2) олпатлылытс.
• Бәйел аҙмай, башҡа бәлә килмәй. Мәҡәл.
БӘЙЕЛҺЕҘ с. Н асар холотсло, тотанатсһыҙ.
Бәйелһеҙ булы у. ■ — Бынау араҡы мискәһе

Н урислам агай аҙҙыра уны. О ло башы менән ..
бәйелһеҙ. Ф . Иҫәнғолов.
БӘЙЕТ [гәр.] и. Ғибрәтле йә хәсрәтле бер
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ваҡиғаға арналған пшғри хикәйәт. Бәйет сыгарыу. Бәйет әйтеү, ■ Бы л бәйетте мин яҙамын
ҡат а мансып ҡәләмде (Бәйеттән).
БӘЙЕТСЕ и, 1. Бәйет сығарыусы.

3. Әбейҙәр маңлайға Яулытс эсенән бәйләй тор
ған өс мөйөшлө бәләкәй Яулытс.

2. Бәйет әйтеүсе.
БӘЙЛЕ с, 1. Верәй иәмәгә осо төиөиләп берКеТелгәи. Бәйле еп. / ВаУ осоиа тағылғаи, бауландырып тағылған. Бәйле күнәк, // Арҡан бәй

ле тора.
2. Таралмаҫлыҡ итеп баУ менәи тарттырыл
ған, сырмалған. Бәйле йөк. Бәйле китап. Бәйле
кәлтә. / О со йәки аУыҙы бөрөп быуылған. Б әй

ле тоҡ. Ц Нәмәләр бәйле ята.
3. Өҫтөнән Ҡаплап уралған. Күҙе бәйле ке
ше. / Винт менән уралған. Бәйле яра.
4. Хәрәкәтләнә алмаҫльгк итеп сырмалған.

Б әйле кеше. Бәйле ҡул. Ц Бәйле ултырыу.

4. диал. ҡар. сәсмәү 1.
БӘЙЛӘМЕСЛӘҮ ҡ. Бәйләмес (3 мәғ.) бәй
ләү. Яулыҡты бәйләмесләп ябыныу.
БӘЙЛӘНЕҮ ҡ . 1 . төш. ҡар. бәйләү ' . Б әй 
ләнгән яра.
2. Ү ҙ-ара лтсынлытста булыу, тоташыу. Ул ваҡиганың икеһе бер-береһенә бәйләнгән. Д. Юл
тый .
3. күсм. Нимәгә йәки ниндәйҙер шарттса мө
нәсәбәтле, тсатнашлы булыу, һ ә р бер кешенең
яҙмышы — ил яҙмышы, уның именлеге ил имен
легенә бәйләнгән. М. Кәрим. Бөтә тормошобоҙ
ш ул ергә бәйләнгән. Ғ. Хәйбуллин.
4. күсм. Ниндәй ҙә булһа эш, шөғөлгә би
релеү; тотоноу. Саҡай ауыл мәҙрәсәһен бөтөр

гәс, әйләнеп, хужалыҡ эштәренә бәйләнеп кит
те. Б. Бикбай. / һөйл. Кем менәндер бәйләнеш
кә инеү. Насар ҡыҙҙарга бәйләнһәң, булырһың
әҙәм көлкөһө (Халытс йырынан).
5. күсм. һөйл. Берәй талап, һорау менән
пароходҡа төшһәм дә, ҡулыңды ҡыҫып ҡала
йөҙәтеү. [Йосоп:] Бәйләнделәр бит миңә әкиәт
алманым. У л минең генә гәйебемдән булмаганһөйлә тип. М ин .. баш тарттым. С. Агиш. Шул
дыр йәшлек дыуамаллыгына бәйле сәбәптәр
ваҡыт Күсәк батыр әйләнә, ти, һүҙ әйтеп, баарҡаһында килеп сыҡҡандыр. М. Тажи. / Ҡ ат
лаларга бәйләнә, ти. «Бабсаҡ менән К үсәк »./
нашы, мөнәсәбәте булған. Борон-борондан ил
Й өҙәтеп, тынғыһыҙлап, кешегә тағылыу. Ҡ ыҙ
яҙмышына бәйле һәр оло ваҡига халы ҡ күңе
ҙарга бәйләнеү. ■ Ул [ҡатын] миңә бәйләнә,
лендә йыр-моң булып агылыр булган. К. Мәр
минең менән шаяра, танауҙан ҡыҫа, биттән һый
гән.
пай. Д. Юлтый. / Берәй сәбәп табып, бәлә һа
ф Башы бәйле ҡар. баш. Бәйле ҡош һымаҡ
лып, кешегә йәбеш еү. Бы лар әрләшеп китә.
өйҙән сығыу, йөрөү иркенән мәхрүм кешегә
Батша риза булмай. Көтөүсә оторо ныгыраҡ
әйтелә. [Гөлзифа — М иләүш ә хаҡында:] Биса
бәйләнә (Әкиәттән).
ра, һаман бәйле ҡош һымаҡ бала янында.
ф Күҙ бәйләнеү ҡар. күҙ. Тел бәйләнеү ҡар.
В. Бикбай.
тел 2. [К арлугас:] К үп уйлауҙан иҫем, аҡылым
•
Бәйле һарыҡ ерендә утлар. Мәҡәл. Ир бөттө, һүҙ әйтергә телем бәйләнде. Б. Бикбай.
яҙмышы илгә бәйле. Мә-кәл.
# Ҡыҙлы өйгә ҡырҡ ат бәйләнер. Мәтсәл.
БӘЙЛӘТЕС: ат бәйләгес аТ бәйләр өсөн ике
БӘЙЛӘНЕШ и. 1. Ниндәйҙер йәһәттән ике
бағана башына һайғау һалып яһаған ҡулай
арала булған тсатнашлытс. Диалектик бәйлә
лама .
неш. ■ һ и с бер ваҡигага бәйләнеше булмаган
БӘЙЛӘМ 1 и. 1. Ҡуш а бәйләнгән бер Төрлө
был һорау га мин аптырап ҡалдым. Д. Юлтый.
нәмәләр йыйымы. Асҡыстар бәйләме. И ке бәй
2. Хәбәр алышып тороу мөмкинлеге. Х ә л
ләм китап, ш Гранаталар бәйләменә ҡушып,
ҡатмарланды. Кәжән менән Юргашты араһынтыйып булмаҫ йөрәк тауышын [Билал] танк
дагы бәйләнеш өҙөлдө. Унда ебәрелгән кеше
аҫтына ыргытты. X. Кәрим.
ләр ҙә әйләнеп ҡайтманы. Я. Хамматов.
2.
Бер бәйгә һыйырлыҡ күләм. Бер бәйләм
3. Ү ҙ-ара хәбәр алышып тороу сараһы; элем
тә. Телефон бәйләнеше. Яһалма спутник аша
селек. Ике бәйләм йүкә. ■ [Илбикә:] Өс-дүрт
бәйләнеш.
бәйләм киндер талҡыным йылҡысыга күлдәк
тегергә. X. Ғәбитов.
4. Эш, тормоштағы үҙ-ара ҡатнашлыҡ. Д у ҫ 
лыҡ бәйләнеше. Экономик бәйләнеш. Ғаилә
БӘЙЛӘМ 2 с . Ҡымыҙға һауыла торған (бейә
бәйләнеше. Бәйләнеш кә инеү. Бәйләнеш тотоу.
гә тсарата). Артелдә .. бәйләм бейәләр генә дүрт
Бәйләнеште өҙөү.
өйөр ине. Н. Мусин.
5. Төрлө матдәнең химик ҡушылдығы. Көкөрт
БӘЙЛӘМ 3 м. 1. Йөн йәки кизенән төрлө кейем
бәйләнештәре.
бәйләү эше. Бәйләм энәһе.
2.
Бәйләнелә торған нәмә (бейәләй, ойотс һ. б.). БӘЙЛӘНЕШЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. бәйләнеү 3—5.
2.
Бәйләнеш булдырыу, бәйләнешкә инеү;
Бәйләм бәйләү. Ц Бәйләм кейемдәр. Бәйләм
аралашыу. Күрәһең, Аҡҡолага үрелгән йүнһеҙ
шәл. Бәйләм ойоҡ. п [Ғәйникамал инәй] ҡулы 
на бәйләмен алып, тәҙрә ҡаршыһына килеп у л 
нәмә был өйҙө тышҡы донья менән бәйләнешеү
өсөн төйәк итеп кенә тота торгандыр. Б. Бик
тырҙы. Ләкин бер-ике генә күҙ әйләнде лә эшен
бай.
ситкә ҡуйҙы. Я. Вәлиев.
БӘЙЛӘНЕШЛЕ с . Берәй нәмәгә, эш-хәлгә
БӘЙЛӘМЕС и. 1. Мал бәйләй торған нәмә
5. Китеп бармаҫлыҡ итеп бау менән нимәгә
лер беркетелгән (мал-тыуар, ҡош-ҡортҡа ҡарата). Бәйле эт.
6. күсм. Верәй нәмәгә, эш-хәлгә, һөҙөмтәгә
ҡатнашы, йоғоносо булған. [Сәгиҙә:] Оҙатырга

йәки һөҙөмтәгә ниндәйҙер йәһәттән ҡатнашлы;
(тсаҙытс һ. б.).
2.
Ауыҙ, морондо йәки ауырыу күҙҙе тсаплап бәйле. Бында ла [Троицкиҙа] бит исемле уры н
дар, әҙәбиәт тарихына бәйләнешле ерҙәр күп.
бәйләй торған бәй. Грипп менән ауырыган кеше
К. Мәргән.
янында бәйләмес бәйләп йөрөргә кәрәк.
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Мәғәиә йәҺәтеНәН йәки
баппса ЯҠТаи үҙ-ар а ЯҠыилығы, ҠаТНаШы бүлмағаи. Бәйләнеш һеҙ һүҙҙәр.
БӘЙЛӘНСЕК с. Кещегә бәйләиеп йөҙәтеүсәи.

7. Йөндән, ептән махсус энә йәки баппса нә
мә менән үреп төрлө кейем, төрлө нәмә эгпләү.
А У бәйләү. Бейәләй бәйләү. Бирсәткә бәйләү.
Селтәр бәйләү. Шәл бәйләү. ■ Гөләйшә инәйем

Бәйләнсек кеше. т И ркә .. бәйләнсек егеттән
котолоуына ҡыуанып, уның [Аҡназаровтың]
эргәһенә ташланды. Ә. Вәли.
БӘЙЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бәйләү * 1—6. Ирен
ҡайһылай итеп кейендерергә белмәйенсә, З ә л и 
фә бөтөрөлөп йөрөй. И ке тапҡыр күлдәген алмаштыртты, өс мәртәбә галстук бәйләтте. Ҡара
ҡуйы сәстәрен үҙе шымалап тарап ҡуйҙы, «ағи

уның [Мөхиттең] муйынына шарф та бәйләп ө л
гөрттө. К. Кинйәбулатова.
8. күсм. Нимәгә йәки тсайҙалыр айырылмаҫлытс итеп беркетеү. Яҙмыш уны [Сәгиҙәне] Ҡ а
рамалы ауылына мәңгегә бәйләп ҡалдырҙы.
М . Тажи. Бәйләнең һин минең хистәремде, ки
теп булмай һинең яныңдан. М. Хәй.
9. күсм. Бер тәртипкә, мәғәнәгә килтереп ял
ғау, теҙеү. Ул ашыҡты, һүҙҙәрен бәйләмәй
һөйләргә кереште. О. агиш .
10. күсм. Н индәйҙер йәһәттән ике араны тсатнаттырыу. Уҡытыусылар уҡытыу эшен колхоз
эшенә бәйләп алып бара. / М өнәсәбәте, тсатна1ны бар тип күрһәтеү. Кешегә бәйләп һөйләү./

с.

ҙел», 1982, № 9.
БӘЙЛӘҮ 1 ҡ. 1. Бау йәки бау һыматс нәмә
нең осон бергә Ҡу Шып төйөнләү. Сейәлдереп

бәйләү. Элмәкләп бәйләү, ш Этҡол бауланды
рып бәйләп ҡуйган иңербауын тартып өҙҙө.
Т. Хәйбуллин. / Бауҙың осон берәй нәмәгә төй
өнләп берКетеү. Салып бәйләү. Тоҡанлап бәй

ләү. ш Беҙ [бүре балаһын] кистәрен сынйырга
бәйләп тота инек. С. Кулибай. Ҡөрән атҡайым
ды бәйләп ҡуйҙым күл буйҡайҙарына тирәккә
(Хальпс йырынан). Буҙансы батыр арҡандың
бер осон баганага бәйләп .. ер аҫтына төшөп
киткән (Әкиәттән). / Бауҙың осона берәй нәмә
тағыу. Бы лар [батырҙар] арҡандың осона таш
бәйләп, ер тишегенә төшөрөп ҡараган (Әкиәт
тән).
2. Бер нәмәне икенсе нәмәгә бау менән тар
тып тсуша беркетеү. Йөҡтө бәйләү, ш Кемдер

серек йүкә менән иҫке ҡапҡаны бәйләп ҡуйган.
Ф әриҙә бауҙы сисә башланы. р . Солтангәрәев.
Ҡолгаларга бәйләп йөн иләйем, әллә нишләп
йөнөм ырамай (Хальпс йырыиаи). / Бер иәмәие
икенсе нәмәгә бауландырып тағыу. Билкәйем 
де минең ш ул талдыра: ҡайыш баулы ҡылыс
бәйләһәм (Хальпс йырыиаи).
3. Урап йәки осон остса төйнәп, өҫ-банпса тсулайлау (тсайһы бер өҫ кейемеиә тсарата). А л ъ я п 

ҡыс бәйләү. Галстук бәйләү. Таҫтар бәйләү.
Шарф бәйләү. Шәл бәйләү. Ботинканың бауын
бәйләү. ■ Сәгиҙә башына яулы ҡ бәйләне.
М. Тажи. / Таралмаҫлытс итеп бау менәи тарт
тырыу. Китаптарҙы бәйләү, ш һалдаттар ашы-

гып-ашыгып Варшаванан алган нәмәләрен бәй
ләй. Д. Юлтый. / Осои йәки ауыҙыи бөрөп, бау
меиәи быуыу. Тоҡто бәйләү, ш М алайҙың кен
деген ҡырҡып бәйләгәндәр ҙә атаһының сәкмә
ненә урап, ҡыуышҡа индереп һалгандар (Әкиәт
тән). / Өҫтөнән тсаплап урау. Ауы ҙҙы бәйләү.
К үҙҙе бәйләү, ш Бинт пакетын асып, һыңар
ҡ ул менән йәрәхәтте арлы-бирле генә бәйләнем.
Д. Юлтый.
4. Бау менән тарттырып әҙерләү, әҙер итеү.

һ а л бәйләү. М индек бәйләү, ш һабы р менән
И ҫәнгилде йүгерә-атлай йөрөп, кәлтә бәйләй.
Ғ. Дәүләтшин.
5. Билдән уратып тарттырыу; быуыу. [Т ү лә

бай агайҙың] өҫтөндә аҡ сәкмән, [уны ул] нә
ҙек кенә ҡыҙыл билгау менән ҡаушырып бәй
ләгән. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсатс.
6. Ҡ уҙғала алмаҫльпс итеп тсыҫып сырмау.

Аягын бәйләү. Ҡ улы н бәйләү, ш һ и н е бәйләп
тотҡан ныҡ быгауҙы бик тиҙ генә өҙә алмаҫһың.
Ш. Бабич.

Э т -х ә л д е , берәй һөҙөмтәне ниндәйҙер сәбәпкә
тсайтарыу. Төҙөлөш эшенең артҡа ҡалыуын бил

дәле ҡыйынлыҡтарга бәйләү.
ф Бейә бәйләү ҡар. бейә. Бәйләгән Кеүен
артта ҡалдырыу бик тиҙ артта тсалдырыү. П оез
дың йөрөшө рәхимһеҙ бит. Бер нисә минут эсен
дә йәйәүлеләрҙе бәйләгән кеүек артта ҡалды
рып китте. Д. Юлтый. К үҙ бәйләү ш ул уҡ күҙ
быуыу (кар. күҙ). К үңел бәйләү ҡар. күңел.
Уралды у л [һомай] күргәс тә, батырлыгын
белгәс тә, яҡшылыгын һиҙгәс тә, Уралга күңел
бәйләгән, у л Уралды һайлаган. «Урал батыр».
Өмөт бәйләү ҡар. өмөт 1. Сәсен бәйләү ҡар.
сәс '. Сәсте ( йәки сәсте сәскә) бәйләү ҡар.
сәс 1.
• Юҡлыҡ йомарт ирҙең ҡулы н бәйләгән. Мә
тсәл.
БӘЙЛӘҮ 2 и. Бәйләй торған урын. Бәйләүгә

ҡуйыу, ш Бәйләүҙә аттарҙың булмау ына ка
раганда, ҡунаҡтар күптән килгән булырга тей
еш. Н. И ҙелбай.
БӘЙЛӘҮЕС 1 и. лингв. Исем, алмаш, һандан
бүлған бер һүҙҙең икенсе һүҙгә бүлған мөиәсәбәтен күрһәтә торған Ярҙамсы һүҙ (мәҫ. өсөн,
менән, тиклем һ. б.).
БӘЙЛӘҮЕС 2 и. ҡар. һеңер.
БӘЙЛӘҮЛЕ с. ҡар. бәйле.
БӘЙЛӘШ ЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. бәйләү ' 1 , 2 , 4 —7.
2. ярҙамл. ҡар. бәйләү 1 2—4, 7.
БӘЙНӘ-БӘЙНӘ [гәр. ] р. Бик ентекләп, бер
нәмәҺен дә тсалдырмай теҙеп (һөй ләү).— Башлагас, һөйләйем инде , — тип, [Зөлхизә апай] ..
бәйнә-бәйнә тормошон һөйләп бирҙе. М. Бикти
мерова.
БӘЙНӘЛМ ИЛӘЛ [гәр.] иҫк. 1. и. ҡар. интернаңионал. һ ә р урында яңгырай « Бәйнәлм иләл» — берлек йыры. Д. Юлтый.
2.
с. ҡар. халыҡ-ара. Бәйнәлм иләл буржуа

зия.
БӘЙНӘТ [ҡаҙ. С гәр.] и. диал. Ы ҙа, имгәк,
мәгпәтсәт.— К үҙгә ҡан һауып, аҡлап китте. Тора-

бара тома һуҡыр булдым. Башыма бер бәйнәт
кенә булды бит. Ҡ . аралбаев.
• Бәйнәт, бәйнәт — төбө зиннәт. Мәтсәл.
БӘЙГУЛЛа [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Дини тсаpainca, алланың өйө; тсәғбә.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
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БӘЙ

БЭЛ

БӘЙҺЕҘ с . 1, Бау, артсан меиәи Ҡуша нығы
тылмаған. Бәйһеҙ капка. Ц Й өк бәйһеҙ ултыра.
2. Тарттырып бәйләимәгәи. Бәйһеҙ кәлтә. /
О со йәки ауыҙы бөрөп быуылмаған. Бәйһеҙ

йәғни «сик», булып төшһә, алмай кире ултыр
та). Өй артында ауы л малайҙары бәкәлсәй
уйнай. А. Таһиров.
БӘКӘС с. бал. Бәләкәс.
БӘ Ҡ И А [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡалған нәмә; ҡалдытс. Ҡ агыҙ-ҡара етмәҫ, яҙһам хәлегеҙҙе, тетрә

тоҡ. / / Т о ҡ бәйһеҙ ята.
3. Өҫтөнән тсаплап уралмаған. К үҙе бәйһеҙ.

Бәйһеҙ яра.
4. Сырмап бәйләнмәгән. Бәйһеҙ ҡул.
5. Бау менән беркетелмәгән. Бәйһеҙ ат. // Эт

бәйһеҙ йөрөй.
6. күсм. Әҙәп, тәртшггә йәки эш, кылытста
сикте, саманы белмәгән. Бәйһеҙ кеше. ш [һ ө 
нәрсенең] уйсан күҙҙәрендә ҡанатлы дәрт, бәй
һеҙ сәм түгел, ә тәрән моң, әйтелмәгән зар ята.
3 . Биишева.
БӘ Й ҺЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Әҙәп, тәртиптә саманан,
сиктән сығыу; шашыу. Бәйһеҙләнеп китеү.
БӘЙӘ и. ҡар. х а ҡ 3.
БӘЙӘЛЕ с. ҡар. хаҡ лы 3.
БӘ К и. иҫк. ҡар. бей .
БӘКЕ и. Япмалы бәләкәй бысатс. И ке йәпле

бәке. Сәс бәкеһе, ш Батрак Ивандың башын
салгы бәке менән ҡаната-ҡаната ҡырып, таҡыя
кейҙерҙеләр. Ғ. Минһажев. Туганов .. һәр ва
ҡыт кеҫәһендә йөрөтә торган әллә нисә асмалы
бәкеһе менән консерваны асырга тотондо.
Ә. Вәли. Еҙнә бәкеһе этн. еҙнә кеше тсәйнеш-

тер таштан ҡаты күңелегеҙҙе, фекер итеп ҡарагыҙ бер эшегеҙҙе, бәҡиаһы тарихтарҙа яҙы 
лыр инде (Бәйеттән).
БӘЛДӘ [гәр.] и. иҫк. Ҡ ала. Бәлдәи Өфө.
БӘ Л ДӘ Ү ҡ. иҫк. Көс менән бәреү; елгәреү.
Ҡ уҙы яурын ҡорос башаҡ, бәлдәгәндә тайша
нып ҡырын китһәң, һиңә хурлы ҡ (Ҡ обайы р
ҙан).
БӘЛЕ и. иҫк. 1. Нимәгәлер торош иткән, тсиммәтен ҡайтарырлыҡ булған күләм. [Этҡол:] һ и н

уларҙы ашат, эсер, шуның бәленә улар эш лә
мәһен дәме әллә? Ғ. Дәүләтшин.
2. с. мәг. Хатсы, тсиммәте һ. б. яғынан нимә
гәлер тиң; торошло. Эте һарыҡҡа бәле. М. Ҡ у
лаев.
Б Ә Л Е Ш 1 и. 1. Таба йәки тимергә йәйелгән
тсамыр эсенә ни ҙә булһа һалып, тсамыр менән
өҫтөн тсаплап бешергән ашамлытс. Ваҡ бәлеш.

Балан бәлеше. Ит бәлеше. Ҡабаҡ бәлеше. Б ә 
леш ҡапҡасы. Бәлеш төбө. Бәлеш тышы. ш
Сәлимә мейестән әле генә сыҡҡан бәлеште та
баһы менән күтәреп килтерҙе. С. Агиш.
тәренә биргән бәке.
2. с. мәг. күсм. Булдытсһыҙ, йомшатс. [А лла
БӘ К Ер [гәр.] и. Боҙолмағаи тсыҙ сиФаты;
бирҙе — Арыҫланга:] М илиция кешегә улай бә
тсыҙлытс.
•
Ҡыҙҙың бәкере кемгә китһә, феҡере шунда леш булырга ярамай, туган. III. Битстсол.
ф Бәлеш ауыҙ ҡар. ауыҙ.
булыр. Мәтсәл.
БӘ Л Е Ш 2 ымл. Ҡапыл аптырағанда әйтелә.
БӘКЕС 1 с. 1. О со саманан артытс эскә тар
[Барый:] Беләһеңме, Самат Кәлиевич кем ул?
тып һапланған (салғы иәки уратс); киреһе һоДиректор! [Гөлзада:] Бәлеш ! Ш. Насыров.
нотс. Ц Бәкес һаплау.
БӘЛЕШ ЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. бәлшәйеү 1. Ирене
2. Ике осо нытс эскә йомолған (айға тсарата);
бәлешләнгән.
киреһе Яҙытс. Бәкес ай. ж А й тыуеанда бәкес
БӘ Л Ж ЕРӘ Ү ҡ. диал. Бәлйерәү.
булһа, яуынга була.
БӘЛЗӘМ [РУС. бальзам (гр.] и. 1. Ҡайһы
БӘКЕС 2 и. диал. Әтмәкәй.
бер үҫемлектәрҙең ыҫмалаһы һәм эфир майы
Б Ә К ТӘ РГӘЙ и. диал. Мүктәрге.
булған хуш еҫле тсуйы һуты (айырым төрҙәре
БӘКӘЙ и. диал. Бәкәл.
БӘКӘЛ и. Алтстың енсек түбәнендәге сурайып
техникала, медицинала тсулланыла).
торған быуын һөйәге. Б әкәл быуыны, ш Яраһы
2. Дарыу үләненән яһалған төнәтмә.
БӘ Л ЗӘ М Л Ә Н ЕҮ ҡ. төш. ҡар. бәлзәм ләү.
артыҡ ҡаты түгел, п уля уң аягының бәкәленә
тейгән. Ш. Насыров. Ҡаһым түрә менгән һор
БӘ Л ЗӘ М Л Ә ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. бәлзәм ләү.
юрганың бәкәлдәре генә аҡ ине (Халытс йыры
БӘ Л ЗӘ М Л Ә Ү ҡ. Боҙолоуҙан, сереүҙән һатснан).
лай торған матдә һөртөп һеңдереү. Мәйетте
ф [Ҡ аҡ ] бәкәлгә һуғыу берәй эште башҡарыу
бәлзәм ләү.
мөмкинлегенән яҙҙырыу, сараһыҙ итеү. Төҙө
БӘЛ И [фарс.] киҫ. иҫк. Эйе, шулай. [Батыр:]
лөш материалдарының юҡлыгы бәкәлгә һуга.
М өхәррир әфәнде, шәйт ки һеҙ ҙә ш ул эш ме
Бәкәле шыйыҡ диал. быуыны йомшатс (ҡар.
нәндер. [Кулак:] Бәли, әфәндем. 3 . Бәшири.
быуын ‘).
БӘЛИҒ с. ҡар. балиғ.
БӘЛЙЕр ӘТЕҮ ҡ. Хәлһеҙләндереп, ҡарыуБӘКӘЛСӘЙ и. 1. Малдың бәкәл быуынынһыҙландырып тсатсшатыу. Эҫелек уны бәлйерәт
дағы ватс-ватс тУпар һөйәк; ашытс. Б әкәлсәй
һөйәге.
те.
2. ШУл һөйәктәр меиән уйнай торған уйын
исеме (артсыры һыҙытстса теҙеп ултыртылған
бәкәлсәйҙәргә ситтәге бер билдәнән тороп, һутстсыс менән бәрәләр; йығылғанын кеше үҙенә
ала; теймәй аша барып төшһә, кирегә әйләнеп,
тағы бәрәләр; был юлы кемдеке ятсыныныратс
төшкән, шул башлап бәрә; һутстсыстса тсурғаш
лап яһаған шул утс бәкәлсәйҙе тсулланғанда,
йығылған бәкәлсәйҙе һүтстсысы йөҙ түбән, йәғни
«бүк», булып төшкән кеше генә ала, салтсан,
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БӘЛЙЕр ӘҮ ҡ. 1. Хәлһеҙләнеп, тсарыуһыҙланып, тсатсшап тсалыу. Ҡартлыҡтан бәлйерәгән

бер айыу һыйыр-фәлән ауларга .. ҡулынан ки л
мәй башлагас, тауыҡ үрсетеп көн күрмәксе б ул
ган (Әкиәттән).
2. күсм. Булдыҡһыҙланыу, ебеү. [Шәрәф:]
Кара, малай, бик шәп ҡыҙ ул, Сания. Бәлйерәп
йөрөһәң, ҡолаҡ ҡагырһың. Н. Мусин.
БӘЛЙЕр ӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. бәлйерәү 1. Б ә л 
йерәшеп ултырыу.

БЭЛ

БЭЛ

БӘ ДЙ ЕҮ к, ҡар. бәлйерәү.
БӘЛЙӘ и. Кәкре йөҙлө бағау.
БӘ Л К оҡш, Ниҙеңдер тоталҡаһыҙ булып ҡапыл төп1өүен белдергән һүҙ. Б әлк итеү, ш [Йо-

тән). / Йән көйҙөрөрлөк, мәшәҡәт килтерерлек
эш-хәл. Б әлә сыгарыу. ш [Әбей — ҡыҙҙарына:]

ҡас карттың] башы, быуынһыҙ нәмә кеүек, бәлк
итеп төшөп китте. Ғ. Дәүләтшин.
БӘ Л К -БӘ Л К оҡш. Ҡ абат-ҡабат бәлк иткәнде
белдергән һүҙ. Б әлк-бәлк итеү. Б әлк-бәлк ки
леү.

2. Именлек, тыныслыҡты боҙған ығы-зығы,
шау шыу. Б әлә ҡуптарыу.
3. Кемгәлер тағылған ғәйеп. Н ахаҡ бәлә. Б ә 

БӘ Л К ЕЛДӘТЕҮ ҡ. Бәлк-бәлк иттереү, бәлкбәлк килтереү. Йоҡомһорап арбала башты бәл

чәнгәев.

келдәтеп барыу.

ҡәт

Б

А х, һеҙ, өйөрлө хәсрәт. Башыма бәлә булдыгыҙ
бит (Әкиәттән).

лә ягыу. ш Ҡыҙылтеш .. бөтә бәләне бүтән
дәргә ауҙарып, үҙен аҡларга маташтгя. Ә. Бикф Аяҡлы бәлә йыш ҡына ҡыйынлыҡ, мәшә
килтергән, имгәк кешегә ҡарата әйтелә.

Бына бәлә берәй ҡыйын хәлгә төшкәндә әйте
лә. [Саҡай:] Бына бәлә! И ке йөҙ бот иген етеш
еле ҡагылган бер үҫмер колхоз идараһына
мәй бит. Б. Бикбай. Бәлә ҡамыты мәшәҡәт,
ҡыйынлыҡ килтергән эш йәки берәй кеше. Бә
аяҡтары бәлкелдәп килеп ин[де]. Й. Солтанов.
ләнән баш-аяҡ ҡар. баш-аяҡ. Бәлә һалыу юҡБӘЛКЕМ терк. диал. Бәлки.
ты-барҙы бәлә итен, оло тауыш күтәреү. Мең
БӘ Л К И [гәр. ] 1. кире терк. Баш һөйләмгә
( йәки ҡырк) бәлә менән бик ҙур ҡыйынлыҡ ме
каршы ҡуйылған эйәрсен һөйләмде теркәй. Е л
нән. Мең бәлә менән Лапашты заводына барып
туҡтамай, бәлки көсәйә генә бара. / Ҡ ара-ҡаршы ҡуйылып, баш һөйләмгә асыҡлыҡ йәки
еттек. М. ҒаФури. Эт бәләһе менән ҡар . эт.
• Бәлә аяҡ аҫтында Әйтем.
өҫтәмә индергән эйәрсен һөйләмде теркәй. Баш
БӘЛӘД [гәр.] и. иҫк. Ҡ ала.
кортостан эшләп сыгарган нәмәләрҙе Советтар
Союзында гына түгел, бәлки сит илдәрҙә лә
БӘЛӘК 1 [РУе.] и. Кер туҡмағы.
БӘЛӘК 2 и. диал. Тараҡан.
яҡшы беләләр. «Совет Башҡортостаны», 1985,
4 ноябрь.
БӘЛӘКӘЙ1 с . 1 . Дәүмәле, күләме яғынан
2.
инш. Уй, фараздың бик үк ышаныс менән ҙур булмаған; бәләкәс; киреһе ҙур. Бәләкәй
агаслыҡ. Бәләкәй бүлмә. Бәләкәй йылга. Б ә 
әйтелмәгәнен белдерә. Көтәйем тинем. Алда,
ләкәй китап. // Бәләкәй итеп яһау. / Буйға, к әү
бәлки, ҡыҙыгыраҡтары булыр. С. Агиш. Кайҙәгә ҙур булмаған. Бәләкәй кәүҙәле кеше. / Һан
гырма ла, дуҫҡай, ай ҡайгырма, бәлки, рәхәт
яғынан ҙур булмаған; әҙ. Бәләкәй төркөм, п
көндәр күрерһең (Халыҡ йырынан). / Кәңәш,
Фатир яҡшы, таҙа, гаиләһе бәләкәй, ике генә
өндәүҙең бик үк ҡәтғи әйтелмәгәнен белдерә.
ҡыҙы бар. Д. Юлтый.
һ әнәрһеҙ ҡыйын бит, бәлки, берәй ергә уҡыр2. Оҙонлоҡ яғынан ҙур булмаған; ҡыҫҡа. Б ә 
га инерһең, ә? / Һорауҙы йомшартыу өсөн ҡул
ләкәй аҙым.
ланыла. Бәлки, һинең ҡайтҡың килер?
3. Йәш яғынан ҙур булмаған, кесе йәштәге.
БӘ Л Л ЕҮ и. диал. ҡар. сәңгелдән 1.
Бәләкәй малай. Б әләкәй ҡыҙ. Йәшкә бәләкәй.
БӘЛЛИ БӘ Ү ымл. Сабый баланы көйләп
Бәләкәй булыу. // Бәләкәйҙән эшкә өйрәнеү, ш
йоҡлатҡанда әйтелә; әүәй. Й оҡла, бәгрем, йом
И ке бәләкәй бала кискә тиклем илап, ҡараңгы
күҙеңде, әлли-бәлли, бәлли-бәү. М. Харис.
төшкәс кенә, йоҡлап китте. Һ. Дәүләтшина.
БӘ Л Л ӘҮ ЕР [гәр.] и. иҫк. Ү ҙенә бер төрлө
итеп эшләнгән юғары сиФатлы саФ быяла; хрус
Й үгереп йөрөгән бәләкәй малайҙар тубыҡҡаса
күлдәк кейгәндәр. Ғ. Амантай.
таль .
БӘ Л К ЕЛ Д Ә Ү ҡ. Бәлк-бәлк итеү, бәлк-бәлк
килтереү. Бәлкелдеге сыгыу. ■ Зәһәр араҡы

ф Бәлләүер таш ҡырлы-ҡырлы булып крис
таллашҡан үтә күренмәле тау тоҡомо; йылтыр
ған.
БӘЛМӘН и. диал. билмән.
БӘЛТЕр ӘҮ ҡ. диал. ҡар. бәлнерәү 1.
БӘ Л ҮӘ Н и. һөйл. Бәһлеүән.
БӘЛШӘЙЕҮ ҡ, 1. Ү ҙ рәүеш ен' юғалтып,
йәйелеп китеү; йәмшәйеү. А уы ҙы бәлшәйгән.

4. Йәш яғынан икенсе берәүгә ҡарағанда кесе.

Б әләкәй ҡайнага.
5. күсм. Еңел генә башҡарырға мөмкин бул
ған; анһат. Эш бик бәләкәй нәмәлә ҡалды: ятаҡханага ҡайтырга ла институт нәмәләрен тапшы
рып, станцияга төшөргә. С. Агиш.
6. күсм. Әһәмиәте яғынан ҙур булмаған. Б ә 
ләкәй төҙәтмә, ш [Сәгиҙә:] Бәләкәйме, ҙурмы,
Бәлш әйеп төшкән.
һәр ян/ылыҡтың башлангысын тоя белергә кә
2.
күсм. мыҫҡ. Иларға итеп ауыҙҙы боҙоу. рәк. М. Тажи. К олхоз мәсьәләһе — бәләкәй нә
Бер һүҙ әйтер хәл юҡ, бәлшәйеп бара.
мә түгел. Б. Бикбай. / Ҡиммәте яғынан ҙур
БӘЛШӘЙТЕҮ ҡ. Рәүеш ен боҙогГ, йәйеү.
булмаған. Бәләкәй аҡса.
Иренде бәлшәйтеү, ш һ ы лы у ҡортҡа .. ауы
7. күсм. Урыны, дәрәж әһе яғынан ҙур булма
ҙын бәлшәйтеп, иламһырап ҡуйгандай булды.
ған. Дөрөҫ, беҙ бәләкәй кешеләр. Тәү ҡарашта
ябай гына, күҙгә ташланмай торган гына кеше
Т. Йәнәби.
ләрбеҙ. Әммә ышанысыбыҙ көслө. «Ағиҙел»,
БӘЛӘ [гәр.] и. 1. Тормош именлеген боҙған
ауыр, ҡайғылы хәл-ваҡиға. Бәләгә осрау (та
1970, № 5. Таҙ .. бәләкәйерәк һанатты саҡырт
ты ла: «Х әҙер үк минең атайым менән әсәйемрыу, эләгеү). Баш ҡа бәлә алыу. Башҡа бәлә
де .. алып кил!» — тип бойорҙо, ти (Әкиәттән).
төшөү. Бәләнән ҡотолоу. Бәлә килтереү. ■ [Б у
8. р. мәг. Бер ни тиклем, әҙ генә.— Бәләкәй
лат:] Әсәйем әйтә, был интегеүҙәр һугыш бә
ҡуҙгалыбыраҡ, кеше төҫлө, аяҡты капылыраҡ
ләһе.. ти. К. Кинйәбулатова. Тик торганда
бер бәләһе булыр, тип Әтәсҡол ҡурҡҡан да,
алып атлаһаңсы. Т. Хәйбуллин.
ф О лоһо күрмәй, бәләкәйе белмәй. Әйтем.
Төлкөгә Тауыҡты биргән дә ебәргән, ти (Әкиәт
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БЭЛ

БӘП

Б Ә Л Ә К Ә Й 2 и. һөйл. 250 грамм аратсы һый
ышлы inenm; сәкүшкә. [Тәминдәр] бер бәләкәй
ҙең етеп килгән башына . Ә. Вәли.
БӘЛӘКӘЙ ЛӘН ЕҮ ҡ. Б әл әк әй гә1 (1, 2 мәг.)
әйләнеү; бәләкәсәйеү. Зәбирә еңгә Хәмиткә к а 

2. Бөйөк, оло. К үп ине мосолманга назарыгыҙ, көн һайын бәләнд майҙан баҙарыгыҙ. а Ҡмүлла.
БӘЛӘСЕЛ с. Ютс-барҙы бәлә итеп, оло таүыш
тсүптарыүсан. [Гөлшат — бәрәскә:] Әй, һин бә

раганда ныгырак картайган.. К әүҙәһе лә бәлә
кәйләнә төшкән. С. агиш .

ләсел! Н иңә баҡыраһың? һ и н е юрый йәшерер
гә тырышам, ә һин тауыш бирәһең. С. МиФта~

БӘЛӘКӘЙЛӘТЕҮ ҡ. Бәләкәйгә 1 әйләндереү,
б ә л әк әй 1 итеү; бәләкәсәйтеү. Гәрәй кулак өй

хов.
БӘ Л Ә СН И К с. диал. Бәләсел.
БӘЛӘСӘЙ и. иҫк. һөйл. Г! о лицей. [Ирҙәр]

өнөң икенсе ягын бүлдереп, икмәк мейесен бә
ләкәйләтеп сыгарып, ҡыҙыл мөйөш яһатып
ебәрергә кәрәк. Б. Бикбай. Бал ҡорто гаиләләренең ояларын бөтә кәрәҙҙәр ҙә корт менән
тулганга тиклем бәләкәйләтәләр. 3 . Байбүрин.
БӘЛӘКӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Бәләкәсәйтеү.
БӘЛӘКӘС с. 1. Дәүмәле, күләме лғынан ҙУр
бүлмаған; бәләкәй; киреһе ҙ Ур. Бәләкәс өй. Б ә 
ләкәс ишек. Ц Бәләкәс итеп ҡырҡыу. / К әүҙәһе,
буй-һыны ҙУр бүлмаған; бәләкәй. Бәләкәс кенә
кеше. ш Ғәйни агай менән Хәсби апай, бәләкәс
кенә туры бейәне егеп, баҫыу юлы менән ..
йүнәлде. Т. Йәнәби. Бәләкәс кенә аҡ ҡуян, ҡолагы нда ҡараһа (Хальпс йырыиаи). / Һай яғынан ҙүр бүлмаған; әҙ. Бәләкәс кенә мәжлес.
2. Оҙонлоҡ, лғынан ҙүр түгел; тсыҫтса. Б әлә
кәс кенә таяҡ.
3. Йәш лғынан ҙүр бүлмаған; кесе йәйпәге.

Бәләкәс бала. Ц Бәләкәстән йомошҡа йөр&ү.
■ [Мәгфүрә] ҡырга сыҡҡанда Д иләһен дә алып
сыга, бәләкәс булһа ла иптәш бит әле, тип у й 
лай. ti. Дәүләтпшна.
4. Йәгп лғынан икенсе берәүгә карағаида ке
се; бәләкәй. Бәләкәс апай. ■ [Зәбирә:] Б әлә
кәс ҡыҙым быйыл унынсыны бөтөрә. С. агиш .
5. күсм. Еңел генә башҡарырға мөмкин бүл
ған; анһат. Бәләкәс эш. Кешегә кәңәш биреү

бәләкәс нәмә түгел.
6. күсм. Әһәмиәте ҙүр бүлмаған. Бәләкәс
мәсьәлә. ■ И кһеҙ-сикһеҙ оло диңгеҙгә нимә
етмәй? Н иңә у л Юламан ҡарттың бәләкәс кенә
бәхетен дә күпһенде?! 3 . Биишева.
7. күсм. Урыны, дәрәж әһе лғынан ҙүр бүлма
ған. Б әләкәс кеше.
8. р. мәг. Бер ни тиклем, әҙ генә. һ еҙҙән к и л
гән елгә битем ҡуям һагыныуҙарым бәләкәс
баҫһын тип (Хальпс йырынан).
•
А ягы ҙур һыйганын кейер, аягы бәләкәс
һөйгәнен кейер. Мәтсәл.
БӘЛӘКӘСӘЙЕҮ ҡ. Бәләкәскә (1, 2 мәғ.)
әйләнеү. Быйма аяҡҡа һыймай, бәләкәсәйгән.
БӘЛӘКӘСӘЙТЕҮ ҡ. Бәләкәскә (1, 2 мәғ.)
әйләндереү; бәләкәс итеү. Бүлмәнә бәләкәсәй

теү.

б ә л ә ҡаза и. йыйн. Тормощ именлеген боҙ
ған, мал-мөлкәткә, һаулытс-сәләмәтлеккә зылн
килтергән аүыр хәл-ватсиға. Бәлә-ҡазага та

рыу.
БӘЛӘЛЕ с. а ҙа п , мәшәтсәт килтерә торған.

Биш

балага

торорлоҡ

бәләле

ҡыҙ

Әнисә.

К. Киийәбүлатова.
БӘ Л Ә ЛӘ Н ЕҮ к. Ютс-барҙы бәлә итеп, ғаүғалаү; бәлә һалыү. Буш ҡа бәләләнеп йөрөү.
БӘЛӘН киҫ. һөйл. Ф әлән.
БӘ Л Ә Н Д [фарс.] с. иҫк. кит. 1. Бейек, юға
ры. Бәләнд бина.
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әйтер булһа хаҡ һүҙ һәм асыуҙы байҙарга, һаҡ
та әҙер торган бәләсәйҙәр ҡылыс, ҡамсы менән
яйларга. С. Кулибай.
БӘ Л Ә Ү ҡ. иҫк. 1. Хатсы, ҡиммәте яғынан са
ғыштырып, тиңәү, тиң тсүйыү. Бер йомгак майга бәләп, бер күнәк картуф бирҙем.
2. Биләп тсүйғанды күрһәтеп, билдә һалыу.

Сабынлыҡты бәләп ҡуйыу.
БӘ Л Ә ҮЛ Е е. иҫк. Билдә тсуйып, бәләп, ал
дан биләп ҡуйылған. Б әләүле ер.
БӘ Л Ә ХӘ ТЛ ӘҮ ҡ. диал. Я Фалау. Кейәү һәй
бәт, яман һүҙе юҡ, бәләхәтләмәй.
БӘН зат. а. иҫк. кит. Мин.
БӘ Н ДӘ [фарс.] и. 1. Ҡол. Ғүмер үтте булып
бәндәгә бәндә. М. ҒаФури. [Батша:] һ и н нин
дәй бәндә? [Бай:] Мин, батшам, бәндә түгел,
бөтә илгә билдәле фәлән бай булам (Әкиәт
тән).
2. (йәки алла бәндәһе) Алла. тсоло, кеше. И зге

бәндә, ш [Рәхимә:] А ллаһы тәгәлә үҙенең иң
яратҡан бәндәһенә хәсрәт ебәрермен тигән.
Һ. Дәүләтшина.
3. кәмһ. Кеше. Алйот бәндә. Рәхимһеҙ бәндә.

Я уы з бәндә.
ф Мин бәндәгеҙ түбәнселек менән һөйләгән
дә «мин» тиәһе урында әйтелә. Мин бәндә

геҙ һеҙгә ҡулдан килгәнсә ярҙам күрһәтергә
әҙер.
ф Кайгыһыҙ бәндә ҡара һыу га һимерә. Әи
тем.
БӘ Н И и. ҡар. бине.
ф Бәни инсан (йәки әҙәм) әҙәмдәр. Бы л бу

лыр иң ахыргы, иң ҡаты ҙур жиһат. Б улы р һәм
бәйнәлмиләл бәни инсан азат (Халытс йыры
нан). Бәни исраил йәһүдтәр.
БӘП киҫ. Бә* ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә тсушылып, артьпсльпс д ә
рәжәһе бирә. Бәп-бәләкәй. Бәп-бәкес.
БӘП ЕЛДӘТЕҮ ҡ. 1. Ҡ ул менән тсағып, көйләп йоҡлатыу (баланы). Кем бәпелдәтте бәпес
те, кем уйнатты көн буйы. О. Ҡудаш .
2. Ҡуртстсан баланың йөрәген ултыртыу өсөн
артсаһын, күкрәген тсул менән тсатстсылап им
ләү.
БӘПЕМБӘ и. 1. Ҡатмарлы сәскәлеләр ғаи
ләһенә тсараған тсыуыш һабатслы, һары суҠ сәс
кәле, туҙғатс орлотсло ваҡ үлән үҫемлек. Сай-

ҡалыша юл ситендә туҙгаҡ башлы бәпембәләр.
р . Бикбаев.
2. диал. ҡар. ҡаҙаяҡ 1 1.
БӘПЕС и. Сабый бала; бәпәй, һәтес-һәтес-

һәтес тә, бигерәк матур бәпес тә! Кем ҡарамаҫ,
кем һоҡланмаҫ бындай матур бәпескә! Ғ. ам а н 
тай.
ф Бәпес бармаҡ диал. сыңғарсай.

БӘП
БӘП ЕСЛӘҮ ҡ. Бала табыу.— Ҡал, Ғариф,

әсәң бәпесләргә йөрөй, йомоштарына баргыларһы ң , — тине Камил. р . Ниғмәти.
БӘПКӘ 1 и. 1. Ҡ аҙ, өйрәк себеш е. Ҡаҙ бәп
кәһе. ш Сәрбиямалдың өйрәге бер оя бәпкә
сыгарҙы. 3 . Биишева.
2. эйл. ф. бәпкәм Балаға иркәләп, яратып
әйтелә. Йәтим үҫтем, бәпкәм тиеп, иркәләүсем
минең булманы. Ғ. Хәйри.
ф Бәпке йөнө кешенең тәнендәге ватс тсына
йомшатс йөн. Йәнтимерҙең өҫкө иренендәге бәп
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БӘ РЕЛ ЕҮ ҡ. 1. Көс менән барып йәки килеп
һуғылыу. Хәбир бабайҙың йөҙөнә һалҡын ел
бәрелде. 3 . Хисмәтуллин. М әскәй бот-сат килеп,
стенага барып бәрелгән (Әкиәттән).
2. Шаңғырап, барып һуғылыу. Мылтык тауы

шы тау-таш, урманга бәрелеп, яңгырап китте.
Т. Хәйбуллин. / Һауа менән килеп ҡағылыу.

Дым бәрелә. Еҫ бәрелә. Эҫе бәрелә. Ялҡы н бә
релә. ш Ирочканың тәндәренән рәхәт, тәмле
булы п йылы бәрелә. Д. Юлтый.
3. күсм. Кешегә тел, һүҙ менән ҡағылыу. [К үл
батшаһы] егеткә бер ҙә каты бәрелмәҫкә, кү
ңелен табырга булды, ти (Әкиәттән).
ф Ары бәрелеп, бире һуғылыу ҡар. ары. К ү ҙ
гә бәрелеү ҡар. күҙ. Кемгә барып бәрелергә

кә йөндәре хәҙер мыйык кеүек булы п күренә.
С. Агиш. Бәпкә үләне ҡар. үлән ‘.
БӘПКӘ 2 и. Балтырғандың лңы шытып сыҡтсан йәш лпрағы (аш итеп бешерәләр). Бәпкә
ашы.
БӘПКӘ 3 [РуС. бабка] и. диал. Асамай.
БӘ П ЛӘ Ү ҡ. диал. Баплаү.
БӘПӘЙ и. Сабый бала; бәпес.

релергә, ҡаш ыһын кем менән уртаҡлашырга
белмәй яфаланды. Ғ. Ибраһимов. Ҡ айҙа барып

БӘПӘЙЛӘҮ ҡ. Бәпәй табыУ; бәпесләү.
БӘ П ӘҮ Л ӘҮ ҡ. диал. Иркәләтеү. Балаларын

бәрелергә белмәү сара, толҡа тапмай аптыра
ғанды белдерә.— Көн оҙон нисек ваҡыт үткә

белмәү кемдән кәнәш, ярҙам һорарға белмәй
аптырағанды белдерә. [И льяс] кемгә барып бә

бәпәүләп кенә үҫтерәләр.
БӘ р А БӘ р с. ҡар. бәрәбәр.
БӘраТ [ гәр.]: бәрат байрамы ( йәки көнө) д ин

рергә,

бүйынса, Мөхәммәттең пәйғәмбәрлеккә килгән
көнө (шәғбан айының 15-енд ә; шУл байрам хөр
мәтенә, йәнәһе, д әФтәр алмашынып, лңынан
башлана, йәғни шуғаса бүлған гөнаЬтар юй
ыла). Бәрат кнсәһе бәрат байрамы алдындағы
кис.
БӘ р БӘ р , бәрбәр ғәрәптәре и. Башлыса
ТөньЯтс АФрика илдәрендә йәшәгән халытстар
төркөмө. Бәрбәр телдәре. Бәрбәр халҡы.
БӘ р -БӘ р -БӘ р саҡр. Һарытсты сатсыра тор
ған һүҙ.
БӘ р ГЕЛӘНЕҮ ҡ. 1. ҡар. бәргеләү. Бәргелән

шы килгән агымдарҙың бәрелеше аркаһында
өйөрмә барлыҡҡа килә.

гән таш.
2. ҡайт. ҡар. бәргеләү. Тәзкирә .. ҡуҙеала
алмай байтаҡ торҙо. Шунан бәргеләнә баш ла
ны. Ә. Вәли.
БӘ р ГЕЛӘҮ ҡ. 1. ТУтстаУһыҙ, ҡабат-ҡабат бә
реү. Бәргеләп бөтөү. Таш менән бәргеләү.
2. ҡар. бәргесләү.
БӘ РҒЕСЛ Ә Ү ҡ. 1. Кемгә йәки нимәгәлер тоҫҡап-тоҫҡап бәреү. Таш менән бәргесләү. Б әр 

гесләп бөтөү.

ҡайҙа

барып

бәрелергә

белмәйем.

Ә. Бикчәнтәев.
БӘРЕЛЕШ и. 1. Ҡара-ҡаршы төкәлеш. Ҡ ар
2. Ике арала килеп сыҡҡан талаш, тартыш.

А сатай Н ы язгол менән булган бәрелешен һөй
ләне. Һ. Дәүләтшина.
3. Ҡара-ҡаршы осрашҡан ҡораллы һуғыш.

Ҡ ораллы бәрелеш. / Ике аралағы киҫкен көрәш.
Синфи бәрелештәр.
БӘРЕЛЕШ ЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. бәрелеү 1.
2. И кәү-ара талаш, тартыш ҡуптарыу. Б әре
леш еп алыу.
3. Ҡара-ҡаршы килеп һуғышыу. Улар [аҡтарга киткән кешеләр] ҡыҙылдар менән бәрелеш 
кән сакта .. ҡырылып ҡалды. Һ. Дәүләтшина.
Б Ә РЕ Ү ҡ. 1. Ҡ улға тотоп ситкә
ырғытыу. Таш бәреү. Атып бәреү.
реү. ■ [Мужиктар] эләккән бер
полицейҙарга бәрергә тотонган. М.

йәки тоҫҡап

Күтәреп бә
нәмә менән
Тажи. У рал
дейеүҙе йән асыуы менән атып бәрҙе, ти. «Урал

батыр».
2. Көс менән килеп һуғылыу. Б уҙ толпар һаҡ

сыларҙы бәреп йыҡты ла сыгып сапты, ти

(Әкиәттән). / Һауа менән килеп ҡағылыу. Йылы
2. Уңлы-Һуллы һУғыУ. Бәргесләп алыу.
бәрә. ■ Юргандың әллә ҡайһы еренән һыуыҡ
Б Ә Р ҘЕ и. Һөмбаштар ғаиләһенә тсараҒан сөсө
бәргәндәй булды. С. Агиш. / күсм. Нимәгәлер
һыу балығы. А ҡ бәрҙе. Ҡара бәрҙе. Бәрҙе ҡар(баш , йөрәк һ. б.) ныҡ тәьҫир итеү. Ҡайгылы
магы. ■ Бәрҙе бик сос балыҡ, һаҡ ҡына йөрө
хәбәр йөрәгенә бәрҙе, ш Аҡландарҙың ҡымыҙы
мәһәң, тотормон тимә. Ф . Иҫәнғолов.
ай-һай уҫал, йотомонан бәрә мейегә. Р. Бик
Б Ә Р ҘЕ Р Е Ү ҡ. йөкм. ҡар. бәреү 1—4.
баев.
БӘ РЕЙ [фарс.] и. 1. Сихырға һәләтле яман
3. Берәй нәмәгә ҡуша килтереп һуғыу. Агын
миФик зат.
2. күсм. Тәртипһеҙ, еңмеш балаға һәм уҫал, һыу һалдың ҡойрогон ташҡа бәрҙе. / Һауа ме
нән килтереп ҡағыу. Талгын гына өргән елбә
сарға ҡатын-ҡыҙға әрләп әйтелә.
ҙәк ел .. сәскә еҫтәрен ҡыуып, биткә бәрә.
ф Бәрей алмаштырыү ырым бүйынса, бала
Т. Хәйбуллин.
ның аҡылы йәки тәне сәңгелдәктән үк зәғиФ
4. Тәнде, аяҡ-ҡулды абайламаҫтан бер нәмә
булғанда әйтелә. Бәрей алмаштырған бик ҡыҙыу,
гә һуғыу; төкөү. Башты бәреү. Ҡулбашты бә
ныҡ дыуамал кешегә әйтелә. Бәрейе(м) һөймәй
реү.
берәй нәмәне йәки кешене ныҡ яратмағанда
әйтелә.— Бәрейем һөймәй ш ул һыпатһыҙ бы
5. Кешене ныҡ итеп һуғыу. Бәреп йыгыу.
жырҙы, — тине Фатима эстән.— Ҡыҫылмаган
Бәреп осороу. / күсм. Ата торған ҡорал менән
ере юҡ, йөрөй эшем эйәһендэй булып, һөмһөҙ.
зыянлау; атыу. ■ — Беҙҙекеләр ниместәрҙең
Ж. Кейекбаев. Д ейеү бәрейе ҡар. дей еү.
самолёттарын берәм-берәм бәреп төшөрә баш-
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лаган, М. Тажи. Тәҙрә аша башына атабыҙ тип,
һул ҡулбашына бәргәндәр. Ә. Бәли.

БӘр ӘК ымл. Аптырағанда, ғәжәпләнгәндә
әйтелә.— Бәрәк, был бит бисә кеше, яулыгы
ялпы лдап килә. Т. Килмөхәмәтов.
ф Аңра бәрәк әрләп, мыҫтсыллап әйтелә. Эй,

6. Н иҙеңдер эсенән тыштса тибеү, тыппса аты
лыу. Бәреп сыгыу. Таш аҫтынан шишмә бәреп
ята. / күсм. Күңел эсенән тьпптса тибеп, Ҡыльгк,
ҠиәФәттә сағылыу. Биткә бәреп сыҡҡан ҡы

ҙы ллы ҡ. ш [Йәнбикәнең] асыуы йөҙөнә бәреп
сыҡты. М. Хәйзәров.
7. күсм. һөйл. Нытс, тсәтғи, тура итеп әйтеү.
— У лар .. иҫән булһа, һиңә силсәүиттә ултырырга тура килмәҫ ине , — тип бәрҙе теге кеше.
И. Ғиззәтуллин.
ф Башты ташҡа бәреп булмай ҡар. баш. Б ә 
реп инеү тсарнтылытсты еңеп, ҙ Ур тсыҙыулытс,
тиҙлек менән килеп ииеү. Өйгә бәреп инеү. ■

аңра бәрәк, шуны ла белмәй.
БӘ РӘ К А Л Л А [гәр.] ымл.

Хуплау, шөкөр
итеүҙе белдергәндә әйтелә.— һаумы, Ҡамали
агай? — Бәрәкалла, үҙегеҙ нисек тораһыгыҙ?
Ғ. Хәйри. Бәракалла, егет, гәйрәтеңә, тар-мар
килә дошман яуҙары. М. ҒаФури.
в ә рә к ә е ымл. ҡар. бәрәк.
БӘр ӘКӘТ 1 [гәр.] и. 1. Тормош, көнкүреш
тәге материаль муллытс, иркенлек. Бәрәкәт кил

тереү. ш Ш улар инде [бей, түрәләр] ер һатып,
йортто талап, бәрәкәтте ебәргәндәр илегеҙҙән.

А уы лга ҡапыл бәреп инһәк, аҡтар араһында
паника ҡуптарыр инек. Б. Х әсән. Йөрәктәргә
бәреп инһен йырым. 3 . Б и итева. Бәреп сығып

бәрәкәт!

кнтеү ҙ Ур тиҙлек меиән ситкә йүгереү иәки сабыу. К үҙенә бәреп әйтеү нытс, тура, тсаты итеп
әйтеү.
• Бәреп әйткәндең гәйебе юҡ. Әйтем.
БӘРЕШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. бәреү 1.
2. диал. Ни менәндер кешегә бәргеләү. [Са
л и х :] һ и н ниңә таш менән бәрешәһең? X. М ох
тар.
БӘ р Л ЕГЕҮ (бәрлек*) ҡ. Ҡапыл килеп бер нә
мәгә һуғылыу; төкөлөү. Ҡоймага бәрлегеү. ■

2. Күпкә етә, Файҙа бирә торған сиФат; ҡә
ҙер, Файҙа. — Ҡ уйсәле , — тигән у л [Язар
ҡарт] ,— малды һанаһаң, бәрәкәте ҡаса ла ул.
Б. Бикбай.
•
Бәрәшән ҡулда бәрәкәт юҡ. Мәтсәл. Хәрәкәттә — бәрәкәт. Әйтем.
БӘ р Ә К Ә Т 2 ымл. Аптырағанда әйтелә. [ Б ә ҙекәй әбей:]Бәрәкәт, индермәйҙәр ҙәһә! С. Агиш.
БӘ р ӘКӘТЛЕ с. 1. Муллығы, именлеге менән
ятсшы; тсотло. Бәрәкәтле тупраҡ, ш Эй Уралым,

И схак .. өҫтәлгә тып-тып бәрлеккән күбәләк
тәрҙе ҡыуырга тырыша. Ш. Янбаев.
Б Ә р СӘК 1 [фарс. ] и. Ватс-ватс итеп тсыртсылған иәки ярылған киҫәк. Утын бәрсәге.
БӘ р С Ә К 2 и. Бәрҙе балаһы, ватс бәрҙе.
БӘ РС Ә К Л Ә Н ЕҮ ҡ. төш. ҡар. бәрсәкләү.

бәрәкәтле төйәк! Рәхмәт яуһын һиңә халҡы ңдан, яралганһың аҫыл таштарҙан һин, яралганһың — тотош алтындан. «Ленин менән һөйлә

БӘ р СӘ КЛ ӘҮ ҡ. Ватс-ватс, иотса-иотса итеп
тсыртсыу, Ярыу (тсаты иәки туң нәмәне); сәрпәк
ләү. Туң итте бәрсәкләү. Утынды бәрсәкләп

бөтөрөү.
БӘ РС Ә К ҺӘ РСӘ К и. йыйн. Кәрәктән тыш
ватс киҫәктәр.
БӘ РС Ә Л Ә Ү ҡ. диал. Бәрсәкләү.
БӘ р ХӘТ [рус. бар хат < нем. < гәр.] и. Уң
яғы тсыҫтса ғына тсуйы иомшатс өбөрө менән
һуғылған, ғәҙәттә, ебәк тутсыма. Йәшел бәрхәт.

Ҡара бәрхәт. Ҡыҙыл бәрхәт. Ц Бәрхәт камзул.
Бәрхәт таҡыя. Бәрхәт һымаҡ иомщатс нәмәгә
тсарата әйтелә. Ер күкрәге бәрхәт һымаҡ йом
шаҡ. М. Тажи.
ф а м у р бәрхәте пробка ағасы. Ам ур бәрхәте
Өфөлә үҙен хужа итеп һиҙә башланы. «Совет
Баппсортостаны», 1965, 24 апрель. Бәрхәт гөл

ҡар. гөл.
Б Ә р ӘБӘр [фарс.] с. 1. Ү ҙ-ара тиң, тигеҙ.
Бәрәбәр булы у. Ауырлыгы бәрәбәр таштар, ш
Я лганлы ҡ һәм угрылыҡ һөкөмдә бәрәбәрҙер.
М. Өмөтбаев. Рөстәмгә үҙ һынына бәрәбәр баш
ҡаларҙан өҫтөн булы у килешеп тора. Ф . И ҫән
ғолов.
2. и. мәг. Нимәгәлер тиң булған күләм, сиф ат. Ошо хеҙмәт бәрәбәренә улар миңә көнөнә

бер-ике мәртәбә сәй эсерәләр, аш ашаталар.
М. ҒаФури.
ф Бәрәбәр күреү тиң күреү, бер тигеҙ күреү.
Шуның менән бәрәбәр шул утс ватсытта, шуның
менән бергә.
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Д. Юлтый. / Бер нәмәгә муллытс теләгәндә әйте
лә. Көрәгәгә бәрәкәт! Ы рҙынга бәрәкәт! Йортҡа

ш еү», 1968.
2. Бөтмәй,

оҙатстса етә торған. Бикмырҙа
агайҙың өйө йылы, өҫтө таҙа, тапҡаны бәрә
кәтле булды. Ф . Иҫәнғолов. Бик бәрәкәтле б ул
ды был варенье. Ҡунаҡтар алдына ла м ул-м ул
итеп ҡуябыҙ, үҙебеҙҙең өҫтәлдән дә варенье
өҙөлмәй, үҙе һис кәмемәй. М. Садиҡова.
БӘ РӘ К Ә ТҺ ЕҘ С. Самалаған ваҡытка етмәй,
тиҙ бөткән. [Нигмәтулла:] Бер бот он алганга

әле бер аҙна ла юҡ. Ш ул бөттөмө?.. Ниңә бик
бәрәкәтһеҙ булды? М. ҒаФури.
БӘ РӘ К Ә ТҺ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. төш. ҡар. бәрәкәт
һеҙләү.
БӘ РӘ К Ә ТҺ ЕҘЛ Ә Ү ҡ. Бәрәкәтен, ҡотон ебә
реү; ҡ әҙерһеҙләү. [Мортаев — Шәмсиәгә:] Ҡара

инде, ә! Аш бәрәкәтһеҙләп, кемде һыйлап сыгарган?! С. Сәйетов.
БӘ р Ә М Е С ' и. Ауыҙын асытс итеп бешергән
эремсек йәки бәрәңге бәлеше. Бәрәңге бәрәме
се. Ҡ ыҙыл эремсек бәрәмесе.
БӘ р ӘМЕС 2 ымл. диал. ҡар. а т а ҡ 2.
БӘРӘМ ЕТ [РУс. перемёт] и. Эре тсарматс те
ҙеп, һыуға артсыры тарттсан бау; еле. Бәрәмет
ҡуйыу.
БӘ РӘН и. 1. Имеп тутстағандан икенсе бә
рәсләгәнгә тиклемге кәзә, һарытс. Бәрән йөнө. Ц
Бәрән кәзә. Бәрән һарыҡ.
2. с. мәг. Шул кәзә, һарытстың тиреһенән те
гелгән. Бәрән тун.
Б Ә РӘ Н Л Ә Ү ҡ. диал. Бәрәсләү.
БӘРӘҢ ҒЕ и. [укр. бураки] 1. Эт тсарағаты
кеүектәр ғаиләһенә тсараған крахмалға бай бүл
беле йәшелсә. Бәрәңге ултыртыу. Бәрәңге тө

бөн күмеү. Бәрәңге яланы.

Б

БЭР

БӘҪ

2. Шул үҫемлектең тамырындағы а т а й тор
ған бүлбеһе. Лҡ бәрәңге. Ҡ ыҙыл бәрәңге. Эре

БӘСӘЛ. с. Оҙатс атлай алмай үлтырған (б а 
лаға тсарата).
Б Ә Ҫ 1 и. 1. Нәмәгә йәм, тәм биреп торған
Ятсп1ы сиФат; күрк, йәм. Бәҫен ебәреү. ■ [К и

бәрәңге. Ярмалы бәрәңге. Ҡ урган бәрәңге. Б ә 
рәңге иҙмәһе, ш Хужа ҡарсыҡ йоморолай бә
рәңге бешереп ҡуйган. Ул бәрәңгеһенең боҫон
борҡоратып сүлмәген өҫтәлгә килтереп ултырт
ты. Ж. К ейекбаев.
БӘҒӘҢ ГЕЛЕК и. Бәрәңге сәселә торған ер.
БӘ р ӘҢ ГЕЛӘНЕҮ ҡ. Бәрәңге тамырында бүлбеЬе тумалыу, яралыү. Бәрәңге бәрәңгеләнә

башлаган.
БӘ р ӘС 1 н. 1. Ғыүғандан имеп тутстағанға
тиклемге кәзә, һарьгк. Ҡәзә бәрәсе, һары ҡ бә

рәсе. Ҡөҙгө бәрәс. Яҙгы бәрәс. Бәрәс тире
һе. ш һары ҡ бәрәсләп биргәс, саҡ-саҡ туңма
ны бәрәс. Шуга өйгә индерҙек, шешәнән һөт
имдерҙек. Ә. Әхмәткүжин.
2. с. мәг. Шул кәзә, һарьгктың тиреһенән те
гелгән. Бәрәс бүрек.
ф Бәрәс һалыУ көнө етмәҫ элек имгәнеп, үле

лен:] Ҡәйнәм, ин инде тиҙерәк, Сәйҙең бәҫе
китә бит. И. Ғиззәтуллин.
2. Kerne тсаршыһындағы тсәҙер; күрк. Бәҫте
һаҡлау, ш [Ҡунаҡбикә:] Йә, йә юҡҡа ҡунаҡтың
бәҫен ебәреп торма. Башҡа ваҡытта, урамда
әрләшерһең. Д. Юлтый.
3. Кешене эшкә һәләтле иткән көс, ғәйрәт.

Бәҫтән тайыу. ■ һалдаттарҙың, оҙаҡ мәшәҡәт
ләнеп, бәҫе ҡайтҡан ахыры. Штанга эргәһенә
барырга береһе лә баҙнат итмәй. Н. Мүсин.
•
Ир намыҫы — ат бәҫе. Мәтсәл. Майыңды
ҡыштан сыгарма, ҡатынынды бәҫтән сыгарма.
Мәтсәл.
БӘҪ 2 и. 1. Оастсаү һыүытста ағастса иәки баш
тса нәмәгә өрпәк кенә бүлып тсүна торған тсыраү. Б әҫ баҫыу. Бәҫ ҡаплау, ш Тугайҙарга бо

бәрәс килтереү.
БӘ р Ә С 2 ымл. Ҡапыл аптырағанда, ғәжәплән
гәндә әйтелә.— Б әрәс, — тине ябай башҡорт ҡа
тыны, — электрҙы белмәҫ ниндәй аҡыл ул?
X . Ғиләжев.
БӘ р ӘСЛӘТЕҮ ҡ. Һарьпс-кәзэнән бәрәс алыү,
бәрәс килтертеү. Тәрбиә яҡшы, аҙыҡ м ул б ул

лот ҡатыш төшә аҡ томан. Мамыҡ төҫлө бәҫ
бөркәнә әрәмә, ҡыуаҡ. М. Ғажи.
2. диал. ҡар. томан 1. Бәҫ күтәрелде, яуыр.
Б Ә Ҫ 3 и. диал. Бәз.

гас, фермала һарыҡтарҙы бәрәсләтеү уңыш 
лы бара. «Оовет Баштсортостаны», 1979, 31 ғи

2. Кеше алдында тсәҙерле; абруйлы. Ауылдың
бәҫлерәк ирҙәре менән буласаҡ председатель
хаҡында ла һөйләшергә кәрәк ине. Ф . Иҫәнғо
лов. Байтаҡ көндәр уҙган һуң, бәҫле ҡунаҡ б ул
ган һүң, Урал иртүк торган, ти. һомайҙы са
ҡырып алган, ти. «Урал батыр».
Б Ә Ҫ Л Е 2 с. Б ә ҫ 2 менән тсапланған. Бәҫле,
сап сал бөгөн урман, ер ябынган ап-аҡ өрпәк
ҡалын юрган. Ҡ . Д аЯн.
БӘҪЛЕК 1 и. Кеше алдында тсәҙерле хәл.
Б әҫлек һаҡлау. ■ [Байбисә:] Йә, был ни тигән
эш — ҡояш аулаганса йоҡлау, был ниндәй бәҫ
лек. Т\ Хәйбуллин.
Б Ә Ҫ Л Е К 2 С. диал. Бәләкәй, тәбәнәк буйлы

нүар.
БӘ р ӘСЛӘҮ ҡ. Бәрәс килтереү. [Сәрбиямал:]

А науы бәрәсләргә торган оздой һарыгымдың
бәрәсен туңдырып ҡуйһагыҙ, йәнегеҙҙе алыр
мын! 3 . Биишева.
Б Ә ҒӘ Ү Е З [фарс.] и. диал. ҡар. аУ 1, 2.
Б Ә ҒӘ -Һ Э ҒӘ с. диал. аңтсы-тиңке.
БӘРӘШ ӘН с. аҙытс-түлек йәки бангка нәмәне
самалап, кәрәгенсә генә тотона белмәгән; һатслытсһыҙ. // Бәрәш ән тотоноу.
% Бәрәш ән ҡулда бәрәкәт юҡ. Мәтсәл.
БӘҒӘШ ӘНЛӘНЕҮ к. 1. һатслытсһыҙ, бәрәшән
кыланыү. [Ҡарсыҡ:] Нотоҡ уҡыуым түгел [ки

лен], оло булараҡ, кәңәш итеп әйтеүем генә:
әҙер донъяга төштөм, тип, бәрәшәнләнеп, мал
туҙҙырма. Х әләлд е харамга сайыуҙан аң булыгыҙ. Ғ. Ғарипова. Ялбы р ш улай бәрәшәнләнеп
йөрөй бирә, ти. К үп тә үтмәй, Ялбы р бөлгән
дә ҡуйган, ти (Әкиәттән).

БӘҪЛЕ С. 1. Нәмәгә йәм, тәм биреп торған
лтсшы сиФатлы; күркәм. Б әҫле кейем. Бәҫле

һый.

(тсатынға тсарата).
Б Ә Ҫ Л Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. Бәҫ 2 (1 мәғ.) менән тсапланыү.
БӘ ҪЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Б ә ҫ 2 (1 мәғ.) менән тсапланыү. [Аттың] иртәнге һалҡынга бәҫләнгән ар
ҡаһынан боҫо борҡорап тора. О. агиш .
БӘ ҪҺ ЕҘ с. ары ған, талған, хәлһеҙ. Ялан

2.
Теләһә нисек тәләФ ителеү, әрәм-шәрәм эшенән бәҫһеҙ булы п ҡайтыу.
ителеү. Ул [бай] эште батрактарына ҡушты ла
БӘ Ҫ Һ ЕҘЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. һир. Көс, хәлдән я ҙ
ҙырыу, хәлдән тайҙырыу.
үҙе, иген яҡшы итеп йыйыламы, башаҡ сәсе
БӘ Ҫ Һ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. һир. Нытс арып, көс, хәл
леп, бәрәшәнләнеп, туҙвылып ятмаймы тип, тик
шереп йөрөнө. Ғ. Дәүләтпшн.
дән тайыу; арманһыҙ булыу.
БӘ Ҫ Һ ЕҘЛ Ә Ү ҡ. Әрһеҙ кейеп, тсәҙерен ебә
БӘРӘШ ӘНЛӘҮ ҡ. Оамалап, кәрәгенсә генә
реү; тсәҙерһеҙләү. Кейемде бәҫһеҙләү.
тотонмай, теләһә нисек тәләФ итбү. Бесәнде
БӘ ҪӘ р ЕҮ ҡ. 1. Дым тартып, күгәреү; сереү.
бәрәшәнләп бөттөләр ҙә мал ас тора.
БӘС 1 и. ҡар. бәз.
Бәҫәргән бесән, ш һанды ҡ төбөндә бәҫәреп
БӘС 2 [фарс.] инш. иҫк. Ғимәк. Бәс, ш улай, —
ятҡан .. нәмәләр, ҡунаҡтар күрһен өсөн
ти Усман бабай , — яуҙарҙы еңеп сыҡтыҡ. О. Кугенә, урҙага менгән. Ж. Кейекбаев. / Иҫкереп,
либай. [Хәҙрәт:] Ерҙең урмандары, сәскәләре,
сереп, күк менән ҡапланыу. Т үбә таҡталары
күгәреп, бәҫәреп бөткән. И. Көҫәпҡол. И ҫкер
тауҙары, тигеҙлектәре бар. Бәс, ш улай булгас,
бай ҙа, ярлы ла бар тигән һүҙ. Ғ. Хәйри.
гән, бәҫәргән был өйҙөң эсе лә бик ярлы.
О. агиш.
БӘ СЕҮ ҡ. диал. ҡар. сәлдереү 1.
2. күсм. Ҡартайып, һүнеп, ҡарыуһыҙланыу.
БӘСӘ и. диал. Баса.
Шулай, иҫке тормошта күп тороп, картайган
БӘСӘЙ и. диал. Бәкәл.
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БӘҪ

БӘХ

у л элек, бәҫәргән. Ләкин хәҙер яңы көстәр, яңы
йәш рухтар менән йәшәргән. М. ҒаФури.
БӘҪӘРТЕҮ ҡ. Киптермәй ятҡырып, күгәр
теү, серетеү. Бесәнде бәҫәртеү. Кейемде бәҫәр
теү.
БӘТЛЕК и. диал. Яуызлыҡ, насарлыҡ. Бәтлек кылыу.
БӘТСӘ [фарс.] и. иҫк. Хеҙмәтсе малай. Ун
дүрт—ун биштәргә еткәс, ишан уны [Мәтякупты] үҙенең бәтсәһе иткән, мыйыҡ сыга башла
гас, бәтсәлектән сыгарып, мәҙрәсәгә биргән.

уның [Төлйөҙөмдөн] йәш йөрәген иркәләп бәү
етә. Һ. Дәүләтшина.
БӘХЕТ [гәр.] и. 1. БӨтә яҡтан теүәл булып,

А. ТаҺиров.
ф Бай бәтсә бай балаһы\
БӘҮ-БӘҮ ымл. Йәш баланы көйләп бәүет
кәндә әйтелә; әүәй-әүәй. Бәү-бәү, бәү-бәү, йом
күҙең, йоҡла, балам, йондоҙом (Сәңгелдәк йы
рынан).
ф Бәү-бәү итеү бал. йоҡлаү.
БӘҮЕЛ [гәр.] и. Матдәләр алмашыныу аҙығы
булараҡ бөйөрҙән бүленеп, организмдан һейҙек
юлдары а т а тыпгка сыҡҡан шыйыҡлыҡ; һеиҙек. Б әүел ҡыуыгы. Б әүел юлы. Б әү ел итеү.
БӘҮЕЛТЕС и. диал. Бәүелсәк.
БӘҮЕЛДЕРЕК и. диал. Бәүелсәк.
БӘҮЕЛДЕРЕҮ ҡ. Ян-лҡҡа сайҡалдырыу,
бәүелтеү, тирбәлдереү. [Ҡарт] аяҡтарын бәүел

дереп арбала гәмһеҙ генә ултырган .. малайга
ҡысҡырҙы. Я. Хамматов. Тулҡы ндарҙы бәүел
дереп, елбер-елбер ел уҙа. С. Әлибаев.
БӘҮЕЛЕҮ ҡ. 1. Баүланып, бер лҡтан икенсе
лҡҡа сайҡалыу. [Булат:] Япма аҫтындагы дилбәгәне бәйләп, бәүелгес эшләнем дә .. башта
үҙем бәүелеп ҡараным. К. КинйәбУлатова.
2. Торған йәки ултырған ерҙән лн-лҡҡа сайҡалыУ. Урмандарҙа агас бәүелгән, болот тет
рәп, ямгыр түгелгән. М. Кәрим. Ат юргалай,

сана йомшаҡ һелкенә, Й әноҙак бара бәүелеп
хы ял иркенә. А. Игебаев. / ТУлҡын-тУлҡын булып, һалмаҡ ҡына һелкенеү; тирбәлеү. Ярылган снарядтар көсөнә ер бәүелә. Д. Юлтый.
һап-һары бойҙай диңгеҙе терегөмөш ш икелле
бәүелеп ята. «Совет Башкортостаны», 1976,
10 август.

БӘҮЕЛЙЕТЕҮ ҡ. Яй ғына, еңел генә бәүел 
теү, әкрен генә тирбәлтеү.
БӘҮЕЛЙЕҮ ҡ. Яй ғына, еңел генә бәүелеү,
әкрен генә тирбәлеү. Теплоходтар үтә бәүелйеп.
Я. Ҡолмой.
БӘҮЕЛСӘК и. Бәүелеп уйнай торған ҡулаилама. Бәүелсәктә бәүелеү.
БӘҮЕЛТЕҮ ҡ. Ян-яҡҡа сайкалтыу; тирбәл
теү, бәүелдереү. П ароход артынан каса барган
бейек тулҡындар һалды быуындары менән бәү
елтә. Ж. Кейекбаев. Хәтерләүҙән Сәрцәнең ты
ны ҡыҫылды, теге кара нөктә лә тирбәлеп ҡуй 
ҙы. Тәүге бәпесен тапҡас, Әлмөхәмәт ҡатынын
ҡулдарында ш улай бәүелткәйне. «Ағиҙел», 1985,
JS& 6.

БӘҮЕТЕҮ ҡ. 1. Ян-яҠҠа сайкау; тирбәтеү.
Баланы бәүетеү. Сәңгелдәкте бәүетеү, ш [Н и
зам — ҡыҙына:] Сәңгелдәктә ятҡан саҡтарыңда,
.. һине төнгө сәгәттәрҙә тороп бәүетә инем.
Р. Ниғмәти.
2. күсм. Йөрәк, күңелде татлы хистәр менән
наҙлаү. Беренсе һөйөүҙең йылы тулҡындары
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ысын ҡәнәғәтлек, шатлыҡ биргән яҡшы тормош
хәле Ьәм хисе; ырыҫ. А ҡ бәхет. И л бәхете. Кеше
бәхете. Бәхет табыу. Бәхет теләү. ■ Бы л

донъяҡайҙарҙың рәхәтлеген күреп булмай бә
хет булмагас (Халыҡ йырынан). Бәхет асылыУ
эш, тормош үңайға китеү. [Шәһиҙә әбей:] Ҡ әй
нешеңдең бәхете асылһын. К үрмәгә бик һәйбәт,
бик һөйкөмлө бала. Һ. Дәүләтшина.
2. Эш, тормоштағы уңыш. К ү л эйәһе үҙенең
йылҡы өйөрөнән иң яҡшы атты һайлап, Ә бйәлил
гә килтереп биргән. Әбйәлил көтмәгәндә килгән
был бәхеткә ҡыуанып, аргымаҡҡа атланган да
өйөнә сабып ҡайтып киткән, ти (Әкиәттән).
[Мәгфиә:] Бәхетең — атайыңдар яусылатып ө л
гөрҙө. Югиһә, .. Сәбиләне алыр инең. Б. Бик
бай.
3. Башҡа төшкән лҙмыш; өлөш. Бәхете бала

нан. Бәхете эштән, ш [Бабайҙың] Биктимер
исемле кесе улына бер насар гына ат ҡараган,
ти. 4Я рар, бәхетем шулдыр инде » ,— тип уйлаган, ти, Биктимер (Әкиәттән). Батшаның яҡын
кеш еләре тагы .. тауыш күтәрә. «Бәхетенә тура
килгәс, ярар инде » ,— ти батша (Әкиәттән).
ф Аяҡлы бәхет берәй ҡыуаныс алып килгән
кешегә ҡарата әйтелә. Ғәлим агай өйгә ҡайтып
ингән аяҡлы бәхет булып күренде. Д. Юлтый.
Бәхет асҡысы бәхет биргән сәбәп. Бәхете бар
икән берәү бер лҡшы хәлгә осрағанда әйтелә.
Бәхете булЬын теләк теләп әйтелә. Бәхете артҡыр(ы) берәүҙе йомшаҡ итеп орошҡанда йәки
берәй эшенә һоҡланғанда әйтелә. [Кемдеңдер]
бәхетенән берәүгә уңай килгән бер нәмә бул
ғанда йәки булырын теләгәндә әйтелә. [Үмәр:]
Б алалар бәхетенән үҫеп китһә, әҙ булһа ла та
маҡлыҡ булыр. Һ. Дәүләтшина. Бәхеткә ҡаршы
берәй нәмәгә ҡарата ҡәнәғәтлек белдергәндә
әйтелә. Бәхеткә ҡаршы, Ҡола ҡашҡа бәлә-ҡазага дусар булманы. С. Кулибай. Бәхет ҡошо
бәхет сығанағы Ьәм бәхет символы.
БӘХЕТЛЕ с. 1. Бәхете булғаи, бәхете бар.

Бәхетле кеше. Бәхетле ил. Бәхетле булы у, ш
Б еҙ бәхетле бала булһаҡ, китмәҫ инек ил ташлап
(Халыҡ йырынан). / Бәхет белдергән, бәхет ме
нән һуғарылған. Бәхетле ҡараш. // Бәхетле йы л
майыу. ■ Бәхетле генә тороп ятҡанда, Сөйәлбайҙың әсәһе үлеп киткән (Әкиәттән).
2. Уңыш, шатлыҡ бирерҙәй бер хәл-ваҡиға
лы, бәхет менән тулы. Бәхетле бала саҡ. Б ә

хетле тормош. Бәхетле яҙмыш. Бәхетле көн.
ф Бәхетле бул теләк теләгәндә әйтелә.
БӘХЕТҺЕҘ с. Бәхеттән мәхрүм булған, бә
хете булмаған. Бәхетһеҙ кеше. ■ Бәхетһеҙ ба
шын ҡайҙа ҡуйырга белмәй һаман зарыгып,
һарыга һабышҡан Зөлхизә. Н. И ҙелбай. Б ә
хеттең иң ҙуры беләһегеҙме ниҙә? Бәхетһеҙ
кешене бәхетле итеүҙә. М. Хәй. / Ҡайғылы, бор
соулы Ь. б. хәлде белдергән. Бәхетһеҙ ҡиәфәт.
ф Бәхетһеҙгә ваҡытһыҙ ҡыҫтау ваҡытта кө
төлмәгән тотҡарлыҡ килеп сыҡҡанда әйтелә.

Бәхетһеҙгә ваҡытһыҙ тигәндәй, геологтар килеп
төштө. Ә. Вахитов.
• Бәхетһеҙгә ел ҡаршы. Мәҡәл.

Б

БӘХ

БӘШ

БӘ ХЕТҺЕҘЛЕК и. Бәхетһеҙ хәл йәки ваҡиға. Бәхетһеҙлеккә осрау, ш [Ҡыҙҙар:] Йәштән

һәр кем үҙенекен дөрөҫ тип нытсышҡанда,
отолор кешегә алдан шарт тсуйып эшләнә
торған һүҙ көрәше. Бәхәсте отоу. Бәхәсте отто

бәхетһеҙ булган кеш еләрҙең мөхәббәттәре лә
бәхетһеҙлек менән бөтә. Д. Юлтый.
ф БәхетЬеҙлеккә ҡаршы үкенесте, көйөнөстө
белдергәндә әйтелә. Бәхетһеҙлеккә каршы, .. көн
боҙолоп китте. М. Та леи.
БӘХЕТ-ЬГРЫҪ и. йыйн. ҡар. бәхет 1.
БӘХЕШ [фарс.] и. иҫк. кит. кар. бүләк Бә
хеш итеү.
БӘ ХИ Л [фарс.] с. Кемгәлер үпкә, асыУ тот
маған, эш, кылығына риза булған, эш, ҡылығын ғәФү иткән. Б әхи л булы у. Б әхи л итеү. Мин
һинән бәхил. ■ [Атаһы — ҡыҙына:] Беҙҙең

һүҙҙе

тыңламаһаң, мәңге бәхил түгелбеҙ.
И. Көҫәптсол. Бы л китеүҙән ҡайта алмаһаҡ,
бәхил булың, тугандар (Халытс йырынан).
БӘ ХИ Л Л ЕК и. Кемдеңдер эш, тсылығын ғәФү
итеп әйткән ризалытс. Б әхи ллек алыу. Б әхи ллек
биреү. Б әхиллек һорау. ■ [Атаһы — улына:]
Б әхиллек Ь к һиңә .. Беҙҙең йортҡа аяҡ баҫ
маҫһың. Ғ. Хәйри.
БӘ ХИ Л Л ӘТЕҮ ҡ. Өҫтәге бер бүрысты тсаитарып, ризалытс алыУ. Әсә хәстәре! А х, уны ни
менән генә бәхилләтеп бөтөрмәк кәрәк. Ф . И ҫән
ғолов.
БӘ Х И Л Л Ә Ү ҡ. Кемдеңдер эш, тсылығын ғәФү
итеп, ризалытста тсалыу. [Зиннәт:] Күрш е булып,

һеҙгә бер йәберем теймәне. Ә һеҙҙән күргән
дәремде бәхилләнем. Хуш ыгы ҙ. X. Ибраһимов.— һ и н минең ҡылган эштәремде бәхиллә , —
тип карт, ҡатынына ялынып илап ебәргән, ти
(Әкиәттән).
БӘХИЛЛӘШ ЕҮ ҡ. Ү ҙ ара ризалытс алып,
хушлашыу. Бәхилләш еп китеү, ш [Шафик]

ҡарт менән хуш лаш ырга халы ҡ күп йыйылды..
Берәүҙәре бәхилләш еп сыга, икенселәре инә.
Ә. Вахитов.
БӘХИЛЛӘШ ТЕр ЕҮ ҡ. Өҫтәге бер бурысты
тсайтарып, ризалатыу; бәхилләтеү. [Сәмрегош:]

Балаларымды коткарган өсөн .. нимә менән
генә бәхилләштерәйем икән (Әкиәттән).
БӘХМ ҮС и. диал. Бәхмәт. Умырзая тотоп,
нисә тапҡыр кәкүктәрҙән хатта көнләшеп, ерән
бәхмүсемдә һиңә саптым ҡалҡмаҫ элек кояш
көндәшем. С. Кулибай.
БӘХМ ӘТ ц. Бик ЯТС1ПЫ йүгерек тотсом аты.—
һ и н ҡайныһы уҙыр тиең? — К ү ге .— Уҙыр, у ҙ 
май ни. Турыһы у ҙ а ! — Турыһы кем айгыры
һуң? — Кемдеке икәнен белмәйем. И лла у л бәх
мәт тоҡомонан. Я. Хамматов.
БӘ Х р [гәр.] и. иҫк. кит. ҡар. диңгеҙ
Бәхре
Сыяһ. Бәхре Сәфит. Бәхре Хәзәр.
БӘХТЕЙӘр [фарс.] с, 1. шигр. Бәхетле, бәх е
те бар, Сер бирмәй, ҡырын ятып карап торһам,
ш ул ваҡыт мин был донъяның бәхтейәре. М. Ғаф ури.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
БӘХӘС [гәр.] и. 1. Берәй мәсьәлә тирәһендәге
төрлө Фекер, һүҙ көрәше. Бәхәс асыу. Б әхәс ҡо
роу. Бәхәскә инеү. Бәхәскә килеү. ■ Балалар

араһында ниҙер хаҡында ҡыҙыу бәхәс бара.
Береһенең һөйләп бөтәүенә икенсеһе ҡушылып
китә. Мәктәп геү килеп тора. Б. М и рзанов./В е
рәй нәмә тураһында ҡапма-ҡаршы Фекер булып,

р о у.
2. Мал-мөлкәт, хаҡ-хоҡуҡ өлкәһендәге үҙ-ара
тартыш. Сик буйы бәхәстәре. Хеҙмәт бәхәс
тәре.
БӘХӘСЛЕ с. Бәхәс уятҡан, бәхәскә килтер
гән. Бәхәсле мәсьәлә. Б әхәсле мал.
БӘХӘСЛӘШ ЕҮ ҡ. Берәй мәсьәлә буйынса
үҙ-ар а төрлө Фекер белдереп, һүҙ көрәштереү.

[Сафый менән Ғирфан] фәнни темаларга
сәгәттәр буйы бәхәсләшә торгайны. 3 . Биише
в а./ Кемдеке дөрөҫтән һүҙ көрәштереп, шарт
тсуйышыу. Ҡаҙаҡ араһында йөрөгән саҡта,

ҡаҙаҡтар менән бәхәсләшеп, И лек һыуының иң
киң еренән йөҙөп сыҡҡайным. Д. Юлтый.
БӘХӘССЕ и. Бәхәстә тсатнаштсан кеше.
БӘ Х Ә С Һ ЕҘ С. 1. Бәхәс уятмаған, бәхәскә
килтермәгән. Бәхәсһеҙ мәсьәлә.
2. Ҡәтғи Фекер белдергәндә әйтелә. Ныҡ,

каты тәбигәтле кешенең сәсе бик агарып
бармай. Бы л бәхәсһеҙ! X. Зарипов.
БӘ ҺАр [фарс.] и. иҫк. кит. Яҙ, яҙғы көн.
БӘҺИӘТ [гәр.] и. диал. Ниҙеңдер аҡтығы,
атстытс ризытс. Бәһиәтен ашаган.
БӘҺЛЕҮӘН [фарс.] и. 1, Сиктән тыш көслө,
ғәйрәтле кеше. һайлап-һайлап [Бабсаҡ] һигеҙ
бәһлеүән алды, яу коралын барын да тагып
алды. «Бабсаҡ менән Күсәк». Ул [батша] ҡыҙын
донъялагы иң көслө беһлеүәнгә генә бирергә
итә (Әкиәттән).
2, Бәйгеләрҙә көрәшкән кеше; батыр, көрәшсе.
Атаһы бәһлеүән булган.
БӘ ҺРӘ [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Киҫәк, өлөш.
Б ы л [Себерҙә йәшәгән] халыҡтар Россиянан
алды бәһрә. М. ҒаФури,
2. Ф айҙа, һәнәрем де хәйерһеҙ ҡылма, һүҙем
де бәһрәһеҙ ҡылма. М. Өмөтбаев.
БӘҺШӘТ [гәР.] и. иҫк. кит. 1. Матурлыҡ.
2.
Ҡыуаныс. Ҡауышыу бәһшәттер, ләкин дәһ
шәт йәһәннәмдер фираҡ. Ш. Бабич.
БӘЦ1КӘК и. диал. Бәшмәк.
БӘШМӘК и. 1, Саң-Һеркә ярҙамында үрсей
торған хлороФилһыҙ иң ябай үҫемлек. А гы у лы
бәшмәк. Аш ай торган бәшмәк. Тоҙло бәшмәк.
Агас бәшмәге. Баллы бәшмәк нәҙек һабаҡлы,
һарғылт ҡалпаҡлы йотса бәшмәк (көҙгөһөн
ағас төбөндә үҫә). Дуңғыҙ бәшмәге йыуан һабатс
лы, эре ялпаҡ башлы, һорғолт көрән төҫлө
ашай торған бәшмәк. Ҡайын бәшмәге көңгөрт
һоро ҡалпаҡлы, аҫты күҙәнәкле ашай торған
бәшмәк (ҡайынлыҡта үҫә). Ҡарама бәшмәге
серек ҡарамала ҡолаҡ рәүешендәрәк булып
үҫә торған аҡ бәшмәк. Ҡыу бәшмәк ағаска
йәбешеп үҫкән тояҡ һымаҡ тсаты бәтм әк . Төпөш
бәшмәк йыуан ҡыҫка һабаҡлы, ҡуңғырт көрән
ҡалпателы, аҫты күҙәиәкле ашай торған б ә т 
мәк. Уҫаҡ бәшмәге ҡыҙғылт һоро ҡалпаҡлы,
аҫты күҙәнәкле ашай торған бәтм әк . Һары
бәшмәк көпшә һабаҡлы, ҡыҙғылт һары ҡалпаҡ
лы, аҫты ҡатлансыҡлы а т а й торған бәтм әк .
Һаңғырау бәшмәк туп һымаҡ ап-аҡ йомро
бәшмәк (бешкәс, эсендә ҡара көрән саң бар
лыҡҡа килә). Һарыҡ бәшмәге ҡыҙғылт, алһыу
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БӘШ

ВАҒ

йәки ҡыҙғылт күк төҫтәге мурт ҡалпаҡлы, аҫты
ҡатлансыҡлы ашай торған бәшмәк.

неү.

2. ҡар. үңәҙ.
БӘШӘЙ и. диал. Башалтай.
БӘШӘЛКӘҺЕҘ е. диал. Бешәлкәһеҙ.
БӘШ ӘЛТӘЙ и. диал. Башалтай.
БӘШӘЛӘЙ1 и. А яҡ һөйәгенең туларһыҡ
менән бармаҡ һөйәктәре араһындағы өлөшө.
БӘ Ш Ә Л Ә Й 2 и. диал. Башалтай.
БӘШӘр [ғәр.] и. иҫк. кит. 1. Кеше, кешелек
доньяһы.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
ф Бәни (йәки әүләде) бәшәр кешеләр, әҙәм 
дәр.
БӘШӘрЕҮ ҡ. диал. ҡар. бәҫәреү 1.
Б Ә Я З [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡульяҙманың ағы;
аҡ. Бәязга күсереү.

БӘЯН и. ҡар. баян 2 1.
БЮДЖЕТ4 [Рг/С. <ф р.\ и.

Дәүләт йәки ойош
маның билдәле бер ваҡытҡа ҡаралған керем
һәм сығым сметаһы. СССР дәүләт бюджеты. /
Кешенең шәхси керем һәм сығым мөмкинлеге.

Ш әхси бюджет.

БЮЛЛЕТЕНЬ

[рус. (ф р.] и. 1. Ижтимағи

әһәмиәткә эйә булған төрлө эш, мәсьәлә тура
һындағы ҡыҫҡаса рәсми белдереү. А йлы ҡ х е ҙ

мәт бюллетене. Социалистик ярыш бюллетене.
Бюллетень сыгарыу.
2. Берәй ойошма сығарған периодик баҫма
исеме.
3. Депутатлыҡҡа кандидат кешенең исеме
күрһәтелгән һайлау ҡағыҙы, һ ә м атланы бабай

алга табан, көтмәгәнсә еңел ҡуҙгалып, бю лле
тенде һалеас, ҡарап торҙо урналарга, матур
йылмайып. Ғ. Ғүмәр.
4. ауы ры у кешенең ваҡытлыса эштән бушатылыуы тураһындағы ҡағыҙ. Бюллетень алыу.
Бюллетень биреү. Бюллетенгә сыгыу. Б ю лле
тендә йөрөү.
БЮрО [РуС. <фр.] и. 1. Ҡайһы бер орган,
ойошмаларҙың етәкселек итеү йәки күрһәтмә
биреү бүлеге һәм шул бүлектең ултырышы.

Партия бюроһы. Бюро составы. Бюро улты
рышы. Бюро ҡарары, m Бюро теүәл сәгәт
икелә башланды. Я. Вәлиев.
2. Ҡайһы бер ойошма йәки бүлектең исе
ме. Белешмә бюроһы. Конструкторҙар бюро

һы.

БЮРОКРаТ

[РУС. (ф р.] и. Хеҙмәт вазиФаһын асылына төшөнмәй, Формаль рәүештә генә
башҡара торған кеше.
БЮрОКраТЙЗМ [р ус. ] и. 1. Халыҡты иҫәпкә
алмай, иҙеүселәр синыФының ихтыяжынан ғына
сығып бойомға ашырыла торған дәүләт ида
раһы.
2. Мәсьәләнең асылына төшөнмәй, Формаль
яғын ғына өҫтөн ҡуйып эшләү ысулы. Бөгөн
бюрократизм — беҙҙең төп бурысты хә л итеү —

илебеҙҙең социаль-экономик үҫешен тиҙләтеү
һәм ошоноң менән бәйле хуж алыҡ итеү меха
низмын тамырынан үҙгәртеп ҡороу юлында
етди кәртә. „Оовет Башҡортостаны", 1986,
26 Февраль.

БЮрОКраТИК с.

Бюрократизмға хас. Эшкә

бюрократик мөнәсәбәт.
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ҡ. 1. Бюрократка әйлә

2. Бюрократтарса эш игеү.
( фр. ] и. Кеше кәүҙәһенең бил

БЮСТ [рус.

дән йә күкрәктән юғарғы өлөшөн генә һүрәт
ләгән скульптура. Баҡса эсендә, бейек поста
ментта бюст тора. X. Кәрим.
БЮСТТАЛЬТЕР [рус. ( нем.] и. Ҡатын ҡыҙ
ҙың түшен ҡаплан, йыйнаҡ итеп тота торған
м ахсус эске кейем. Бюстгальтер кейеү.

В
В [вэ] Башҡорт алФавитының өсөнсө хәрефе.
В а Б а [гәр. ] и. Бер туҡтауһыҙ эсте китәреп,
ҡоҫтороп, тән тартыштырып хәлде алған бик
йоғошло сир; холера. Ваба микробы. Ваба
киҙеүе. ■ Бына ҡоролоҡло 1921— 1922 йылдар.
.. Бы л йылдың көҙөндә ваба ауырыуы баш
ланды. Бөтә гаиләһе менән кешеләр ҡырылды.
« Башҡортостан ҡыҙы», 1968, № 8.
• Ете яуҙан ҡалган ирҙе ваба алмаҫ. Мәҡәл.
В а Б а Л [гәр.] и. иҫк. кит. Бәлә, ҡаза.
В А т а [РУе.] и. 1. Бик ҙур, ауыр нәмәне
үлсәй торған ҡорамал; ҙур үлсәү.

2. ҡар. Һалмауыр.
ВаГОН [рус. (и н гл.] и. 1. Т имер юлдан йөк
йәки кеше йөрөтөү өсөн ҡулайлаштырылған,
тәгәрмәстәргә ултыртылған ҡоролма. Йөк ва

гоны. Пассажирҙар вагоны. Трамвай вагоны.
Почта вагоны. Йомшаҡ вагон. К упелы вагон.
Плацкартлы вагон. Цистерналы вагон. Вагон
ишеге. Вагон тәҙрәһе. Вагон күсәре. Вагондар
эш ләү заводы. ■ Вагон ике ҡат һәндерәле
булып, беҙгә өҫкө ҡатта булырга тура килде.
Ғ. Хәйри. / Шуға тейәгән йөктө сама менән
үлсәү берәмеге. Дүрт вагон бүрәнә. И ке вагон
күмер, п Унда истибдад — хазина, унда ғәй
бәт — ун вагон. Ш. Бабич. Вагон әйләнеше бер
тәүлек эсендә станцияға килгән-киткән вагон
дарҙың ике күсәрле вагон иҫәбенә күсерелгән
һаны.

2. ҡар. вагончик. Баҫы у вагоны. Трактористар вагоны.
ВаГОНЁТКа [р ус.] и. Тар тимер юлдан йәки
аҫмалы юлдан йөрөй торған бәләкәй вагон йәки
платФорма. Домна мейестәренә руданы ат егел
гән вагонеткалар менән ташыйҙар. М. Х әйҙәров.

ВаГОНСЫҠ и. ҡар. вагончик,
вагончик [РуС.] и. Тәгәрмәсле йәки саналы

бәләкәй өй (ҡырҙа эшләгән кешеләр өсөн). Х ә 
ҙер малсылар өсөн көтөүлектәрҙәге күсмә
вагончиктар икенсе йорт булып һанала. «Совет
Башҡортостаны», 1965, 14 май.
вагрлнка [рус.] и. тех. Суйың һәм төҫлө
металл иретә йәки башҡа төрлө материалдарҙы
үртәй торған махсус мейес.
вағайтыу ҡ. 1. Дәүмәл, күләм яғынан
бәләкәйләтеү, ваҡҡа әйләндереү. Королоҡ

агастарҙы вагайтты.
2. күсм. Тарҡалдырып, экономик яҡтан бә
ләкәйләтеү.

ВАК

ВАҒ
ВағаЙ Ы У ҡ. 1. Дәүмәл, күләм йәһәтенән
бәләкәйләнеү, ваҡҡа әйләнеү (мәҫ. ҡоролоҡ
тәьҫирендә). Агастар вагайҙы ./ К әүҙәгә бәләкәй
ләнеү; ваҡланыу. М ал вагайҙы.
2. күсм. Тарҡалып, экономик яҡтан бәләкәй
ләнеү, көсһөҙләнеү. Хуж алыҡ вагащ ы.
В аҒИ З и. ҡар. вәғиз.
ВаЖ ИБ [гәр. ] и. иҫк. кит. Үтәлергә тейешле
эш; бурыс.
В а Ж И Б Ә Т [ғә Р. ] И. ҡар. важнб. Ш ул важибәт

менән йөрөй торгас, белмәй ҡалдым гүмерем
үткәнен (Халыҡ йырынан).
В аЖ И Ға и. ҡар. вәжнғә.
В а З [фарс. ]: ваз кисеү 1) берәй нәмәнән дүнеп,
баш тартыу. А лланан ваз кисеү. Тәмәкенән ваз
кисеү, ш [Секретарь — Ләләгә:] Берәй бәхет
һеҙлек булдымы? Ерле юҡҡа гына тормоштан
ваз кисергә уйламаганһыңдыр бит. Н. Мусин;
2) уй, күңел менән ситләшеү. Арба өҫтөндә
зекер әйтеп барган саҡтарында [м уллалар]
бөтә донъянан ваз кискән кеүек күренә. М. Ға
Фури.

В А З а [рус. (ф р.] и. Емеш-еләк һалыу, сәскә

В

в а й 1 ымл. Көй күтәргәндә әйтелә.
В а й -В ай 2 и. диал. Осҡат.
в а й р а н [фарс .] с. Ватыҡ, емерек. Ҡәрйә
вай

тиһәң дә, быларҙың йорттары вайран ине, ҡыш
буйына ел-бурандан үҙҙәре хайран ине. С. Яҡ
шығолов.
о
Вайран булыу емерелеү, ҡыйралыу; һәләк
булыу. Вайран итеү ( йәки ҡылыу) ватыу,
емереү; һэлэк итеү, юҡ итеү. [Хәмди:] Ғүмер

иткән ояңды вайран итеп ташлап кит инде.
Ш. Янбаев.

ВаЙЫМ [гәр. ] и. Тынғы бирмәгән, ныҡ бор
соған уй; ғәм. Тулыбай, донъяла һәр нәмәһе
етеш, һис бер вайымы юҡ кеше һымаҡ, һүҙгә
кереш[те]. Ғ. Дәүләтшин. Вайымында ла юҡ
уйлап та ҡарамай, иҫкә лә алмай./Ҡ айғы ,
хәсрәт. Вайым сигеү, ш һаман күңелең тулыш

һа, аулаҡ ерҙә йәшең
вайымыңды. С. Ҡудаш .

түк,

йәшең

йыуыр

в а й ы м л а н ы у ҡ. Нимәлер тураһында бор
солоп уйланыу.

в а й ы м л а у ҡ. Нимәлер тураһында уйлап
борсолоу. Әсәһенә төшкән көс еткеһеҙ ауыр ..

ҡуйылган.

ҡайгы-хәсрәт те вайымламаган бала: «Әсәй,
атайҙьщ хатын тагы уҡы », — ти. М. Тажи.
ВаЙЫМЛЫ с. Нимәнелер хәстәрләй, кем йәки

ВаЗҒИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Билдәле бер хәл.
Башҡортостандың географик вазгиәте.
ВаЗЕЛЙ Н [рус. (ф р.] и. Н еФттән алынған

нимә тураһындалыр борсола, ҡайғырта белгән.
Д умбай булма, вайымлы бул һәр ерҙә. А. И ге
баев.
ВАЙЫМСЫЛ с. ҡар. вайымлы. Вайымсыл

ҡуйыу йәки бүлмәне биҙәү өсөн ҡулланыла
торған матур һауыт. Ҙ ур вазаларга алма, әф ли

сун

менән

эре

йөҙөм

тултырып

X. Мохтар.

һарғылт май (техника һәм медицинала ҡулла
ныла). Техник вазелин.
ВаЗЕЛИНЛЫ с. Составында вазелин булған.

Вазелинлы һабын.
В а З И Ф а [гәр.] и. 1. Өҫтәге бурыс. Кеш елек
вазифаһы, ш [Балаларга] үҙебеҙ кеймәгәнде
кейҙерҙек, .. йомарт булдыҡ, ата-әсәнең вази
фаһы шулай, тинек беҙ. С. Кулибай.
2. Хеҙмәт буйынса йөкмәлгән эш. Директор
лыҡ вазифаһы, ш [Тереголов:] М уллабаев бат
рак балаһы, үҙе лә батрак, йәмгиәт эшендә актив
ҡатнаша, үҙ вазифаһын башҡаларга үрнәк
булы рлы ҡ итеп үтәй. Б. Хәсән.
3. иҫк. Хеҙмәт хаҡы. Утын юҡ, бик һыуыҡ
мәктәп, фәкир хәлф ә нисек түҙһен, уның юҡ
бит тамаҡ тундар — вазифа айга утыҙ һум.
Ш. Тульвинский.

4. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
В аЗИ Ф аЛ Ы с. Дәүләт эшендә билдәле бер
вазиФа башҡарған. Вазифалы кешеләр граждандарҙың тәҡдимдәрен һәм гаризаларын билдә
ләнгән срокта карарга .., һәм тейешле саралар
күрергә бурыслы. Башҡорт АССР-ыньщ Кон
ституцияһы, 1984.

В аЗИ Х [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Яҡшы билдәле;
асыҡ.
2. Асыҡ, төшөнөрлөк итеп аңлатыусы.
3. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
ВАЙ ымл. Аптырағанда, үкенгәндә әйтелә.

кеше.
ВАЙЫМ ҺЫҘ с. Бер нәмәгә лә иҫе китмәгән,
борсола, уйлай белмәгән, хәстәрлек ҡылмаған;
моңһоҙ, ғәмһеҙ. Вайымһыҙ булы у. Вайымһыҙ
бала саҡ./ j Вайымһыҙ йөрөү. ■ Әйтмәйем иркә
булдым тип, йәшәнем тип вайымһыҙ. 3 . Би
ишева.
ВаЙЫМҺЫҘЛаНЫУ ҡ. Вайымһыҙға әйлә
неү, вайымһыҙлыҡ күрһәтеү. [Янһаров] үҙенең

һуңгы арала вайымһыҙлана төшөү енә эсе
бош[то]. Б. Бикбай.
ВАЙЫ М ҺЫ ҘЛЫ Ҡ и. Бер эш йәки хәлгә моң
һоҙ ҡараш; ғәмһеҙлек, моңһоҙлоҡ. [ Студенттарга] уҡы у башта еңел һымаҡ тойола, огио ялгаи хис бара-тора вайымһыҙлыҡ менән алма
шына. «Ағиҙел», 1971, № 9.
ВАКАНСИЯ [рус. (ф р.] и. Эштәге буш урын.
Вакансия булыу.
ВАКСа [рус. (нем .] и. Аяҡ кейеменә һөр
төү өсөн балауыҙ, ҡором, туң май ҡушын
яһалған май. Итекте вакса менән таҙартыу.
ВАКУУМ [рус. (лат.] и. физ., тех. Герметик
һауытҡа томаланған газ хәле; һауаһыҙ буш 
лыҡ. Вакуумда ҡойолган ҡорос. / / В акуум ап

парат.

ВАКХАНАЛИЯ [рус. (лат.] и. 1. Боронғо
Римдағы шарап аллаһы Вакх хөрмәтенә үткә
релгән байрам.
2. күсм. Тәртипһеҙ эске мәжлесе.
Вай, үткән г үмер! Вай, был йәшлек!
ВАКЦЙНА [РуС. (лат.] и. мед. Йоғошло
ф Вай кем йырлағанда ҡыҫтырып әйтелә.
ауырыуҙың көсһөҙләндерелгән йәки үлтерелгән
Ҡаһым түрә менгән һоро юрга, вай кем, тояҡ
ҡуҙғытҡысынан эшләнеп, ауырыуҙан һаҡлау
тары ҡупҡан, баҫа алмай (Халыҡ йырынан).
һәм дауалау өсөн кешенең, хайуандарҙың тәне
•
Туйҙа һай ҙа һай, туй үткәс вай ҙа вай. нә ебәрә торған дарыу. Полиомиелит вакци
Әйтем.
наһы. Т уберкулёз вакцинаһы. Вакцина биреү.
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ВаКЦИНАЦИЯ [РУС.] и, мед. Вакцина менән
прививка лһау Э 1 н е .
В а Ҡ с, 1. Күләме, дәүмәле бәләкәй берәмек
тәрҙән торған; киреһе эре. Ваҡ ҡом. Ваҡ тоҙ.
Ваҡ ярма, ■ Көҙгә тартым эс бошоргос ваҡ
ямгыр һибәләй, Д. И слам ов./Ҡ ы ҫҡа аралы,
йыш-йыш булған. Ваҡ аҙым, I j Ваҡ атлау. Ваҡ-

эш-хәл. Күптән булган ваҡига. ■ Зөләйхә ту
таш менән тәүге танышыу ваҡигаһы ҡылт итеп
иҫкә килеп төштө. ГГ. Йәнәби.
В а Ҡ И Ғ а л а Р. Ғәмәлдә. Ғимай .. әллә ни
тиклем һүҙҙәргә етергә, ыҙгышырга тура килер
тип уйлагайны. Ә ваҡигала уйлагандан күп
еңел булы п сыҡты. И. Насыри.
В а Ҡ И Ғ а Н [гәр.] Р. иҫк. Ысынлап та. Ваҡиган , — ти учитель Хажи агай, шәкерт сыгып
ҡиткәс, — беҙ шәкерттәребеҙгә юҡ гәйептәрҙе тагырга тырышабыҙ булһа кәрәк. Ғ. Ғүмәр.
ваҡиғда р . иҫк. Ватсиғала.
ВаҠИФ [гәр.] и. иҫк. ВатсыФ биреүсе.
ваҡланыу ҡ. 1. төш. ҡар. ваҡлау. Ваҡланган таш. ■ Зәлиф ә урынынан торҙо ла, ва ҡ 
ланып туҫтаҡҡа ебетергә ултыртылган ҡоротон
ҡалаҡ менән иҙә һалды ла, ҡаҙандагы һурпаны
ҡоротлап, ҙур һурпа алдырына һалып өләшеп
сыҡты. Т. Хәйбуллин.
2. ҡар. вағайыу.
3. күсм. Матссат, мәнФәғәт йәһәтенән бәләкәй
ләнеү; түбәнәйеү. А уылдың батыры, даны б у л 
ган Ф әхри ниндәй ваҡланган. Б. Бикбай.
4. күсм. Ватссыллытс күрһәтеү, ватссыл булыу.
Эй, ҡорҙашым! Төҫмө ир-егеткә сәбәләнеп юҡҡа
ваҡланыу? р . Бикбаев.
ВаҠЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ваҡлау.

ваҡ баҫып йөрөү,
2. Буй-һыны, дәүмәле бәләкәй булған, ҙур
түгел; киреһе эре. Ваҡ агас. Ваҡ балыҡ. Ваҡ

кесерткән. Ваҡ ҡош. Ваҡ сысҡан. Ваҡ япраҡлы
агас. ш Район үҙәге ,, гел бер төҫлө ваҡ ҡына
өйҙәрҙән тора. М. Ғажи. Д ейеүҙең үкергәнен
ишетеп, тирә-яҡтагы вагыраҡ дейеүҙәр, аждаһа
лар ярҙамга килде, ти (Ә к и әт т ән )./Й әт е, буйы
бәләкәй, кесе йәштәге. Урамда хәрәкәт юҡ.
Өй тирәһендә .. уйнаган ваҡ балалар, ҡояш
йылыһында ултырган ҡарттар гына күренә.
Д. Юлтый.
3. Милке, мөлкәте бәләкәй, экономик ятстан
көсһөҙ. Ваҡ буржуазия. Ваҡ крәҫтиән хужалы-

гы.
4. Һаны бәләкәй. Ваҡ милләттәр.
5. Йөкмәткеһе, әһәмиәте бәләкәй. Ваҡ эш.
■ И рҙәрҙең ҡайһы бер ваҡ нәмәләрҙе ҡатыны

на һөйләп бөтмәҫкә тейешлеген дә белә у л [Ф а
тима]. В. Бикбай. Эште яратҡан, белгән кадрҙар
һайлап алыу ваҡ мәсьәлә түгел. «Совет Б а т тсортостаны», 1966, 1 март.
6. Ҡиммәте бәләкәй (атссаға тсарата). Ваҡ аҡ
са. / / Ҡәләм алырга вагым булманы.
7. күсм. Бәләкәй, тар матссатлы. Эреләндең ..
хәҙер ,— тиһең .. Юҡ! Үҙең бит ҡалдың бугай,
элеккесә ш ул ваҡ көйө. Н. Нәжми.
8. күсм. Кәрәкмәгән бәләкәй нәмәгә иғтибар
итеп бәйләнеүсән; ватссыл. Ваҡ кеше.
ф Бысҡы вағы ш ул уҡ бысҡы табы (ҡар.
бысҡы). Ваҡ мал һарыҡ һәм кәзәләр. [Сәлимә:]

Тәүге ирем үлгәндә ике ат, ике һыйыр, кәртә
тулы ваҡ мал ине. Һ. Дәүләтпшна. Ваҡ сыр
диал. селбәрә. Ваҡ һүҙле бәләкәй генә нәмәне
лә өҙмәй-куймай һөйләүсән. Ваҡ һүҙле кеше.
Икмәк вағы ҡар. валсыҡ.
В а ҡ а й с. 1. Матссаты бәләкәй, түбән мәнф әғәтле. Гейне немец буржуаһының, обывателенең ваҡай тормошон күрә алмай. Ж. Кейек
баев.

2. диал. Ватссыл.
3. диал. ҡар. бөтмөр 1.

ваҡайланыу

к. диал. Ваҡсылланыу.
ВА Ҡ А Й ДА У ҡ. диал. Ентекләү. Ваҡайлап
эшләү.
В а Ҡ а Р [гәр . ] и. иҫк. Ҡ иәФәттәге ғорурлыҡ,
олпатлыҡ. М өхәррир Камали һөйләүселәргә бик
ваҡар менән генә ҡарай. А. Таһиров.
ВаҠаРЛЫ с. иҫк. Ғорур, олпатлы. Сәхнәгә

борош о башҡорт кейеме кейеп, бик ваҡарлы,
һалмаҡ хәрәкәт менән .. Ф әйзи Ғәскәров килеп
сыҡты. «Совет Башҡортостаны», 1967, 17 март.
ваҡиғ [гәр.] с. иҫк. Барлытстса килгән,

ваҡлау ҡ. 1. Ватс-ватс киҫәктәргә, өлөштәр
гә бүлгеләү; ватс итеү. Икмәкте ваҡлау. Ташты

ваҡлау.
2. Бәләкәй-бәләкәй төркөмдәргә, ш әхестәргә
айырыу. Крәҫтиән хужалыҡтарын ваҡлау.
3. Бәләкәй нәмәләргә иғтибар итеп, ниҙеңдер
әһәмиәтен т ө т ө р ө ү . М әсьәләне ваҡлау. Эште

ваҡлау.
4. Ҡиммәтен бәрәбәр итеп, ватстса алмашты
рыу (атссаны). Аҡсаны ваҡлау. Ун һумлыҡты

берәр һумлыҡҡа ваҡлау.
ф Ваҡлап һатыу берәмләп, өлөшләп һатыу.

ваҡлашыу

бәйләнеү;

ҡ. Әһәмиәте бәләкәй нәмәгә
ваҡсылланыу. [Таһыл:] Ташлайыҡ

әле ундай һүҙҙе! Улайтып ваҡлашыу яҡшы тү
гел бейҙең алдында, һы рга һабагы ҡыҙ атаһына
бирелгәнгә мин һиңә толпар менән шоңҡар
һалдым бит. X. Ғәбитов.
ваҡлыҡ и. 1. Йөкмәткеһе, әһәмиәте бәләкәй
нәмә. Тормош ваҡлыҡтары. ■ [Хатта] бөтә
әхүәл ваҡлыҡтарына тиклем тасуир ителгән,
етмәһә, теге Тимашов тураһында ла яҙылган.
Д. Юлтый.
2.
күсм. Матссат, мәнФәғәттең бәләкәйлеге,
түбәнлеге. Ваҡлыҡты, түбәнлекте белмәй үҫкән

саф һәм горур йөрәкле [Зөлхизә] үҙен-үҙе оно
топ, ярһып һөйә. 3 . Биишева.
Ваҡ-СЫБЫР с . йыйн. Ватс-ватс, бәләкәйбәләкәй. Ваҡ-сыбыр балыҡ. Ваҡ-сыбыр мал.
ВаҠСЫЛ с. Кәрәкмәгән ваҡ нәмәләргә лә
иғтибар итеүсәи; ватс һүҙле. Ваҡсыл кеше. В аҡ
сыл булыу.
ф Ваҡсыл кеше түрә булһа, агас игәү түрҙә
булыр. Мәҡәл.

бар булған.
□
Ваҡиғ булыу барлытстса килеү. Башҡорт
ваҡсылланыу ҡ. Ваҡ-төйәк бәләкәй нә
мәгә бәйләнеү; ваҡланшу. Артыҡ ныҡ ваҡсы лла
тарҙың беренсе мәртәбә баш күтәреүҙәре 1584
йылда ваҡиг булды. М. Һаҙыев.
нып юҡ-барга игтибар итеү.
ВаҠСЬ1у с. диал. Ваҡсыл.
В а Ҡ И Ғ а [гәр.] и. Булып үткән иҫтәлекле
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ваҡ-төйәк

и. йыйн. 1. Күләме яғынан са

ғыштырмаса бәләкәй бөтә кәрәк-яраҡ (һауыт
һаба, энә-еп һ. б.). Д онъя ваҡ-төйәге./ / Ваҡ-

төйәк нәмә. Ваҡ-төйәк кейем, ш Таш өҫтөндә
туҫтаҡ, сәйгүн, котелок һәм башҡа ваҡ-төйәк
күренә. Ш. Насыров.
2. күсм. Әһәмиәте бәләкәй бүлған э ш -х ә л .//
Ваҡ-төйәк йомош. Ваҡ-төйәк мәсьәлә. Ваҡ-төйәк
эш. ■ [Юлдыбикә әбей:] Картым бахыр, йомошфәлән бирһәң, ниңә бирәһең, ҡунаҡ саҡырһаң,
ниңә саҡыраһың, тип, кеше һымаҡ, ваҡ-төйәк
те күреп тә барманы. 1 \ Хәйбуллин.

ВаҠҺЫНЫу ҡ. 1. Ү ҙеңде бәләкәйгә ҡуйыу,
ватстса һанау. Беҙ кескәй, тип һис ҡасан да
ваҡһынмагыҙ. Ғ. Рамазанов.

2. ҡар. ваҡлашыу. Ваҡлыгы менән йыһандың
ваҡһынаһым килмәне. Ш. Бабич.
ВаҠҺЫу 1 с. диал. Ваҡсыл. Ваҡһыу кеше.
ваҡьы у 2 ҡ. ҡар. ваҡсылланыУ.
ВаҠЫТ [гәр.] и. 1. БыУат, йыл, сәғәт, ми

В

ВаҠЫТЛЫ с. 1. О ҙаҡҡа иҫәпләнелмәгән,
ваҡытлыса ғына булған. Ваҡытлы ярашыу. ■
Фронтта ваҡытлы тынлыҡ. А. Карнай.
2. Билдәле бер ваҡытҡа тәғәйенләнгән. Ваҡыт
лы хөкүмәт. Ваҡытлы эш. Ваҡытлы матбуғат
билдәле бер ваҡыттан һуң ҡабатланып сыға тор
ған газета һәм журналдар.
3. Уңайлы, кәрәк ваҡытҡа тура килгән. В а 

ҡытлы сара. Бы л ҡарар бик ваҡытлы б у л д ы .//
Ваҡытлы йөрөйһөң. Ваҡытлы килгәнһең.

в а ҡ ы т л ы в а ҡ ы т һ ы ҙ р. Кәрәккән-кәрәкмәгән ваҡытта. Ваҡытлы-ваҡытһыҙ ҡунаҡ са
ҡырыу.

в а ҡ ы т л ы с а р. Билдәле бер ваҡыт менән
сикләнеп. Ваҡытлыса эшләү, ш Ямаевтың үҙ
квартираһы ла юҡ, кешеләрҙә ваҡытлыса тороп
йөрөй. Б. Бикбай.

в а ҡ ы т һ ы ҙ с. 1 . Ваҡытынан элек булған;
иртә. Ваҡытһыҙ үлем . / / Ваҡытһыҙ һәләк булыу.
2. Тейешһеҙ, уңайһыҙ ваҡытта булған. Ваҡыт

нут һ. б. менән иҫәпләнгән дауамлы арауытс
һәм уларҙың бер-бер артлы алмашыныуы. Дүрт
ай ваҡыт. Ваҡыт тиҙ үтә. ■ [Зөлхизәгә] хәҙер
ун һигеҙ!.. Күпме ваҡыт үтеп киткән! 3 . Биише
ва./Ш ул арауыҡты үлсәү берәмеге. Урындагы

һыҙ ҡунаҡ. Ваҡытһыҙ йыйылыш. / / Ваҡытһыҙ
йөрөү.
в а ҡ ы т ы н д а p. 1. Тейешле, кәрәкле ваҡыт
та. Ваҡытында урылган иген.

ваҡыт. Кояш ваҡыты. М әскәү ваҡыты.

Ваҡытында у л дан тотҡан көрәшсе ине.
ВаҠЫФ [гәр. ] и. иҫк. Йәмәғәт Файҙаһына

2. ай, көн, тәүлек араһындағы бер өҙөк. Ш ул
ваҡыт. Ваҡыт үткәреү. Ваҡыт әрәм итеү. В а
ҡыт биреү. Ҡыҫка ваҡыт э с е н д ә ./ а й , тәүлек,
көндөң нимәгәлер бәйле сағы. Бала ваҡыт.
Бесән ваҡыты. Иртәнге аш ваҡыты. Й оҡлар
ваҡыт. Эш ваҡыты. Я л ваҡыты, m К үңел яна,
көйә ут эсендә йәш ваҡыттар әрәм үткәнгә.
Ш. Б аби ч./Т әүлек, миҙгел дауамындағы айы
рым: бер өҙөк; мәл. Киске ваҡыт. Кышҡы ва

ҡыт. Ямгыр лы ваҡыт, ш Таң ваҡыты .. К илеп
торҙом бейек яр буйына, гашиҡланып ҡарап таң
нурына. Ғ. амантай.
3. Берәй нәмә эшләр өсөн мөмкинлек биргән
уңайлы мәл; Форсат. Ваҡытын белеү. Ваҡытын
табыу. Ваҡыт юк. ш [Рәшиҙә — Тәнзилә әбейгә:]

Әйҙә, беҙ ҡайта торайыҡ, йәштәр үҙ ваҡыттары
менән ҡайтырҙар әле. М. Тажи.
4. Кешелек йәмғиәтендәге, ниндәйҙер д ә ү 
ләт, халыҡ һ. б. нәмә тормошондағы билдәле
бер осор; заман. Р еволю ция ваҡыты, һугы ш ва

ҡыты.
5. грам. Эш-хәлдең дауамлы арауьпстағы бер
өҙөккә ҡарағанын белдергән грамматик төшөн
сә. Ваҡыт хәле. Ваҡыт һөйләм.
6. филос. Материя булмышының хәрәкәттә,
дауамлылыҡта, эҙм ә-эҙ лелёктә сағылған дөйөм
обьектив Формаһы.
ф Бер ваҡыТ билдәле бер мәлдә; бер саҡ, бер
заман. Бер ваҡыт бөтәһен дә атып бәреп,

үҙебеҙҙең И ҫәнголга ҡайтып китергә самала
ным. С. агиш . Бер ваҡытта ла йәки һис бер
ваҡыТ һис ҡасан да. Беҙ бер ваҡытта ла баш
эймәнек. Ҡайһы [бер] ваҡытта ҡайһы берҙә,
ара-тирә; ҡайһы [бер] саҡта. Кайһы ваҡыт бала
саҡтар иҫкә килеп төшә. Һәр ваҡыт гел генә,
һәр саҡ. Бы л илдә һәр ваҡыт яҡты, был илдә
һәр ваҡыт ал таң. Р. Ниғмәти.
В аҠ Ы Т -В аҠ Ы Т Р. Ҡайһы берҙә, ара-тирә.

Ваҡыт-ваҡыт ел иҫеп китә.

2. Ҡасандыр бер ваҡытта; заманында, элек.
васыят ителгән мөлкәт.
□
Ваҡыф итеү васыят

итеү. Берәү бөтә
байлыгын уларга [шәкерттәргә] ваҡыф итеп
вафат булган. Ғ. Ғүмәр.
В а Л 1 [РУС.] и. Тупраҡ, балсыҡтан йәки баш
ҡа нәмәнән өйөп яһалған нығытма; ур. Крепость
валы. ■ Фашистар буйҙан-буйга ҡар ҡатыш
һалам өйөп, уның өҫтөнә һыу һиптереп, бейек
вал яһагандар. Ж. Кейекбаев.
В а Л 2 [рус.] и. тех. Төрлө механизмдарҙа:
хәрәкәтте башҡа өлөштәргә бирә торған әйлән
мәле үҙәк, күсәр. Кардан валы. Кәкре вал.

Станок валы.

в ал Е н тл ы с хим. Үҙ атомы һанындағы
башҡа химик элемент атомдары менән ҡушы
лырға һәләтле. И ке валентлы. К үп валентлы.
ВаЛЕНТЛЫҠ и. хим. атомды ң билдәле бер
һандағы икенсе атомдар менән берләшеү
һәләте.
ВаЛЕРИаН [р у с. валериана (лат.] и. 1.
Болонда үҫә торған алһыу сатыр сәскәле дарыу
үләне; бесәй үләне. Валериан тамыры. Валериан
сәскәһе.
2.
Шул үләндең тамырынан яһалған дарыу.
Валериан тамсылары.
ВаЛЁТ [РуС. < фр. ] и. Һүрәтле кәрттәрҙең
иң бәләкәйе.

ВаЛИДОЛ [рус. (лат.] и. фарм. Йөрәк
ҡыҫҡанда эсә торған тынысландырғыс дарыу.
ВАЛИК [РУС.] и. тех. Бәләкәй вал 2.
В а Л Л а һ И [гәр.], валлаһи ғәзим ымл. Кеше
ышанмағанда, бик ышандырырға тырышып
әйтелә.— Йәшенле ямгырҙа ҡырҙа йөрөһәң,
сәс йәшен юлы һымаҡ оҙон булып үҫә. В а лла 
һи гәзим! К. Кинйәбулатова. Д уҫ итеп кенә йө
рөйөм, валлаһи, йәрем түгел (Халыҡ йыры
нан).

ВаЛОВОЙ [рус.] с. ҡар. тулайым.
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ВАЛ

ВАС

ВаЛСЫҠ и, Берәй нәмәнең бик ватс, бик бә
ләкәй киҫәге. Икмәк валсыгы, т Ғ әзиз ерем,

наһы. ■ Электролиз ванналарына тултырган
аш тоҙо иретмәһә аша электр тогы үткәргәндә,
хлор анодҡа йыйыла. „Совет Башҡортостаны“ ,

һәр валсыгың өсөн, мин бирергә әҙер йәнемде,
X. Түләкәев.

в а л с ы ҡ л а н ы у ҡ. Валсытстса әйләнеү. И к
мәк иҫкергән, ыуалып валсыҡланып тора.
в а л с ы ҡ л а у ҡ. Валсытс хәленә килтереп
ватслау. Икмәкте валсыҡлап бөтөрөү.
ВАЛТОРНА [рус. ( нем .] и. Дүңгәләкләп
бөгөп лһаган еҙ торба рәүеш ендәге киң ауы ҙ
лы, йомшатс, иркен тауышлы тынлы музыка
тсоралы.
ВАЛуН [РуС.] и. ш ул уҡ һарыҡ таш (ҡар.

1965, 12 марг.
2. Ҡ о ш нуры, һауа, һыу менән тәнде дауалау
сараһы. Ҡояш ваннаһы, һ а у а ваннаһы. Аяҡҡа

ванна яһау.
В а р АН [рус. (лат.] и.

Көньяҡта йәшәгән
ҙур кеҫәртке төрө.
ВАрВар [РУС. <ғР.] и. 1. Боронғо гректарҙа
һәм римляндарҙа: сит ил кешеһенә кәмһетеп
әйтелгән һүҙ.

2. ҡар. вәхшн 2.

ВАРВАРЙЗМ [РУе.

таш 2).
ВаЛЬС [рус. (ф р.] и. Өс ритмлы, һалмаҡ
нарлы бейеү һәм шул бейеүҙең көйө. Вальс
бейеү. ■ Ҡыҙҙарҙан берәү пианинога барып:
«Вальс уйнайым, бейегеҙ /<►— тине. Ғ. Хәйри.
ВаЛЬЦОВКа [РуС. (нем.] и. тех. Бер береһе-

< гр.] и. Сит телдән алын
ған һәм әҙәби тел нормаларын боҙған һүҙ йәки
һүҙбәйләнеш .
ВаРВаРЛЫҠ и. ҡар. вәхшнлен 2.
ВАРЕНЬЕ [РУС.] и. Бал йәки шәкәрҙә ҡай
натҡан еләк-емеш. Алма вареньеһы. Еләк ва

нә тсыҫталышып, ҡара-ҡаршы әйләнгән ике вал
лы машина. Вальцовкала эшләү. Вальцовканан

реньеһы. Сейә вареньеһы. Варенье ҡайнатыу.
■
Тәҙрә янындагы быялалы өлкән шкафта
төрлө вареньелар, төрлө банкалар, бал һалынган һауыттар, тагы әллә ниҙәр теҙелешеп улты
ралар, Һ. Дәүләтшина.
вариАнт [рус. (лат.] и. Төрлөсә үҙгәртеп
эшләнгән йәки бирелгән нәмәнең береһе. М енде
леев периодик система таблицаһының иң һуңгы
вариантын төшөндә күргән. «Совет Башҡорто
станы», 1971, 10 ғинуар. Бабич «Ғазазил»дың
ҙурайтып ҡайтанан эшләгән вариантын һөйлә
не. С, Ҡ удаш .
ВаРИАЦИЯ [Рус. (лат,] и. муз. Төп теманы

үткәреү.

ВаЛЬЦОВЩИК [р ус.] и. Вальцовкала эш 
ләгән эшсе. Вальцовщиктар валдар аша үтеп,
һаман һуҙы ла килгән металды
туралап тора
лар. „Совет Башҡортостаны", 1968, 23 ғинуар.
В аЛ Ю Т а [рус. (ит.] и. 1. Бер илдең атсса
системаһына нигеҙ булған берәмек.
2. Илдәге атсса системаһының төрө. Алтын

валюта. Көмөш валюта.
3. йыйн. Халыҡ-ара бәйләнеш иҫәп-хисабында
йөрөгән сит ил атссалары һәм гөрлө түләүгә,
кредиттса бәйле докумерттар.
ф Валюта Курсы төрлө валюталарҙың үҙ-ара
нисбәте, бер илдәге атсса берәмегенең баштса
илдәрҙәге атсса берәмеге менән баһаланған тсиммәте.
ВанАДИЙ [РуС. (лат.] и. Химик элемент,
буҙ төҫтәге тсаты металл (юғары сортлы ҡорос
ҡойғанда ҡулланыла).
ВаНДАЛ [РУС. (лат.] и. 1. Рим империяһын
һәм культураһын тар-мар иткән боронғо герман
ҡәбиләһе.
2. күсм. Культура ҡомартҡыларын вәхшиҙәр
сә вайран иткән кеше.
ВаНДаЛЙЗМ [рус.] и. Культура, сәнғәт
ҡомартҡыларын вәхшиҙәрсә һәләк итеү, ҡый
ратыу күренеше. Тормош үҙе культураны .. ван

дализмдан яҡ лау тураһындагы мәсьәләне ҡуя.
«Совет башҡортостаны», 1986, 26 Февраль.
ВаНИЛЙН [РуС. <Фр.] и. Ваниль емешенән
алынған хуш еҫле матдә (күберәк ҡамырға һа
лына).
ВаНЙЛЬ [РУС. <Фр. ] и. 1. Н әҙек Оҙон емешле
тропик үҫемлек.
2. Шул үҫемлектең кулинарил һәм парФюмерилла ҡулланыла торған хуш еҫле кипкән емеше.
ВАННа [Рг/С. (нем.] и. 1. Йыуыу, йыуыныу
йәки дауаланыу өсөн махсус эшләнгән оҙонса
ҙур һауыт. Эмалле ванна. Балалар ваннаһы.

Ваннала йыуыныу, ш Йәгфәр көн аралаш нервы
ныгыта торган ваннага инә. Ф . И ҫәнғолов./
Ошондай һауыт урынлаштырылған бүлмә. В ан
налы квартира. / махс. Нимәнелер батырыу өсөн
шыйыҡлыҡ һалынған һауыт. Фотоплёнка ван
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ҡабатлау һәм төрлөсә үҙгәртеү нигеҙендә эш
ләнгән музыкаль әҫәр, бейеү һ. б. [Компози

торҙың] «Сыңрау торна» темаһына фортепиано
өсөн яҙылган .. вариацияһы уңышлы. «Ағи
ҙел», 1966, № 7.

ВАРИҪ [гәр.] и, 1. Мираҫ алған кеше. Вариҫһыҙ мөлкәт.
2. күсм. К емдеңдер эшен дауам итеүсе. Ө лкән
быуындың лайыҡлы вариҫы булы уҙы бөгөнгө
йәш быуын мөҡәддәс бурыс итеп иҫәпләй. «С о
вет Башҡортостаны», 1966, 18 ноябрь.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВАРЯТ [РуС.] и. Көнсығыш һәм көнбайыш
Европаға 9 —10 быуаттар ҙа һөжүм иткән нор
мандарға боронғо рустар тараФынан бирелгән
исем.
ВАСИ [гәр.] и, иҫк. Опекун.
ВАСИЛ [гәр,] с, иҫк, кит. Ирешкән, өлгәшкән.
□ Васил булыу ирешеү, өлгәшеү. Берәүгә

донъя бәхете хасил булһа, моратҡа һауаһынса
васил булһа, нәфсеһе фиргәүендәй дәгүә ҡы
лыр, Аҡмулла.
ВАСИТА [гәр,] и, иҫк, 1. Эштең әмәле, юлы.
2. ҡар, васнтасы. [Насар] кеш еләрҙән өмөт
аҙ! Уны васита ҡылма хөрмәтле тип, М. ҒаФури.
ВАСИТАСЫ и, иҫк. Аралашсы. А уы лда һа
тыусылар синыфы ла барлыҡҡа килә. Былар
башта ике груһ халы ҡ араһында васитасы гына
булы п йөрөйҙәр, Ғ. Ф әхретдинов.
ВАСИФ [гәр,] и. иҫк, кит, Ниҙеңдер тасуир
лап яҙылышы.

□ Васиф ҡылыу тасуирлап яҙыу. Васиф ҡылгыһыҙ михнәттәр күрҙем, «Батыршаның хаты».

ВАФ

ВАС
ВаССАЛ

[рус. (ф р.] и.

1.

В

У рта быуаттағы
Көнбайыш Европала ер биләүсе эре Феодалға
бойондороҡло ваҠ Феодал.
2. күсм. Бойондороҡло ил йәки кеше. Н угай

и. мәг. Ватылған нәмәнең киҫәге; ярсыҡ.
Бы яла ватыгы. К өршәк ватыгы.
ватылыу ҡ. 1. төш. ҡар. ватыу. Ватылган
таш.

хандарының һәм мырҙаларының вассалдары
булып иҫәпләнгән башҡорт феодалдары үҙ хужа
ларының талаптары буйынса һугышҡа ҡораллы
һугышсылар бирергә тейеш була. Р. Ҡүзыев,

2. Сатнап, сайрап бөтөнлөктө юғалтыу; яры
лыу. Боҙ ватылды. Б ы яла ватылды. Йомортҡа

Б. Юлдашбаев.

ВаСЫЯТ [гәр.] и. 1. Үлер алдынан белдерел
гән теләк, үтенес. Васыят әйтеү. Васыят яҙыу.
■ [Мисбах — Гәрәйгә:] Мин үләм, улым .. В а 
сыятым ш ул һиңә: донъяны ҡулыңда ныҡ тот.
Б. Бикбай.
2. югары Киләсәк быуынға, үтсыүсыларына,
эште д аУам итеүселәргә әйтеп ҡалдырылған
һүҙ, кәңәш, теләк һ. б. Ата-бабалар васыяты,

ш М уса Й әлилдең Моабит дәфтәре беҙгә өлкән
быуындың изге васыяты ул. Ғ. Рамазанов.
□
Васыят нтеү 1) үлер алдынан ниндәй
ҙер теләк белдереү. Үлһәм дә, үҙ илемдә үләм,

үҙ еремә күмеләм, тигән у л [Өмөтбай], өс улына
ла шуны васыят иткән. 3. Биишева; 2) үлер
алдынан бер кешегә ниҙелер исемләп ҡалдырыу.

Олатайым фидиәһен .. балалыҡ дуҫы бер ҡартҡа
васыят иткән. Б. Бикбай.
ВаСЫЯТНаМӘ [гәр. ( фарс. ] и. Васыят яҙылган ҡағыҙ. Васыятнамә төҙөү. Васыятнамә
ҡалдырыу.
Ватан [гәр.] и. Тыүып үҫкән ата ере;
тыУған ил. Ватан тупрагы. Ватанды һаҡлау,
ш Ватан ул, ҡыҙым, тыуган ил, бына беҙ торган
урын. Бы л ерҙә гүмер кисергән ата-бабайҙар
борон. Р. Ниғмәти.
ф Ватан һуғышы илбаҫарҙарға тсаршы күтә
релгән бөтә ил һУғышы.
В а т а Н Д а Ш и. Бер илдә тыүып үҫкән һәм
йәшәгән кешеләр. Бар нәмәлә эшем бар. .. Ватан

дашым ҡайгырһа ла, шатланһа ла эшем бар.
М. Кәримов.

ВатаНСЫ и. Ү ҙ ватанын һөйөп, Фиҙаҡәр
хеҙмәт иткән кеше; илһөйәр. Сикһеҙ ватансы
мин, совет иле булы у шарты менән у л ватан.
М. ҒаФүри.

ВаТЕРПАС [РуС. (го л.] и. Ғоризонталь тигеҙ
лекте тикшерә торған ябай прибор.
ВаТЙН [РуС.] и. Йөнтәҫләнеп торған һирәк
кенә бәйләм туҡыма (кейем эсенә мамыҡ үрынына ҡүйыла). Йөн ватин. Ватинлы пальто.
ВАТМаН [РуС. (ин гл.] и. Чертёж һыҙыу,
һүрәт төшөрөү өсөн ҡүлланылған яҡшы сиФатлы ҡалын ҡағыҙ.
ВаТТ [РУС. ( ингл. ] и. Электр тогы ҡеүәтен
үлсәү берәмеге. Й өҙ ватлы лампа.
ВаТТМЁТр [Рг/С. (ин гл.] и. Электр тогының
ҡеүәтен ватт менән үлсәй торған прибор.
ваттырыу ҡ. йөкм. ҡар. ватыу 1—3,5. Таш

3.

ватылды. Стакан ватылды, ш К өршәк ялп итеп
ергә осоп төшә лә, ватыла. 3 . Биишева. Б а 
тылды тәҙрә шырт итеп, шырт ҡына түгел
ш ул — у л бит ҡыйрай сылтырт итеп. Ш. Б а
бич.

3. диал. ҡар. боҙолоу 1. Ватылган арба.
4. диал. күсм. Ҡаҡшау, ҡыйралыу. Тән ватыл

ган.
ВаТЫП-ЕМЕр ЕҮ ҡ. 1. Пыран-заран килте
реү, ҡыйратыу. Ҡаралтыны вытып-емереп бөтө
рөү.
2. күсм. Ныҡ боҙоу (телде, һ үҙҙе). Вата-емерә
тәржемә итеү. Ватып-емереп һөйләшеү, ш Ҡыҙ
вата-емерә булһа ла үҙ телендә бер аҙ һупалай
ине. Д. Исламов. И рҙәре дуҫтар булган кеүек,
улар ҙа гәжәп татыуҙар. Ул [Нина] ярты баш
ҡортсалап, Мәгфиә ярты руссалап, вата-емерә
булһа ла, уртаҡ тел табалар, һөйләшеп һүҙҙәре
бөтмәй. Б. Бикбай.
ватып ҡырыу ҡ. ҡар. ватып-емереү, һ а
уыт-һабаны ватып-ҡырып бөтөү. Ватып-ҡырып
һөйләү.
ВаТЫП-ҺЫНДЫРЫУ ҡ. ҡар. ватып-еме
реү 2.

ватыу ҡ. 1. Сатнатып, сайратып, бөтөн
лөгөн бөтөрөү; ярыу. Сынаяҡты ватыу. Бәреп

ватыу. Төшөрөп ватыу, һ угы п ватыу, ш Асыҡ
ишектән кәзә кергән дә, үҙен көҙгөлә күреп,
көҙгөнө төкөп ватҡан. Б. Б и к бай ./ диал. Ярыу.
Утын ватыу. Шәкәр ватыу.
2. Аҡтарып, соҡоп алыу; ҡаҙыу. Таш ватҡан
урын. ш Шахтер егет .. йырлап күмер ватҡанда
талмай беләге, ярһый йөрәге. Н. Иҙелбай.
3. Яраҡһыҙ хәлгә килтереү, боҙоу. Машинаны
ватыу.
4. диал. күсм. Ҡаҡшатыу, ҡыйралдырыу.
Ауы р эш тәнде вата.
5. диал. күсм. Туҡмау, беш еү.
ф Баш ватыу ниҙелер аңларға, хәл итергә ты
рышып бик ныҡ уйлау. Алтын приискаһындагы
төнгө ваҡиганың сәбәбенә төшөнөргә теләгән
Хисмәтулла төрлөсә баш ватты. Я. Хамма
тов.
• Себен тулап тәҙрә ватмаҫ. Мәҡәл.
В аУ -В аУ , вау ҙа вау оҡш. Эт өргән тауышты
белдергән һүҙ. Сынйырҙарын һөйрәп йөрөп,
вау ҙа вау өрә Акбай. Ғ. Дәүләтов.
В а Ф а [гәр.] иҫк. и. 1. Тоғролоҡ, ышаныс.

Яҡын барма, вафа юҡтыр уларҙа (ҡатын-ҡыҙҙа),
вафалыҡ дәгүәһен күп ҡылһа ла. М. ҒаФури,
Бы л донъяҡайҙарҙың вафаһы юҡ, уйнап та гына
ваттырыу.
көлөп ҡалайыҡ (Халыҡ йырынан).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВаТЫҠ с. 1. Ватылған, ярыҡ. Ватыҡ йоморт
ҡа. Ватыҡ көҙгө. Ватыҡ сүлмәк. Ватыҡ сынаяҡ.
□
Вафа нтеү (йәки ҡылыу) тоғролоҡ күр
■ Тәҙрәләрҙә быяла заты күрмәҫһең. Барыһы
һәтеү. Иҫән булһаҡ, гумер вафа итһә, бер әйлә
ла ватыҡ, унан ел гөжләп тора. Т. Хәйбулнеп бәлки ҡайтырбыҙ. Ғ. Ғүмәр.
лин.
В а Ф а Т [гәр.] и. югары Үлем. Хат килмәүкәй
2. Төҙөк булмаған, ватылған; боҙоҡ. Ватыҡ енә сәбәп икән бис араҡайымдың вафаты (Х а 
ҡапҡа. Ватыҡ йоҙаҡ.
лыҡ йырынан).
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□
Вафат б УлыУ үл еү. Төндә Имәнтауҙан
Йомагужа карттың киҫәк кенә вафат булы уы
тараһында хәбәр иттеләр. Ә. Вәли.
ваФаҺыҙ с. иҫк. Тоғролокһоҙ, ышанысһыҙ.
Вафаһыҙ фани донъя.
В а Ф И [гәр.] с. иҫк. 1. Һ үҙенә тоғро, ыша

ведомоска ҡул ҡуя, икенсеһе алган
һын һанай. «Оовет Башкортостаны»,

ныслы
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВАФЛЯ [РуС. <нем. ] и. К әрәҙ һымаҡ быжыртматс итеп эшләнгән ҡатлы-ҡатлы пе
ченье.
ВАХ М И СТр [РУС. (нем .] и. Революцилға тик
лемге Россияла атлы ғәскәрҙә һалдатҡа бирел
гән иң юғары дәрәж ә һәм шУл дәрәж әләге
кеше.
ВАХТА [рус. (го л.] и. 1. Карап, с Удноны
төрлө хәүеф -хәтәрҙәрҙән һаҡлау маҡсатында
тейешле урынға билдәләнгән д еж урльгк. Вахтага
ҡуйыу. Вахтала тороу. / Эш барышы түҡталмай
торған эштәрҙә (мәҫ. неФть сығарыУ эшендә)
алмашлап бапгкарыла торған сәғәтле эш. Вахта

га сыгыу. Смена вахтаһын тапшырҙы.
2. Карап экипажының йәки неФть промыслоһындағы бригаданың эш эшләгән, дежурльгк
иткән төркөмө. Эшкә ике вахта сыҡты. / Айырым
төркөм эгпләгән йәки дежурлыҡ иткән ватсыт
араүығы. Төнгө вахта.
3. Тантаналы бер көнгә арнап бапгкарылған
эш. Хеҙмәт вахтаһы. Вахтага баҫыу.
ВаХТЕР [РУС. (нем.] и. Учреждениелағы ҡараүылсы; д еж Ур тсараУылсы.
в а ь а й ымл. Көй күтәргәндә әйтелә; вай-вай.
ВаһИП [гәр.] с. иҫк. 1. Бүләк биреүсе.
2. (баш хәрәф менән) Ир-ат исеме.
ВАШТЕРД [РУС. <нем. ] и. тех. Алтын ҡомо
йыУа торған иңкеү улаҡ.
ВЕГЕТаРИ аН [рус. вегетарианец <ингл .] и.
Йәш елсә һәм һөт аҙытстары менән геиә туҡлаиып, ит ашамаған кеше.
ВЕГЕТаРИаНЛЫҠ и. Йәш елсә һәм һөт аҙы
ғы менән генә түкланыү тәртибе.
ВЕТЕТаТИВ [РУС. вегетативный] с. биол.
ҮҫемЛек һәм хайуандарҙы туҡландырыуға мө
нәсәбәтле. Вегетатив ағзалар үҫемлекте туҡ
ландырып үҫтергән ағзалар (тамыр, һабаҡ,
япраҡ).
ф Вегетатнв нервы сисТемаһы физиол. орга
низмда маТдәләр алмашыныүына, ҡан йөрөшөнә
эске ағзалар эшенә тУранан-тУра ҡатнашҡан
нервылар. Вегетатив ю л менән үрсеү биол. енси
юлдан башка, ботак йәки тамырҙар ярҙамында
үрсеү.
ВЕТЕТАЦИЯ [Рг/С. (лат.] и. бот. Үҫемлектең
шытып, үҫеп орлоҡланыүы. Ҡыяр, помидор бер

йәйҙә үк өлгөрөп орлоҡ бирһә, аш сөгөлдөрө
менән кишерҙең вегетация осоро ике йылга,
һугандыҡы өс йылга һуҙыла. «Оовет Баш кор
тостаны», 1965, 30 май.
ВЕДОМСТВО [РУС.] и. Хөкүмәт идаралы
ғының бер тармағы һәм шүға ҡараған ойошма
лар. Тимер юл ведомствоһы. Хәрби ведомство.
ВЕДОМОСТЬ [РуС. ] и. 1. Иҫәп-хисапҡа бәй
ле Фактик мәғлүмәттәр исемлеге һәм улар ту
раһындағы белешмә. Расчёт ведомосы. ■ К а с

сир эргәһенә байтаҡ кеше йыйылган. Берәүһе
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1966,
1 март.
2. күпл. Ҡайһы бер ваҡытлы матбуғат атамаһы
эсендә килә; хәбәрҙәр. СССР Верховный Советы

ведомостары.

ВЕЕР [РуС.] и. ҡар. елпеүес 1 1.
ВЕЗДЕХОД [РУе.] и. Юлһыҙ ерҙәрҙән

йөрөр
лөк автомобиль. И ке вездеход Кәмәтауҙың иң

бейек түбәһенә менеп, Сейәлек моронона килеп
туҡтаны. И. Ғиззәтуллин.
ВЕКСЕЛЬ [рус. ( нем. ] и. алған аҡсаның
тейешле ваҡытта түләнәсәген күрһәткән йөклә
мә ҡағыҙы. Вексель буйынса түләү. Вексель

менән талап итеү.
ВЁКТОР [РУС. (лат.] и. мат. Тура һыҙыҡтың
бер өлөшө менән күрһәтелгән, һан менән билдә
ләнгән һәм айырым йүнәлештәге математик
дәүмәл.
ВЕЛОДРОМ [РУС. (гр.] и. Велосипедта ярышыу һәм күнекмә үткәреү өсөн махсус эшләнгән
ҡоролма.
ВЕЛОСИПЕД [РУС. (ф р.] и. Аяҡтар ярҙамын
да хәрәкәткә килтерелә торған ике йәки өс тәгәр
мәсле машина. Балалар велосипеды. Ярыш ве

лосипеды. Велосипед камераһы. Велосипед пе
дале. Велосипед менән йөрөү.
ВЕЛЬВЕТ [рус. ( ингл. ] и. Һырлы-Һырлы
йөнтәҫ итеп Һуғылған кизе-мамыҡ туҡыма. Ҡ а
ра вельвет, j / Вельвет куртка. Вельвет күлдәк.
Вельвет салбар.
ВЕЛЬМОЖА [РУС. ] и. иҫк. Бик юғары д әр әж ә
ле, атаҡлы бай кеше.
В ЁН а [РУС. (лат.] и. Йөрәккә килгән ҡан та
мыры; кара ҡан тамыры. А яҡ венаһының киңә-

йеүе. Вена ҡаны.

ВЕНГЁРКа [РУС.] и. Венгер халыҡ бейеүе
нигеҙендә эшләнгән ҡушар бейеү һәм шул бейеү
ҙең көйө.
ВЕНТР и. Венгрияның төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(уғыр-фин телдәренең береһендә һөйләшә).
Венгр теле. Венгр халҡы. Венгр ҡыҙы. Венгр
бейеүе, ш Д унай йылгаһының үҙәндәрендә
йәшәгән хәҙерге венгрҙар бик боронго замандар
ҙа Көньяҡ Уралда һәм А гиҙел-Кама буйҙарында
йәшәгән. Ж. Кейекбаев.
в Е Н Г Р с а p. 1. Венгр телендә. Венгрса һөйлә
шеү.
2. Венгр халҡына хас рәүештә. Венгрса бейеү.
ВЕНЁРа [рус. (лат.] (баш хәреф менән) и.
астр. Ҡояш системаһында Ҡояштан иҫәпләгәндә
икенсе торған плаиета; Зөһрә, Сулпан.
ВЕНЁРИК [РУС.] и. һөйл. Йоғошло енси ауы
рыу менән ауырыған кеше.
ВЕНЕРЙК: венерик ауырыу йоғошло енси
ауырыу (мәҫ. сиФилис, гонорея). В енерик ауы 

рыулы кеше.

ВЕНЕРОЛОТ [рус. ] и.

дауалаған врач.

Венерик ауырыуҙарҙы

ВЕНЕРОЛОТИЯ [рус.] и. Медицинаның вене
рик ауырыуҙарҙы тикшерә торған бүлеге.
ВЁНЗЕЛЬ [рус. (п о л.] и. Исем-фамилияның
йәки ике исемдең бергә сырмалтып, биҙәккә
оҡшатып яһаған баш хәрефтәре.
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ВЕНОК [РУС. ] и. Түңәрәкләп үрелгән сәскә
һәм япратстар бәйләме. Лавр веногы. Ҡәбергә

венок һалыу.

ВЕНСКИЙ [Р ус.]: венский мебель һөйл. бөгөп
эшләнгән еңел, нытс мебель (ултырғыс, өҫтәл
һ .б .) .
ВЕНТИЛЬ [Рг/С. (нем .] и. тех. Һыу, газ кеүек
нәмәнең юлын асып-яба торған клапан. Вентилде
асыу.
ВЕНТИЛЯТ Ор [РУС. (лат. ] и. Вүлмәне ел
ләтеү өсөн тсулланылған тсулайлама, тсорамал.

Ҙ ур тәҙрәнең иң югаргы өлгөһөнә куйылган
вентилятор, кочегаркалагы туҙанлы эҫе һауаны
тартып, гөрөлдәп әйләнә. X. Түләкәев.
ВЕНТИЛЯЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. Вүлмәнең
махсус тсорамал ярҙамында елләтелеүе.
2. Шул матссатты үтәгән тсулайлама йәки тсулайламалар системаһы. Вентиляция ҡуйыу.
ВЕРАНДа [РуС. (португ.] и. Ө йҙө уратып йә
ки бер ЯҠ стенаһы буйлап эшләнгән лбытс балкон.

Верандалы өй.

ВЕРБаЛЬ [РУС. (лат.]: вербаль нота дип.
Телд ән әйтелгән белдереү меиәи бер дәрәж әлә
йөрөгәи, тсул тсуйылмаған нота.

ВЕРБОВАТЬ [рус. (нем.]: вербовать нтеү
ҡар. вербовкалау.

ВЕРБОВКа [РУС.] и. Кеш еләрҙе берәй эшкә
яллау, сатсырыу, ылыҡтырыу эше. Вербовка
үткәреү. Вербовка менән Камчаткага китеү.
в Е Р в о в к а л а н ы у ҡ. 1. ҡайт. ҡар. вербов
калау. Вербовкаланып китеү.
2.
төш. ҡар. вербовкалау. Вербовкаланган
эшселәр.
В Е Р в о в к а л а у ҡ. Вербовка менән алыу,
вербовка менән йыйыУ. Яңы төҙөлөшкә эшселәр
вербовкалау.
ВЕРБОВЩИК [рус.] и. Вербовка үткәргән
кеше.

ВЕРМИШЕЛЬ [рус. (ит.] и. Фабрикала эш 
ләнгән йомро нәҙек түтсмас. Аш ҡа вермишель
һалыу. Вермиш ель бешереү.
ВЕРОНАЛ [Рг/С. (лат.] и. фарм. Атс кристал
лик онтатс рәүеш ендәге йотслатҡыс дарыУ.
ВЕРСИЯ [РУС. <фр. ] и. Бер хәл-ваҡиға хаҡында төрлөсә йөрөгәи хәбәр йәки Фараздың береһе.

Тәүге версия, һуңгы версия.
ВЕРСТАК [РУС.] и. Ағас йәки металл әйберҙе
тсүлдан
өҫтәл.

эшкәртеү

өсөн

тсулайлаштырылған

ВЕРСТАТКА [РУС.] и. Х әреФте тсул меиән
йыйғанда тсулланылған тсорал.
ВЁРСТКА [РуС.] и. типогр. Версткалаған на
бор оттискыһы (хаталарҙы тсарау, төҙәтеү өсөн
алына). Ж урнал вёрсткаһы. Вёрстканы уҡыу.
ВЕРСТКАЛаУ ҡ. типогр. Наборҙы биттәргә
һалыу. Ул типографияла газета версткалай:
машинала йыйылган гранкаларҙы урыны-урынына теҙә. Н. Мусин.
ВЕРТИКаЛЬ [РуС. вертикальный ( лат. ] с.
Тура төшкән, текә. Вертикаль һыҙыҡ. Вертикаль
рәүәштә тотоу.
ВЕРТОЛЁТ [РУС.] и. Һауаға туп-тура күтәре
лә һәм шул утс рәүештә ергә төшә торған остсос.
ВЕРТОЛЁТЧИК [РуС.] и. һөйл. Вертолёт
йөрөтөүсе белгес.

В

ВЕРФЬ [РУС. (го л.] и. Карап эшләй һәм ре
монтлай торған предприятие. Карап ремонтлау
верфы.
ВЕРХОВНЫЙ [рус.] с. Ижтимағи йәһәгтән
өҫтөн торған; юғары.
+ СССР Верховный Советы С С С Р-ҙа дәүләт
власының юғары органы. СССР Верховный су
ды СССР ҙа иң юғары суд. органы.
ВЕСТИБУЛЯР [РУС. вестибулярный <лат. ]
с.: вестибуляр аппарат анат. эске ҡолатста урынлаштсан һәм кәүҙәнең пространствола дөрөҫ
тотолошон тәьмин итеүсе ағза.
ВЕСТИБЮЛЬ [РуС. <Фр.] и. Ҙур биналарҙың
алғы бүлмәһе. Театр вестибюле.
ВЕТЕРАН [рус. (лат.] и. 1. Өлкән йәштәге
тәжрибәле һуғышсы. Бөйөк Ватан һугышы вете

раны. Граждандар һугышы ветераны, ш Йылдар
үтте .. Берлинды штурмлаган, Будапешты, Вена,
Бухарест, Прага ҡалаларын азат иткән ветеран
дарҙың сәсенә сал керҙе. «Совет Баштсортостаны», 1967, 9 май.
2.
Берәй эштә, әлкәлә оҙатс йылдар эшләгән
тәжрибәле кеше. К олхоз ветераны. Хеҙмәт

ветераны.
ВЕТЕРИНАР

[РУС. (лат.] и. Ветеринария
буйынса белгес; мал врачы.
ВЕТЕРИНАРИЯ [РуС.] и. Хайуан, мал ау
ырыуҙарын һәм уларҙы дауалау юлдарын өй
рәнә торған Фәндәр системаһы. Ветеринария
институты. / Малдарҙы дауалау эше. Ветери

нария амбулаторияһы. Район ветеринария п ун
кты.
ВЁТО [рус. (и н гл.] и. Дәүләт хоҡуғында:
сығарылғаи тсарарҙың икенсе бер орган тараФынан тыйылыуы, законһыҙ тип табылыуы. Вето
һалыу. / Хальгк-ара хотсутста: халыҡ-ара ойош
малағы берәй ағзаның тсабул ителәсәк тсарар
менән килешмәүе, риза булмауы.
ВЕТЧИНА [РУС. ] и. Оустсаның тоҙлап ыҫлаған
һум ите.
ВЁЧЕР [РУС. ] и. һөйл. ҡар. кисә2.
ВЁЯЛКа [Рг/С. ] и. ҡар. елгәргес.
ВЗВОД [РУС.] и. Рота, эскадрон һ .б . соста
вындағы бәләкәй ғәскәри берәмек (йәйәүле
ғәскәрҙә, атлы ғәскәрҙә, артиллерияла һ. б.).

В звод командиры. Пулемёт взводы.
ВЗВОДНЫЙ [рус.] и. һөйл. Взвод командиры.
Ф ельдф ебель күп һөйләшеп торманы, взводный
ҙарҙы саҡырып, беҙҙе взводтарга бүлде. Ғ. К ә
римов.

ВЗНОС [РуС. ] и. Ниҙер өсөн индерелгән атсса.
Страховка взносы. Членлыҡ взносы. Профсоюз
взносы. Взнос түләү.
ВЗЯТКа [рус. ] и. Бирмә, ришүәт. Взятка
биреү. Взятка алыу.
ВИБр АТОр [РуС.] и. Дерелдәтеп һелкетә
торған прибор, тсулайлама. И ҙелмә менән тулган
ҡалыптар вибратор ярҙамында тыгыҙлана ла,
өҫтәре шымартыла. «Совет Башкортостаны»,
1965, 18 апрель.
ВИБРАЦИЯ [РуС. (лат.] и. Һығылмалы есем
дең дерелдәп һелкенеүе.
ВИВАРИЙ [РУС. (лат.] и. махс. Өйрәнеү,
тикшереү өсөн хайуандар тотоуға йәтешләнгән
бина.
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ВИ ГО Н Ь [РУс. {фр.] и. 1. Ламалар тоҠомопа
ҡараған йомшаҡ нәҙек йөнлө им еҙеүсе хайуан
(Көньяҡ Америкала йәшәй).
2. Шул хайуандың йөнө һәм ошо йөндән һуғыл
ған Туҡыма. / / Вигонь кофта. Вигонь шарф,
3. Йөн ҡатыш еп һәм шул ептән эшләнгән ту
ҡыма. / / Вигонь одеял.
ВИДАҒ [гәр.]: вндағ итеү ( йәки ҡылыу) иҫк.
кит. «хуш» тип әйтеү, хушлашыу. Яҙмышымдың

ВИ Н ТО ВК А [РуС. ] и. К әбәк эсе борма һыҙыҡ
лы мылтыҡ. Б әләкәй калибрлы винтовка. В ин

һуңын көтәмен дә, был донъяга видаг итәмен.

товка затворы,
ВИ Н ЧЁСТЕр [РуС. ] и. Һунар мылтығының
бер төрө.
ВИ О Л О Н ЧЕЛИ СТ [рус.] и. Виолончелдә
уйнаусы.
ВИ О Л О Н Ч ЕЛ Ь [рус. (ит.] и. Ҙур скрипка
рәүеш ендәге дүрт ҡыллы, ҡалын тауышлы музы
ка ҡоралы. В иолончелдә уйнаусы, ш В иолон

X. Ғәбитов.
ВЙ ЗА [рус, (лат.] и. 1. Берәй илгә килеү, унан
китеү йәки уның аша сығыуға рөхсәт биреп пас
портҡа ҡуйылған билдә. Виза алыу.
2. Документтың тейешле кешегә күрһәтелгә
нен, төп кенәгәгә теркәлгәнлеген белдергән бил
дә. Ғаризага виза һалыу.
В И ЗИ Т [РУС. (ф р.] и. 1. Кешенең рәсми р әү
ештә осрашыу өсөн кемгәлер барыуы. Визит

челдең ҡалын тауыш менән моңланыуы Сынтимергә әсәһен, уның үҙ алдына көйләүен хәтер
ләтте. Ш. Янбаев.
В Й р А [р ус. (ит.] ымл. Йөк тейәүсе, крансы,

яһау. ш СССР партия-хөкүмәт делегацияһы
рәсми визит менән П ольш ала булды. «Совет

сыҡты.

Башҡортостаны», 1965, 11 апрель.
2. Врачтың ауырыу кеше янына өйгә килеүе.
ф Визит карточкаһы кешене танытҡан ҡа
ғыҙ (визит менән килгәндә алдан биреп инде
релә).
В И ЗҮ А Л Ь [РУе. визуальный (лат. ] с, астр.
Ябай күҙ менән йәки ниндәйҙер оптик прибор
ярҙамында ҡарауға нигеҙләнгән. Айҙы визуаль

юл менән өйрәнеү.
В И КА [РуС.] и. кар. кәрешкә.
ВЙКИНТ [рус.] и. Боронғо Окандинавияның
диңгеҙ һуғышсыһы.
ВИ К Т О Р И Н А [РУС.] и. "Гөрлө һорау һәм
яуаптарҙан торған уйын. Әҙәби викторина.
В И К Т О Р И Я [рус. (лат.] и. 1. Баҡса үҫемлек
тәренең айырым бер сорты (мәҫ. еләк, сөгөлдөр
һ. б.).
2. Томбойоҡтар ғаиләһенә ҡараған ҙур яҫы
япраҡлы тропик үҫемлек.
ВИЛАЙӘТ [ғәР. j и. иҫк. Административ берә
мек; әлкә. Ы рымбур вилайәте.
ВИ Л Д АН [гәр.] и. 1. иҫк. кит. Бала, улан.
2. Дини хөрәфәт буйынса: ож мах хеҙмәтсеһе.

[Сабир мулла:] Йәннәттең дә рәте киткән, хур
ҡыҙҙары аҙгандар.., гилмандар иҫерек, вилдан
дар аҡылдан шашҡан, кәүҫәр күлен бысратҡан
дар. Б. Ишемғол.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВИ ЛЛ А [рус. (лат.] и. Баҡса менән уратып
алынған бай яңғыҙ йорт йәки дача.
ВИНЕТРЁТ [р ус. <Фр.] и. Төрлө йәшелсәне
турап, үҫемлек майы, һеркә ҡойоп ҡатнаштыр
ған һалҡын ашамлыҡ. Винегрет әҙерләү.
ВИНО [РуС. ] и. К үберәк йөҙөм һутынан әсетеп
яһалған эсемлек. Виноград виноһы. Емеш-еләк

виноһы, ш Дуҫтар менән йыйылып ултырҙыҡ,
эстек Грузия виноһын. М. Хәй.
ВИНОГРАД [рус.] и. ҡар. йөҙөм.
ВИ НТ [РУС ] и. 1. Бороп нығытыу өсөн ос яғы
һырлы сөй. Винт менән ныгытыу.
2. Самолёт йәки карап двигателенең өйрөлтмә
ге. Самолёт винты. Пароход винты.
ВИ НТЛ АУ к. Винт (1 мәғ.) ҡуйыу. Винтлап

ныгытып ҡуйыу.
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төҙөүсе, моряк һ. б. телендә йөрөгән «юғары»,
«күтәр» тигән мәғәнәләге команда; киреһе
майиа.
В И р АЖ 1 [Рг/С. < фр. ] и. Самолёт йәки маши
наның кәйелеп боролоуы. Самолёт вираждан
ВИ РА Ж 2 [Р ус. (ф р.] и. фото. Ф отоға билдәле
бер төҫ бирә торған химик иретмә.
В И Р Д [гәр.] и. иҫк. Билдәле бер ваҡытта
уҡыла торған ҡыҫҡа ғына доға. Вирд уҡыу,
■ Ғәләмәтен белерһегеҙ бәхет ҡунһа, гизәтте

горурлыҡҡа һалмаганда. Вирд менән мәсеттә
яңгыҙ ҡалып раббына золмана, тип зарлангапда.
Аҡмулла.
В И Р Т У О З [рус. (ит.] и. Юғары техник оҫта
лыҡҡа эйә булған музыкант. Виртуоз скрипка
сы. / Ү ҙ эшендә бик юғары оҫталыҡҡа өлгәшкән
кеше.
В Й Р у С [рус. (лат.] и. Ябай микроскоп аша
насар күренә йәки бөтөнләй күренмәй торған,
йоғошло ауырыуҙар тыуҙырыусы бик ваҡ микро
организм. Бешмә вирусы.
ВИ РУ С Л Ы С. Вирус тыуҙырған. Вируслы

грипп. В ируслы һары ауырыуы.
ВИ РУС О Л О Т [РУе.] и. Вирусология буйынса
белгес.
ВИ РУ С О Л О ТИ Я [Р ус. ] и. Вирустар тураһын
дағы Фән.
ВИ СК И [рус. (и н гл.] и. Англияла эшләнгән
араҡының бер төрө.
В И С К О ЗА [РуС. (лат.] и. М ахсус эшкәртеү
юлы менән целлюлозанан алынып, сүс яһау
өсөн ҡулланылған матдә. / Шул матдәнән эш
ләнгән ептән һуғылған туҡыма. Б иҙәкле виско
за, / / Вискоза күлдәк.
ВЙСМ УТ [РУе. (нем .] и. Химик элемент, ҡыҙ
ғылт аҡ төҫтәге мурт металл.
ВИТАМ ЙН [рус. (лат.] и. Кеше һәм хайуан
дар аҙығында йәшәү, шулай уҡ матдәләр ал
машыныуы өсөн кәрәк булған төрлө химик со
ставлы органик матдә. Витаминга бай емеш.

Витамин заводы,
ВИТАМ ИН ЛАН Ы У ҡ. төш. ҡар. витаминлау.

Витаминланган аҙыҡ.
ВИ ТАМ ИН ЛАУ ҡ. Витаминлы итеү. Аҙыҡты

витаминлау,
ВИТАМ ИНЛЫ с. Витамины булған. Витамин
лы аҙыҡ. Витаминлы үлән оно,
ВИ ТРА Ж [рус, (ф р,] и. Төҫлө быяланан ҡор
шап яһалған биҙәк йәки һүрәт. Театр фойеһындагы витраж.

в

ВИТ

ВОЛ

ВИТРЙН а [рус. (ф р. ] и. 1. Төрлө тауарҙы
күрһәтеп ҡуя торғаи магазин тәҙрәһе. Витринага
куйы у.

ҙылармеецтар төшөр өсөн йәтешләнгән дөйөм
торлаҡ та урынлашҡан. Һ. Дәүләтшина.
ВОЕНРУК [Р?/С. ] и. Уҡыу иорттарындағы

2. Күргәҙмә нәмәләр тсуя торған быяла шкаФ
йәки тартма. Китап витринаһы, ■ Урам мөйө

йәштәргә башланғыс хәрби белем биреү эше
менән шөғөлләнгән уҡытыусы.
ВОЁНЩИНа [рус. ] и. Капиталистик илдәр
ҙәге агрессив ҡарашлы хәрбиҙәр даирәһе. Аме

шөндә ш ландар өсөн яһалган әйләнмәле витри
на. С. Агиш.
ВИЦЕ аДМИРАЛ [рус. ( лат. + гол. ( гәр. ] и.
Контр-адмирал менән адмирал араһындағы
хәрби дәрәж ә һәм шул дәрәж әләге кеше.
ВЙ Ц Е-П РЕЗИ Д ЁН Т [Р ус. <лат. ] и. Президент
урынбаҫары.
В К Л А Д [рус. ] и. 1. Һаклыҡ кассаһына йәки
банкҡа һалынған аҡса. Отошло вклад. Б илдәле

бер срокка һалынган вклад. Шартлы вклад.
2. кар. өҫтәмә I 2.
ВКЛАДЧИК [Рус.] и. Вкладҡа атсса һалған
кеше.
ВКЛЮ ЧАТЕЛЬ [РУС. ] и. кар. выключатель.
ВЛАСТЬ [РуС. J и. 1. Дәүләт менән идара итеү
хоҡуғы; политик хакимлек. Совет власы. В ласка
килеү. Власты кулга алыу. / Дәүләт идараһы
органдары; хөкүмәт. И ке власлылыҡ.
2. Етәкселек итеү хоҡуғы. [Т уганов:] Ҡ улыңда

власть булһа, ниндәй рәхәт. Власть, власть!
Н индәй серле көсөң бар һинең, власть?! Ә. Вәли.
Власть эиэһе ҡулында власть булған кеше.
ВО БЛ А [РУ6\] и. ш ул уҡ диңгеҙ сабағы (ҡар.
с абаҡ 1).
ВОҒУЛ [рус.] и. иҫк. Манси.
ВО ДЕВЙ Л Ь [Р ус. <Фр.] и. Йыр ҡатнаш шаян
комедия (ғәҙәттә, бер-ике генә шаршауҙан
тора).
ВО ДЙ ТЕЛЬ [РУС.] и. Автобус, троллейбус,
һ. б. машиналарҙы йөрөтөүсе. Мотаһар Галин ..

фашист танкыһының люгын асып, автомат төй
ҙәһе менән водителдең башына ҡундырҙы. Ә. И х
сан.
В О ДО К А Ч К А [РУС.] и. Һыу ятҡылығынан
һыуҙы һурып, кәрәк ергә ебәреп торған насослы
йорт.
ВОДОЛАЗ [Рус.] и. М ахсус кейем кейеп һыу
аҫтында эшләй торған кеше. Водолаз кейеме.
ВО Д О П Р О В О Д [РуС. ] и. Халыҡты һәм төрлө
обьекттарҙы тәьмин итеү өсөн һыу ҡыуа торған
ҡоролмалар системаһы. Водопровод торбаһы.
■ Өфөлә беренсе водопровод 1901 йылда гына
һалынган. «Совет Башҡортостаны», 1965, 16
ғинуар.
В О Д О Р О Д [РУС ] и. Химик элемент, кислород
менән ҡушылып һыу яһай торғаи еңел газ.
ф Водород бомбаһы термоядро реакцияһына
ҡоролған, шартлағыс һәм емергес көсө иФрат
ҙур булған бомба.
ВО ЕВО Д А [РУС.] и. тар. Воронғо Рустағы
ғәскәр башлығы. Өфө ҡалаһын һалыу мәсьәләһе

И ван Н агой тигән воевода .. тарафынан 1579
йылда ҡуҙгатылган. X. Әбдрәшит. / 1 6 быуаттан
18 быуат аҙаҡтарына тиклемге Россиялағы
ҡала йәки округ менән идара итеүсе.
ВО ЕНКО М [рус.] и. Хәрби комиссар. [Ревком

эшен] күптән түгел фронттан ҡайтҡан военком
Петров .. алып бара ине. Һ. Дәүләтшина.
ВО ЕНКО М АТ [РУС.] и. Хәрби комиссариат.
Унда [аҡ кирбес йортта] военкомат та, .. ҡы-

рика военщинаһы.
ВОЖАТЫЙ [рус.] и. Пиойер отрядының йәки
дружинаһының етәксеһе.
ВОЗЗВАНИЕ [рус. ] и. ҡар. өндәмә.
ВО И Н [рус.] и. Һалдат, яугир.

ВОКаЛЙЗМ [рус. (лат.] и. лингв. Телдәге
һуҙынҡы өндәр системаһы.
ВОКаЛЬ [Р ус. вокальный { лат. ] с. Йырлауға
бәйләнешле, йырлау өсөн билдәләнгән. Вокаль
әҫәр.

ВОКЗАЛ [рус. ( ингл. ] и. Тимер юл станцияла
ры һәм пристандәрҙәге юлсыларҙы хеҙмәтләнде
реүгә тәғәйенләнгән бина. И ҙел күперен үткән
поезд ҡала тынлы г ын ярып, үҙенең килгәнен
вокзалга хәбәр итә. С. Агиш.
ВОЛЕЙБОЛ [рус. ( ингл. ] и. Тартып ҡуйыл
ған селтәр аша туп һуғып уйнауҙан ғибарәт
спорт уйыны. В олейбол майҙаны. Волейбол ту

бы. В олейбол уйнау.
ВОЛЕЙБОЛСЫ и. Волейбол уйнаусы.
ВОЛИСПОЛКОМ [рус. ] и. иҫк. Волость баш 
ҡарма комитеты. Волисполком председателе.
ВОЛКОМ [РУС.] и. иҫк. Партияның волость
комитеты. Волком секретары, ш [Айбулат]
халы ҡ араһында совет власына ҡаршы ҡотҡо
таратып ятҡан был өлкән кулакка [Н ы язголга]
сара күрмәү волкомдың ҙур хатаһы икәнен әйт
те. Һ. Дәүләтшина.
ВОЛКОМОЛ [рус.] и. иҫк. Комсомолдың во
лость комитеты, һ ә р ячейка — тырыш гаилә.
Ҡараңгы ауы л актив тыуҙыра. Әлтәф инде түгел
был ауылда, волкомолда мәсьүл ултыра. Ғ. Х әй
ри.

ВОЛОКИТА [Р у с ] и. Суд йәки административ
эште үтәүҙе, берәй мәсьәләне хәл итеүҙе төрлө
сәбәптәр менән кисектерә килеү, юрамал оҙаҡҡа
һуҙыу күренеше. Х алы ҡ контроле органдары
.. хуж аһыҙлыҡҡа һәм әрәм-шәрәм итеүҙәргә,
волокитага һәм бюрократизмга ҡаршы көрәш
алып бара. «Башҡорт АССР-ының Конститу
цияһы», 1984.

ВОЛОСТЬ [РУС.] и. Революцхаяға тиклемге
Россияла һәм СССР-ҙа: өйәҙ эсендәге иң бәлә
кәй административ-территориаль берәмек (192930 йылдарға тиклем һаҡлана). Волость комите
ты. Волость үҙәге, ш Волость бөтөрөлөп, районга бүлеү сыҡҡас, район үҙәге [Таллынан] Арҡаюл тигән икенсе ауылга күсте. Ә. Вәли.
ВОЛЫНКА [РУС. ] и. Ҡыуыҡҡа һыбыҙғылар
ҡуйып яһалған халыҡ музыка ҡоралы.
ВОЛЬЕР [рус. ( фр. ] и. Хайуан һәм ҡоштарҙы
тотоу өсөн кәртәләп алынған тирә-яғы асыҡ
урын (ғәҙәттә, зоопаркта була).
ВОЛЬТ [РУС. ( ит. ] и. Электр тогы көсөргәне
шен үлсәү берәмеге.
ВОЛЬТЛЫ с. Көсөргәнеше күпмелер вольтҡа
тиң булған. Промышленность энергияһының өс

йөҙ һикһән вольтлыһын да, ике йөҙ егерме вольт
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лыһын да файҙаланырга ярай. «Совет Баш ҡор
тостаны», 1965, 20 июль. Түбән вольтлы көсөргәиепге бәләкәй бУлғаи. Түбән вольтлы электр
селтәре. Юғары вольтлы көсөргәиеше ҙ Ур булғаи. Югары вольтлы электр селтәре.
ВОЛЬТМЕТР [РУе.] и. Даими һәм алмаш ток

вулканизациялау ҡ. тех. Резинаға әй
ләндереү өсөн каүчукты, ғәҙәттә, көкөрт менән
юғары температүрала эшкәртеү. В улканиза

сынйырҙарында электр тогы көсөргәнешен үлсәй
ТорғаН прибор.
ВОЛЬФр АМ [рус. (нем.] и. Химик элемент,
иреүгә иң сыҙамлы аҠ металл.
ВОЛЮНТар ЙЗМ [РУС. (лат.] и. 1. филос. Тә
биғәт һәм йәмғиәт үҫеш ендәге хәл иткес көстө
кешенең ихтыярына ҡайгарып тсалдырған, обьектив законлыкты инҡар иткән идеалистик ҡараш. Беҙҙең партия хужалыҡ һәм политик буры

2. Ысын мәғәнәһе үҙгәрерлек, төп асылы боҙолорлоҡ итеп түпаҫ рәүештә ябайлаштырылған.

старҙы субъектив рәүештә хәл итеүгә килтергән,
эштә ауырлыҡтар һәм хаталар тыуҙырган волюнтаризмга ҡырҡа ҡаршы сыҡты. «Оовет
Башҡортостаны», 1965, 15 сентябрь.
2. психол. Ихтыярҙы психик тормоштоң төп

циялау цехы.
ВУЛЬТаР [РУС. вульгарный ( лат. ] с. 1. Ә ҙәп
һеҙ. В ульгар һүҙ.
В ульгар материализм. В ульгар социологизм.
ВУЛЬТаРЙЗМ [РУС. I и. Әҙәби телдә ҡул
ланылған әҙәпһеҙ, вульгар һүҙ.
вульгарлаштырыу ҡ. Берәй нәмәнең
төп мәғәнәһе, асылы боҙолорлоҡ итеп түпаҫ
рәүештә ябайлаштырыу. П ленум партияның

марксизм-ленинизмды вульгарлаштырыу менән
килешмәйәсәген раҫланы. «Совет Баш ҡортоста
ны», 1965, 12 август.
ВЫВЕСКа [РуС.] и. Ойошма йәки предприя
тиеның исемен, башҡарған эшен күрһәтеп элеп
ҡуйылған яҙыулы таҡта. Мөйөштәге ҙур бер аҡ

факторы тип ҡараған йүнәлеш.
ВОССТАНИЕ [РУС.] и. СинФи, милли иҙеүгә
ҡаршы халытстың ҡораллы күтәрелеше. К рәҫ

магазин алдына килеп туҡтаным. .. И ң элек
вывескаһының яҙыуы н энәһенән ебенә тиклем
уҡып сыҡтым: «Дәүләт мануфактура магазины

тиәндәр восстаниеһы. К ораллы восстание. В ос
стание күтәреү. Восстаниены баҫтырыу.
ВОТУМ [рус. (лат.] и. Тауыш биреү юлы ме

с . агиш .

нән сығарылған ҡарар.
ф Ышаныс лыҡ (йәки ышанысһыҙлыҡ) вотУмы
парламенттың хөкүмәт йәки хөкүмәт ағзаһының
эшмәкәрлеген хүплау (йәки х УпламаУ) түраһындағы ҡарары.
вотчина [рус.] и. иҫк. Н әҫелдән-нәҫелгә
күсә торған ер.
ВОТЯК [РУС.] и. иҫк. Удмурт.
ВӨЖҮБ [гәр.] и. иҫк. кит. З ар Ур нәмә, зарурлыҡ. Өйрәнмәй фарыз, вөжүб, тик тормагыҙ.
а ҡ м Улла.
ВӨЖҮД [гәр.] и. иҫк. 1. Барлыҡ, бУлмыш.

Ғауам халҡы баштарын беҙ ҡаңгырттыҡ, вежү
дебеҙ гайн бер афәт булды, аҡ м үлла.
2. К әүҙә, тән. Гөл битенән бер генә үпһәм ҡы
ҙыу иренем менән, бар вөжүдемде илаһи бер
мөҡәддәс нур баҫа. М. ҒаФури.
ф Вөжүдкә сығыУ барлыҡҡа килеү, ғәмәлгә
килеү. К уяндар үҙҙәре лә был көтөлмәгән нәмә
нең вөжүдкә сыгыуынан ҡурҡып ҡалды. Яһалып
бөткәс, айыу һүрәте янына килергә бәләкәс
тәренең хатта йөрәге етмәй торҙо. Б. Мирзанов.
ВратАрЬ [РуС. ] и. Ф утбол, хоккей уйынындағы ҡапҡа һаҡсыһы; ҡапҡасы.
ВрАЧ [РУС.] и. Юғары медицина белеме бүл
ған, аУырыУҙарҙы даУалаУсы кеше. Балалар

врачы. Теш врачы. Больницаның баш врачы.
врачлыҡ и. Врач бУлыУ һәнәре. Врачлыҡҡа
уҡыу.
ВРЕДЙТЕЛЬ [Рг/С. ] и. ҡар. ҡоротҡос 1.
Ву 3 [РУС. ] и. Юғары уҡыу йорто. В уз програм
маһы. В уз белеме. В уз бөтөрөү. В узда уҡы у.
ВУЛКАН [РУС. (лат.] и. ҡар. янартау.
ВУЛКАНИЗАЦИЯ [РУе. ] и. тех. р езинаға
әйләндереү өсөн каучүкты көкөрт йәки башҡа
матдә менән юғары температүрала эшкәртеү
эше. Вулканизация яһау.
вулканизацияланыу ҡ. төш. ҡар. вул-

канизациялау.
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ВЫТОВОР [РуС.] и. ҡар. шелтә.
ВЫДЕРЖКа [РУС.] и. Ф отоаппарат

обьективы асыҡ тотолған ваҡыт.
ВЫЖ оҡш. Бик етеҙ хәрәкәт игеп, һауа ярып
барған нәмәнән сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Выж итеп ҡалды.
ВЫЖ ВЫЖ оҡш. Ҡ абат-ҡабат выж иткән
тауышты белдергән һүҙ. Бер туҡтауһыҙ пуля үтә
выж-выж итеп ҡолаҡтан (Бәйеттән).
ВЫЖДаН [гәр.] и. Күңел инсаФлылығынан
килгән яуаплылыҡ тойғоһо; намыҫ. Выждан ға
забы. Выждан ҡушыу. Выждан менән эшләү,
ш Кеше тормошонда ниҙәр теләмәй? Тик теләк
те выждан кәртәләй. Ғ. Хәйри. Б АСС Р граждандарына выждан ирке, йәгни теләгән бер динде
тотоу йәки бер ниндәй динде лә тотмау, дини
гибәҙәттәрҙе үтәү, йәки атеистик пропаганда
алып барыу хоҡугы гарантиялана. Дингә ыша
ныу менән бәйле рәүештә дошманлыҡ һәм күрә
алмаусылыҡ тыуҙырыу тыйыла.
Башҡорт
АССР-ынын Конституцияһы, 1984.
ВЫЖДаНЛЫ с. Выжданды белгән, саФ йө
рәкле; намыҫлы. Зәйнәп туҡмалып, ҡарарга
ерәнгес ҡатын булып көн күрә. Ш улай булһа ла,
у л выжданлы һәм горур тәбигәтле бер ҡатын
булы п ҡала. М. ҒаФури.
ВЫЖДаНҺЫҘ с. Выжданды белмәгән; на
мыҫһыҙ, оятһыҙ. Зыяны ултыртып ҡуш андар.
Ниңә? Н и өсөн? Яңылышлыҡмы был? Ә ллә яуы з
уйлы, выжданһыҙ, ҡара йөрәк яласының мәкер
легеме? М. Тажи. / Әрләгәндә әйтелә.— Теге
донъяла аллаңа ошаҡларһың, эт! һ и н аҙмы
ирҙең башын ашаның? Выжданһыҙ! Т. Хәйбул
лин.

выжданһыҙлыҡ

н. Намыҫһыҙлыҡ, оят

һыҙлыҡ.

выжлатыу ҡ. 1. Бик тиҙ, етеҙ хәрәкәт ит
тереү. Выжлатып алып сыгып китте.
2. Эш боҙған өсөн әрләү; һүгеү, быжғыртыу.

[Аҡназар бабай:] Быйыл яҙ көнө бәләкәй генә
ике аҙгын малайҙы ла выжлатып ҡыуып ҡайтар

выж

вәз

ҙым: күл буйындагы таллыҡтарҙан ҡош ояһы
эҙләп йөрөйҙәр ине, Ҡ . Даян.
малайҙар өшөр тип уйлай,
Тимергә тимер бәрелгән
тауыш, моторҙың выжлап әйләнеүе .. мастерской
эсен яңгырата. А. Нарнай.
2. Тиҙ, етеҙ хәрәкәт итеү. Теге урамдан авто
бус выжлап үтеп тора. И. Абдуллин.
ВЫЖТ оҡш. 1. Етеҙ хәрәкәтте белдергәи Һүҙ.
Тау түбәһенә күтәрелә лә у л [Исмәгил], туҡта
лып бер аҙ гына тын ала. Ш унан саңгыһына
яйлап баҫып ала ла, выжт итеп төшә лә китә.
Б уран гына уйнап ҡала уның артынан. Я. В ә

ВӘ ҒИ З [гәр.] и. 1. Вәғәз биреүсе.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВӘҒӘҘӘ [гәр. ] и. Берәй нәмәне эшләргә, үтәр
гә ышандырып әйтелгән, йөкләмә рәүеш ендәге
һүҙ. Б уш вәгәҙә. Вәгәҙә алыу. Вәгәҙә биреү. В ә
гәҙә боҙоу. Вәгәҙә ҡуйыу. Вәгәҙәлә тороу. В әғә
ҙәне үтәү. Вәгәҙәне онотоу. ■ Батша үҙ вәғә
ҙәһе буйынса Буҙансы батырга ҡыҙын да, ярты
батшалыгын да биргән (Әкиәттән).
□ В әғәҙә итеү (йәки ҡылдлу) ышандырып һүҙ
биреү. Ҡыҙын ҡотҡарган кешегә батша ҙур
бүләк вәгәҙә итә (Әкиәттән).
ф Вәгәҙәһен боҙган башһыҙ ҡалган. Мәҡәл.
Вәгәҙә — ярты иман. Әйтем.
ВӘҒӘҘӘЛЕ с. 1. Вәғәҙәһендә тороусан. Вәгә-

лиев.

ҙәле кеше.

ВЫ Ж ЛАУ ҡ. 1. Һыҙғырғаи һымаҡ тауыш
сығарыу, выж итеү. Е л-дауы л тышта выжлай ҙа

выжлай,
К.

әллә

Кинйәбулатова.

2. ымл. мәг. К ет е н е ҡаты асыу менән эргә

В

2. Вәғәҙә бирешкән, вәғәҙә менән бәйле. Вәгә-

нән ҡыуғанда әйтелә. Выжт бынан! Күҙемдән

ҙәле йәр.

ю гал!

ВӘ ҒӘ ҘӘ Л Ә НЕҮ ҡ. төш. ҡар. вәғәҙәләү .һ ү ҙ ҙ ә
торҙоҡ: өс көн алдан бирҙек майга вәгәҙәләнгән
бүләкте. С. Ҡудаш .

ВЫ Ж Ы ЛДАТЫ У ҡ. Выж-выж иттереү. В ы 

жылдатып, баҫыу буйлатып, ҡамылдарҙы ҡый
най көҙгө ел. Ғ. Мәсғүт.
ВЫ Ж Ы ЛДАУ ҡ. Выж-выж тигән тауьпн сы
ғарыу, выж-выж итеү. һ и р әк булһа ла выжылдап

үткән пулялар һугыштың алыҫ түгел икәнен
күрһәтә. А. Таһиров.
ВЫЖЫЛДАШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. выжылдау.
Ана, себен, уҫал күгәүендәр выжылдашып килеп
етәләр. X. Хәйри.
ВЫКЛЮ ЧАТЕЛЬ [РУС.] и. Сымдағы электр
тогын өҙә йәки тоташтыра торған ҡулайлама.
ВЫМПЕЛ [рус. (го л.] и. 1. Дәүләт билдәһе
итеп хәрби карапҡа ҡуйыла торған, осо асалы
оҙон тар байраҡ. / Бәләкәй өскөл байраҡ (ғәҙәт
тә, кемдер ярышта еңгәндә, берәй уңышҡа өл
гәшкән һ. б. осраҡта тапшырыла). Ҡ ыҙыл вым

пел. Күсмә вымпел. Еңеүселәргә вымпел тап
шырыу.
2. Самолёттан ергә ташлау өсөн эсенә газета,
китап һ. б. һалынған, сағыу таҫма бәйләнгән
ҡумта йәки ҙур төргәк.
3. Айырым биҙәге йәки Яҙыуы булған һәм ҡай
ҙалыр билдә итеп ебәрелә торған металл киҫәге.

С улпан планетаһына төшөргә тейеш булган ап
паратҡа Советтар Союзының гербы төшөрөлгән
вымпел ҡуйылган. «Совет Башҡортостаны»,
1966, 10 март.
ВЫШКА [Рг/С. ] и. Билдәле маҡсат өсөн төҙөл
гән тар бейек ҡоролма. Баҫыу вышкаһы. Б ы рау

лау вышкаһы. Вышканан һыуга һикереү,
ш Ишембайҙың тәүге вышкалары һаҡлай беҙ
ҙең йәшлек яныуын. Улар әле һаман фонтан ата.
Ғ. Әмири.
ВЬЕТНАМ и. Вьетнамдың төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе

Вьетнам халҡы. Вьетнам ҡатыны. Вьетнам теле.
ВӘ [гәр.] төрк. иҫк. Һәм. Вә башҡалар, ш Мең
вә миллион йорт-йыһаздар кем өсөн бикләнгән
дәр? Т. Йәнәби. В э ғәйреләр һәм башҡалар. Беҙ,
ҡара халыҡ, аңламаҫлыҡ занятиега йөрөтәләр,
белмәһәң, подвинтовка ҡуялар, яңаҡтарга һалып
ебәрәләр вә гәйре, вә гәйреләр. Н. Ҡәрип. Вә
йәнә (йәки һәм дә) иҫк. шулай уҡ .— Вә йәнә ҡә
ләм тибрәтеп хат яҙыусы һөйөклө туганым Д и ләф рузга күп сәләм. Һ. Дәүләтшина.

ВӘ ҒӘҘӘЛ ӘҮ ҡ. Вәғәҙә итеү, эшләргә тип
һүҙ биреү.
ВӘҒӘҘӘЛӘШ ЕҮ ҡ урт. ҡар. вәғәҙәләү. [Сә-

гиҙәнең] вәгәҙәләш еп ҡуйган егете барҙыр әле.
М. Тажи.
ВӘҒӘЗ [гәр.] и. 1. Дин әһелдәренең халыҡты
өйрәтеп, өгөтләп һөйләгән һүҙе. Вәгәз уҡыу. Вәгәз әйтеү, ш М улла башта вәгәз һөйләп алды: —
Йәмәгәт , — ти, — ихлас күңел менән аллага ялба
райыҡ. А. Карнай.
2. күсм. Аҡыл өйрәтеп, төшөндөрөргә, күнде
рергә тырышып һөйләгән һүҙ; өгөт-нәсихәт. Рә-

химә аҙаҡҡы һүҙҙәрен әйтте лә, вәгәзен бөтөргән
төҫ менән, кейеҙ буйлатып ике аягын һуҙып
ебәрҙе. Һ. Дәүләтшина.
□ В әғәз итеү дин-шәриғәткә өндәү, өйрәтеү.

Иртәнсәк Ғәлимйән м улла дәрес китаптарын
күтәреп, шәкерттәрҙе вәгәз итергә керә. М. ҒаФури.
ВӘ ҒӘ ЗЛ Ә Ү ҡ. Аҡыл өйрәтеп һүҙ һөйләү;
өгөтләү. [Ул] колхоз ойошҡан саҡтарҙа тәү

башлап ингән кеше, өй һайын инеп ҡарттарҙы
вәгәзләп йөрөгән. С. Ҡудаш .
ВӘҒӘЗСЕ и. Вәғәз һөйләүсе, өгөт-нәсихәт
уҡыусы.
ВӘҒӘЛӘЙКҮМ [гәр.]: вәғәләйкүм әссәләм сә
ләм биреп иҫәнләшкән кешегә яуап итеп әйтелә
торған һүҙ; һеҙгә лә сәләм.— Әссәләм әгәләйкүм ! — тип Тимергәле ҡарт килеп инде .— Вәгәләйкүм әссәләм. Әйҙә, ҡорҙаш, әйҙә, югары у ҙ , —
тине Үмәр. Һ. Дәүләтшина.
ВӘЖИҒӘ [гәр.] и. иҫк. 1. Ауыртыу хисе, сир.
2. күсм . Ғазап. [Ҡыҙ] ҡолагын тешләгән егетте

түгел, икенсе егетте яратһа, ҙур ҡайгы, ауыр
вәжигә була торгайны. 3 . Биишева.
ВӘЖ ИП и. ҡар. важиб.
ВӘЖҺЕ [гәр. ] и. иҫк. кит. Сәбәп, нигеҙ, асыл.
ВӘ ЗЕ Н [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Үлсәм.
2.
Шиғырҙағы ижек һаны, шиғыр үлсәме. Б еҙ
ҙә, бигерәк тә һуңгы ваҡыттарҙа, ҡафиә менән
тип, шигыр вәзененә һәм мәгәнәгә зарар килте
рерлек .. назымдар яҙалар. М. ҒаФури.
В Ә ЗЕ Н Л Ә Ү ҡ. иҫк. кит. Ү лсәү. Ата кеше улын
эшкә күндереү менән бергә ер йәмен тойҙорорга,
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вәз

вәх

уның хәсиәтен, сер хикмәттәрен берәмекләп,
вәзенләп аңлатырга ла сараларын таба. Ғ. Х ө

хуж а. Н еплю евҡа ҡәҙәр булган вәлиҙәр күбеһен
сә һам арҙа торҙо. М. Һаҙыев.

сәйенов.

2. Кемдең дә булһа мәнФәғәтен һаҡлаған кеше;
опекун.
3. дини. Изге бәндә. Кеҫәһендә тәсбихе ҡыҙыл

ВӘЗИр [гәр.] и. иҫк. 1. Хөкүмәт ағзаһы; ми
нистр. Аҡтүбә вәзир булып алгас, халы ҡ өсөн
иркенерәк булып китте, ти. «алпамыш а».
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВӘЙ, вә-ә-ән ы м л . 1. Үткәндәген иҫкә төшөрөп,
үкенес, һағыш белдергәндә әйтелә. [Бабай:] Вәй,

бар ине саҡтар, кем, ярлы меҫкен бил бөгөр, тир
түгер, бай мал йыйыр, юҡҡа-барга аҡса туҙ
ҙырыр ине. Вә-ә-әй! «Совет Баштсортостаны»,
1966,
1 май.
2. Көй күтәргәндә әйтелә. Урал көйөнә .. йыр
ланы Юлдыбикә әбей. «Вә-ә-әй / .. Ә ллә кемдең

инәһе»,— тип күмәк бисәләр ҡушылып ҡуйҙы 
лар. Т. Хәйбуллин.
В Ә Й Р аН с. ҡар. вайран.
ВӘКИЛ [гәр.] и. 1. Дәүләт, ойошма, төркөм
исеменән эш алып барған кеше. Дипломатик
вәкил. Аймаҡ вәкиле. Хөкүмәт вәкиле, ш [Ғиз
зәтулла:] Беҙгә райондан ниндәй вәкил киләсәк
икән? Ғ. Әхмәтшин.
2. Теге йәки был төркөмгә тсараған кешеләрҙән
берәү. Утыҙҙан ашыу милләт вәкиле йәшәй.
н Совет шарттарында тәрбиәләнеп үҫкән бы

уындың вәкиле А лександр Матросов бөгөн дә
замандаштары менән бер сафта атлап килә.
X. Ғиләжев.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВӘКИЛЛЕК и. Берәйһенең мәнФәғәтен күҙәт
кән үчреждение. Дипломатик вәкиллек. Сауҙа

вәкиллеге. Даими вәкиллек.
ВӘКӘЛӘТ [гәр. ] и. 1. Кемдең дә булһа исеме
нән эш алып барырға бирелгән хотсүтс. Беҙ —
үҙәктән ҙур эштәр тураһында вәкәләт алып кил
гән кешеләр, ә һеҙ бында беҙҙе шөбһәгә алып
булышаһыгыҙ. И. Насыри.
2. ҡар. вәкиллек. Аҡса ла бөтөп бара. К үп
уйлап торманым, «Каруан һарай» ҙагы Баш ҡор
тостан вәкәләтенә киттем. Ғ. Хәйри.
ВӘКӘЛӘТЛЕ с. Кемдең дә бүлһа исеменән
эш алып барырға хотсүтслы. Вәкәләтле орган.
Вәкәләтле хөкүмәт, ш Съездар араһында айы
рыуса мөһим политик проблемаларҙы Үҙәк
Комитет П ленумдарынан киңерәк, вәкәләтлерәк
партия форумдарында тикшерергә кәрәк булыуы
мөмкин. «Оовет Баштсортостаны», 1966, 15 ап

булһа һәм тагы ике аршин оҙон булһа, ш ул рәү
ештә берәр хәтем ултырып килһә, үҙен-үҙе камил
вәли һанар ине (М өнәжәттән).
4. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ВӘЛИМ Ә [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Туй, мәжлес.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ВӘЛИТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Бала.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме,
в ә с в ә с в ә с ымл. Көй күтәргәндә әйтелә.
Карттар геүләп көй күтәрҙе: «Ваһай икән, мәр
ҙәс! Вәс-вәс-вәс!» Һ. Дәүләтшина.
ВӘСИ ЛӘ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Сара, әмәл.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ВӘССӘЛӘМ [гәр.] и. Бөттө, шуның менән эш
тә бөттө; бөттө-китте. [Яҡуп:] Б еҙ ҡырауҙан
ҡурҡмайбыҙ, Рөстәм. Таң менән тиреҫкә ут төр
тәбеҙ .. вәссәләмI И. абдуллин. Ы сынлап та,
барып күренһәм, нисек булыр икән? .. Барам да
күренәм — вәссәләм! — тип уйланы [айыу].
Б. Мирзанов.
ВӘСҮӘСӘ [гәр.] и. 1. Күңел аҙҙырғыс нәмә.
[Х әли улла — Салихҡа:] Б еҙ һинең менән көфөр

һүҙ, шайтан вәсүәсәһе һөйләп ултырабыҙ. Й ә
шен атып үлтермәһен. С. агиш .
2. Күңелгә х әү еФ һала торған нәмә; шик, ш өб
һә. Вәсүәсәгә төшөрөү. ■ [1-се һалдат:] Уңган

ҡатын у л таба, изге ҡатын ҡыҙ таба, тигән һүҙ
бар. Хәйер, кеше гел генә изге булып тормай
инде. [2-се һалдат:] Йә, йә, кеше күңеленә вә
сүәсә Һалма. Котло булһын бәпесең, Яхыя.
М. Кәрим.
ВӘСҮӘСӘЛЕ с. һөйл. 1. Күңел аҙҙырғыс.

Вәсүәсәле һүҙҙәр һөйләү.
2. Шикле, ш өбһәле, хәүеф ле. Шик уятҡан
вәсүәсәле күренеш.
ВӘТ [РуС. вот] киҫ. һөйл. 1. Ө ндәү һөйләмен
эмоциональ яҡтан көсәйтеү маҡсатында әйте
лә. — Вәт маладис! И лла аҡыллы егетһең инде!
Б. Бикбай. [Эреҫ:] Ҡалайтып яҡлашып ултырган
була. Риза түгелмен, ташламайым, вәт! Ғ. Д ә ү 
ләтшин.
2. Берәй нәмәнең һөҙөмтәһен белдереп, шуға
баҫым яһап ҡуйыу өсөн әйтелә. [Ямал:] Иң

элек кеше булһын, ирлеген күрһәтһен, .. бисә-сәсә араһында йөрөмәһен, вәт ш ул. М. Тажи.
ВӘҠаХӘТ [гәр.] и. иҫк. Оятһыҙлыҡ, әҙәп
ВӘХЕШ [гәр.] и. ҡар. вәхшилек.
һеҙлек.
ВӘ Х И [гәр.] и. иҫк. кит. 1. ал л а тарафынан
ВӘ Ҡ И Ф [гәр. ] с. иҫк. кит. Х әбәрҙар булған,
күңелгә һалынған уй, фекер. Ер йөҙөнә рәхм ә
белгән.
тен, илһамдарын киҫте хоҙай, һис кешегә вәхи
□
Вәҡиф бУлыУ хәбәрҙар булыу, белеү. Ошбу килмәй, үтте көндәр. М. Ғафури.
көндәрҙә бер-беребеҙҙең хәленә вәҡиф булырга
2. (баш хәреф менән) Ир ат исеме.
тейешбеҙ. М. Ғафури.
ВӘХШ И [гәр.] с. 1. Тәүге дәүер культураһы
ВӘҠ ӘФаТ [гәр ] иҫк. кит. Тутсталыш, тутстау
кимәлендә торған (кешегә ҡарата); ҡырағай.
урыны.
Вәхш и халыҡ. ■ Мең ярымдан артыҡ һыбай,
ВӘЛ [рус. вуаль ( фр. ] и. 1. Һирәк итен бәйлән
йөҙҙән артыҡ ылау, алтмышлап ҡыҙ-ҡатын, бер
гән үтә күренмәле селтәр шәл. Тайба әбей биргән
көтөү һыйыр-һарыҡ малы ҡыуып, вәхши күс
яҙгы бәрәс йөнөнән Емеш үҙенә вәл һымаҡ итеп
һымаҡ, бөтә ауылды ябырып алды. Һ. Д әүләт
аҡ шәл бәйләп алды. 3 . Биишева.
шина. / Ҡырҙа йәшәгән, ҡулға эйәләшмәгән
2. диал. Дебет шәл.
(йәнлеккә ҡарата); ҡырағай. Кеш еләр тормош
ВӘЛИ [гәр.] и. иҫк. 1. Идара итеүсе; түрә,
тарының иң тәүге дәүерендә вәхши хайуандар
рель.

ВӘҠар и. ҡар. ваҡар.
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аулау менән һәм тамыры йәки емеше ашарга
ярарлы ҡ үләнде йыйыу менән көн күргән, тамак
туйҙырган. Ғ. Ғисмәти.
2. күсм. Йыртҡыс, тсаиһыҙ. Вәхш и кеше. Ц
[Ғәйнулла мулла:] Б ы л вәхшигә оҡшаган башҡорттарга ышаныуы ҡыйын, бик ныҡ ҡыҙҙыр
һаң, үҙеңде ботарлап ташлауҙары бар, улар
мәңге суҡмарлы халыҡ. Һ. Дәүләтш ина.
ВӘ ХШ И ҘӘ РС Ә р. Йыртҡыстарса, рәхимһеҙ
р ә ү е т т ә . Үҙебеҙҙе солгап алган тәбигәт шартта
рын .. вәхш иҙәрсә әрәм-шәрәм итеүселәр ҙә
осрай әле. В. Исхаҡов.
ВӘХШ ИЛЕК и. 1. Культура түбәнлеге; ҡ а
раңғылыҡ, ҡырағайлыҡ. Бы л тирәләге [Ҡ улбаш
волосындагы] халыҡты ҡара төн һымаҡ дини
фанатизм, иҫке гөрөф-гәҙәт, вәхш илек, ҡоллоҡ
баҫып алган. А. Карнай.
2. күсм. Йыртҡыслыҡ, ҡанһыҙлыҡ.

2. ж.-д. Тимер юлдан лтсындағы йорт-ҡорамалға тиклемге мотлатс ара.
ГАВАНЬ [рус. (го л. ] и. Диңгеҙ йәки йылға
буйының карап тутстар өсөн хеҙмәт иткән ышытс
урыны.
ГАта [РУе.] и. Өйрәктәр ғаиләһенә тсараған
төньлҡ диңгеҙҙәрҙәге йылы йомшатс мамытслы
өйрәк. Инә гага. ш Гага тигән диңгеҙ ҡошоноң

ВӘХШ И ЛӘН ЕҮ ҡ. 1. Вәхши хәлгә килеү, ҡы
рағайланыу (кешегә тсарата).
2. күсм. Йырттсысланыу ҡанһыҙланыу. һам ан

Г

50— 100 грамм мамыгынан да йылы ҡышҡы паль
то тегеп йәки юрган һырып була. «Оовет Баш
ҡортостаны», 1966, 21 октлбрь.
Т а г А Р а [РУС.] и. Төньяҡ диңгеҙҙәрҙәге
ҡуйы йөнлө эре һыу ҡошо. Гагаралар ҙа ыңгы-

рашалар .. йәшен һугыуы ҡурҡыта уларҙы.
Н. И ҙелбай.
Г а т А Р К а { РУС. ] и. Ваҡ өйрәк ҙурлығындағы
төньлҡ диңгеҙ ҡошо.
ГатАУЗ [РУС.] и. Украина һәм Молдавия
ССР-ында, Болгарил һәм Румынияла йәшәгән,
культураһы лғынан болғарҙарға лҡын торған
халыҡ һәм шул халыҡтың бер кешеһе. Гагауз

һугыш бара .. һаман әллә ниш ләй кеше. Ә аҡылы
артҡан һайын вәхш иләнә бара төҫлө. Н. Нәжми.
ВӘХШ ИӘТ [гәр.] и. иҫк. Вәхшәтлек. Юл бир
мәмен фәхшәт, вәхшиәткә, күкрәк киреп ҡаршы
торормон. Т. Йәнәби.
ВӘХШӘТ [гәр.] и. ҡар. вәхшәтлек. Аҡтар вәх 
шәтенән, байҙар фәхшәтенән туйган ауылдар.

халҡы. Гагауз ҡатыны. Гагауз теле.
Г а З 1 [РУС. (ф р .]и . 1. Матдәнең айырым өлөш

С. Ҡудаш .
ВӘХШ ӘТЛЕК и. 1. Культура түбәилеге; тсараңғылытс, тсырағайлытс.
2. күсм. Йырттсыслытс, тсанһыҙлытс, рәхимһеҙлек. Дошман һаман һөжүм итә. Бөгөн инде

2. Яғыу, лҡтыртыу һ. б. маҡсатта ҡулланыла
торған, таралып, осоп торған йәки пар хәлендәге
матдәләрҙең дөйөм исеме. Тәбиги газ. Газ ба

был уның ун беренсе атакаһы.. «Эй, кешеләр!
Б ы л ни эш ләүегеҙ?! Аҡы лдан шаштыгыҙмы
әллә? Етәр, туҡтатыгыҙ был вәхшәтлекте/»

ф Таз биреү моторҙы ебәреү йәки автомобиль,
танк, самолёт һ. б. шуның кеүек машиналарҙың
тиҙлеген арттырыу. Тракторга газ биреү.
Т а З 2 [Рг/С. <Фр.] и. Үтә күренмәле йоҡа ебәк
туҡыма. А ҡ төҫтәге газ. // Газ яулы ҡ.
ТаЗТОЛЬДЕР [РУС. <Ингл.] и. Газды йыл,
һаҡлай һәм торбаларға тарата торған ҡорос
ҡоролма.
ТаЗЁЛЬ [РУС. (ф р. (гәр.] и. ҡар. йәйрән.
ТаЗЁТа [р у с .< н т .] и. Көндәлек ваҡиға һәм
лңылыҡтар баҪыла торған ваҡытлы матбуғат.

Ғ. Әмири.
ВӘҺЕМ [гәр.] и. иҫк. кит. Уй, хьшл. Буш

вәһемдәр менән

ыҫланган хыялым

ләүкәһе.

Ш. Вабич.
ВӘҺМ И [гәр.] с. иҫк. кит. Хылли, Фарази.
ВӘҺӘ [гәр.] и. иҫк. Сүлд әге һыулы, йәшеллек
ле урьш; оазис.
ВӘ-ҺӘ-ҺӘЙ ымл. ҡар. вәшкәй.
ВӘШКӘЙ, вәшкә ә-әй ымл. Көй күтәргәндә
әйтелә. Тулы кәүҙәле бер ҡунаҡ: «Бы л тәгәскәйҙәрҙең ай төптәре — күк күгәрсенкәйҙәрҙең һөт
тәре» ,— тип йырлап ебәрҙе. Баш ҡа ҡунаҡтар:
«Вәшкә-әй!» — тип, уның йырына көс биреп, кү 
тәреп алды. Ш. Шәһәр.

Г
Г [гэ] Ваппсорт алФавитының д үртенсе хәреФе.
ТА и. «Ғектар» һүҙенең тсыҪтсартМаһы. 10 га

майҙан.
ТАБАр ДЙ Н [рус. (ф р.] и. Пальто һәм ко
стюм өсөн тсулланылған йән тутсыма төрө. Га

бардин костюм. Габардин салбар.
ГАБАРИТ [рус. (ф р.] и. 1. Төрлө нәмәнең
тышҡы дәүм әле. Бәләкәй габаритлы. Ҙ у р габа
ритлы.

сәләре үҙ-ара тартылыу көсө менән бәйләнмәү
сәбәпле тирә-лҡҡа, һауаға тиҙ һәм еңел таралып,
осоп торған хәле. А гы улы газ. Йәшкәҙәткес газ.

Тонсоҡторгос газ. Углекислый газ. Шартлатҡыс
газ. Янар газ.

ҫымы. Газ промышленносы. Газ ятҡылыгы. Газ
плитәһе. Газ үткәреү. Газ ягыу.

Газета редакцияһы. Газета мәҡәләһе. Газета та
ратыу. Газета алдырыу. Газетага яҙылыу,
ш 3 иләне мәктәп комсомол ойошмаһының сати
ра газетаһына дегәнәк итеп төшөрөп ҡуйгайнылар. 3 . Биишева.
ф Стена газетаһы стенаға элеп ҡуйыла торған
ҡульлҙма газета. Ф әхри бүлмә ишеген асып

ингәндә, уның иптәштәре ҙур өҫтәлде уратып,
стена газетаһы сыгаралар ине. Б. Ишемғол.
Т аЗЕ Т С Ы и. 1. Газета редакңилһы хеҙмәткә
ре. Ҙ у р әйберҙәр яҙмайым. Бер үк ваҡытта көн
дәлек корреспондент һәм газетсы эштәре күп
ваҡытты ала. М. Кәрим.
2. Ғазета һатыусы.
ТАЗИК [РУС.] и. һөйл. «Ғаз» маркалы авто
мобиль.
ТаЗИФИКАЦИЯ [РУе.] и. 1. Ҡаты лғыулыҡтың (утын, күмер һ. б.) лна торған газға әйләндерелеүе.
2.
Промышленность һәм торлаҡ йорттарының
лна торған газ менән тәьмин ителеүе.

221

ГАЗ
ГАЗЛАНДЫРЫУ к . ҡар, газлау,
г а з л а н ы у к, төш, ҡар, газлау. Г азланган
һыу,

г а з л а у ҡ, 1. Шыйыҡлыҡты газ 1 меиәи ту
йындырыу. Ҡымыҙҙы газлау, һ ы уҙы газлау,
2. Газ менән агыулау. һауаны газлау га ҡар
шы көрәш,
ГАЗЛЫ с, 1. Ғазы 1 булған. Газлы баллон,

ГАЛ
ГАЙМОр ЙТ [РУС. < ингл.] и. мед. Танау төбөн
дә ике яҡлап урынлашҡан ҡыуышлыҡ тиресә
һенең ш ешеүе.
ГАЛАКТИКА [р у с. <гр.] и. Бергә тупланған
йондоҙҙар системаһы. Галактика томанлыҡ
тары,
ГАЛАНКА [РУС. голландка] и, һөйл. Ғәҙәттә
кафелдән һалынған мейес. Галанка сыгарыу.
Галанка һалыу,
ГАЛАНТЕРЕЯ [рус, (ф р.] и. Көнкүрештәге

/ Г а з 1 менән тәьмин ителгән, газ индерелгән
(йорт һ. б. тсарата).
2. Газ 1 тсатнанггырылған. Газлы эсемлек,
3. Газ 2 менән ағыуланған. Газлы һауа,
г а з о в й к [РУе.] и, Һөйл, ҡар, газсы 1.
ГАЗОВЩЙК [РуС.] и, ҡар, газсы 2.
ГАЗОГЕНЕр АТОр [РУе.] и. Ҡаты йәки шый
ытс яғыулыҡты газға әйләндерә торған аппарат.
г а з о й л ь [р ус. <ингл, ] и, махс, Д изелдәрҙә
яғыулыҡ итеп ҡулланыла торған нефть майы.

ваҡ-төйәк нәмәләр, төймә, таҫма, селтәр, тараҡ,
сумка, галстук п. б.). Галантерея магазины,
ГАЛЁр А [рус, ( ит.] и, тар. 18 быуатҡа тиклем
ҡулланылған күп ишкәкле ҙур хәрби кәмә.
ГАЛЕр ЁЯ [рус. ( ит.] и. 1. Ике бинаны тоташ
тырған коридор һымаҡ оҙон бүлмә. И ке гәйәт

Газойль һәм соляр майы ауыр дизелдәр өсөн
ягы улы ҡ итеп файҙаланыла. Д. Бураҡаев.
ГаЗОЛЙН [рус. (ф р. (лат.] и. Нефттән ҡы у

22 октябрь.
2. Шахта, хәрби нығытма кеүек нәмәнең ике
өлөшөн тоташтырған ер аҫты юлы. Галереянан

ыу юлы менән алынған шыйыҡ яғыулыҡ.
ГаЗОМ Ёр [рус.] и. Торбанан үткән газды '
(2 мәғ.) үлсәү приборы; газ үлсәгес.
ГАЗОМЕТр [рус. ] и. Лабораторияла гөрлө
газды 1 йыйыу, һаҡлау һәм күләмен үлсәү өсөн
ҡулланылған һауыт.
ГаЗО Н [рус. (ф р.] и. Баҡса, урам, йорт буй
ына сәсеп үҫтергән үләнле, сәскәле ер. Газон

йөрөү.

дарҙа сибәр ҡыҙга оҡшап, резедалар сәскә ат
ҡандар. А. Игебаев.
ГАЗОПр ОВОД [рус.] и. Ал ыҫҡа газ ' ебәреү
өсөн үткәрелгән торбалар. Б о х а р а — Урал
газопроводы,
ГАЗОСВАр ЩИК [рус, J и. Газ 1 (2 мәғ.) уты
менән металды иретеп йәбеш тереүсе. Газосвар
щик битлеге. Газосварщик булып эшләү,
ГАЗОТ у р БЙНА [рус.] и. Г а з 1 (2 мәғ.) яр
ҙамында эшләй торған двигатель. А виация ги
гант аҙымдар менән үҫте. Х әҙер һауала газо
турбиналы машиналар оса. «Совет Башҡорто
станы», 1974, 30 апрель.
ГАЗСЫ и. 1. Газ промышленносындағы эшсе.
2. Газификацияла (2 мәғ.) эш ләүсе эшсе; газ
ҡорамалдарын ҡарап, йүнәтеп йөрөгән эшсе.
ГАЗҺЫҘЛАНДЫр ЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар. газ

һыҙландырыу.
ГАЗҺЫҘЛАНд Ыр ЫУ ҡ. Зарарлы газ менән
ағыуланған ерҙе зарарһыҙландырыу.

ГАЙДАМАК [рус. (по л.] и, тар, 1. 17—
18 быуаттарҙа поляк алпауыттарына ҡаршы баш
күтәргән украин казағы.
2. Граждандар һуғышы ваҡытында, 1918—1920
йылдарҙа украин бурж уаз милләтселәр ғәскә
рендә йөрөгән кеше.
ГАЙДУК [РУС. <веи.] и. тар. 15— 19 быуаттар
ҙа көньяҡ славяндарҙа төрөк хакимлегенә
ҡаршы көрәштә ҡатнашыусы.
ГАЙКА [РуС. ] и. Винт, болт кеүек һырлы нә
мәләргә бороп индерелә торған төрлө формалағы
деталь; шөрөптөң алынмалы башы. Гайканы бо
роу. Гайканы бушатыу. Гайканы ныгытыу,
ш Әхмәт машинаһының тәгәрмәсен кейҙереп,
гайкаларын гына ныгытып тора ине. Ш. Ян
баев.
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ҙур корпустың икенсе ҡаттары оҙон галерея ме
нән тоташа. «Совет Башҡортостаны», 1969,

3. Театрҙағы иң юғары ярус. Галереяла у л 

тырыу.
4. Сәнғәт әҫәрҙәрен, картиналарҙы күрһәтеү
өсөп ҡуя торған махсус бина; художестволы
музей. Дрезден галереяһы.
5. күсм. Н иҙеңдер теҙмәһе. Имашевтың

Юлайы, Зәйтүнә Бикбулатованыц Айһылыуы,
Бәҙәр Йосопованың Үлмәҫбикәһе — былар ҡа
батланмаҫ образдар галереяһы. «Ағиҙел», 1968,
.№ 5.

ГАЛЁр КА [рус.] и. һөйл. ҡар. галерея 3.
ГАЛЕТ [рус. галета (ф р.] и. Йоҡа ғына игеп
ҡатырып бешергән бәләкәй генә сөсө икмәк.
ГАЛИФЁ [рус. ( фр.] и. Янбашы киң, балтыры
тар итеп тегелгән салбар. Ҡорбанов .. аягына

ялтыр итек, өҫтөнә һоро френч менән зәңгәр
галифе кейгәйне. Б. Бикбай.
ГАЛЛИЙ [РУС. (лат.] и. Химик элемент, күк
шел аҡ төҫтәге һирәк осрай торған йомшаҡ
металл.
ГАЛЛОН [рус. (и н гл.] и. Великобритания,
Америка Ҡушма штаттары һәм ҡайһы бер баш
ҡа илдәрҙә бөртөклө һәм шыйыҡ нәмәләр үлсәү
берәмеге.
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ [рус. ( лат. ] и. Мейе эшмә
кәрлеге зарарланыу сәбәпле һиҙеү органдары
ның (иш етеү, күреү, тәм тойоу, һиҙеү һ. б.)
яңылышыуы. Галлюцинация — бөтөнләй юҡ нә

мәне бар итеп ҡабул итеү, тойоу була. Ауырыу
кеше туҙга яҙмаган нәмәләр ишетә, күрә, тоя
башлай. Н. Ғатауллин.
ГАЛОШ [РУС. галоша <Фр.] и. ҡар. калуш.
ГАЛСТУК [РУС. < нем.] и. Тамаҡ аҫтына төйөн
яһап, муйынға кейә торған таҫма һымаҡ бау;
муйын бауы. И рҙәр галетугы. Галстук тагыу.
ф Ҡыҙыл галстуК йәки пионер галстугы пио
нерҙар билдәһе итеп муйынға бәйләй торған өс
мөйөшлө ҡыҙыл сепрәк.
ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ [рус.] и. Даими электр
тогының техникала һәм медицинала ҡулланы
лыу ы.
ГАЛЬВАНОМЕТр [РУе.] и. К өсө әҙ электр
тогын үлсәй торған прибор.

ГАЛ
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ГАЛЬВАНОТЕХНИКА [рус. ] и. ЭлектрохиМИЯНың төрлө ҡатышмаларҙан металды электр
тогы Ярҙамынд а айырып алыу мәсьәләләрен
тикшергән бүлеге.
ҒаЛЬЯН [РУС. гольлн] и. ҡар. серән.
г а м а д р й л [р у с . (лат.] и. Павиандар төркө
мөнә тсараған иң ҙ Ур маймыл.
Г а м А К [рус. (ф р.] и. СаФ ҺаУала ял итеү
өсөн бауҙан үреп яһалған сәңгелдәк.
Ғ а м а Ш [РУС. гамаши <Фр.] Башһыҙ йылы
ойотс, йылы ҡуныс.
ГАМ М а 1 [р ус. <гр.] и. 1. Вер октава эсендә
юғарыға йә түбәнгә табан билдәле тәртип менән
бер-бер артлы килгән таубип теҙмәһе. М узыка

белгестәренә эш етерлек: курайҙан сыҡҡан тау
ыш төрҙәрен тикшереү һәм гаммага һалыу —
уларҙы ц эше. Ғ. Сөләймәнов.
2. күсм. асылы бер булып та, нимә менәндер
айырылып торған күренештәр, сиФаттар теҙеме.

Б уяуҙа р гаммаһы. ■ К үҙ яуы н алып торган
мең-мең гаммалы гөл баҡсаһы күҙ алдына килә.
«ағи ҙел », 1966, № 12.

ГАММА 2 [РУС. <гр.]: гамма нУрҙар физ. төрлө
Ядро процестары ваҡытында барлытска килеүсе
бик ҙур йышлыҡтағы электромагнитик тирбәле
үҙәр.
ГаНГр Ё Н а [рус. < гр. ] и. Ҡан йөрөшө боҙолоу
арҡаһында булған тәндәге бер ағзаның биологик
туҡымаһының сереүе.
ф Газ гангренаһы анаэроб бактерилһы менән
ағыуланған ярала барлыҡҡа килгән тсаты ауы
рыу.
ГАНГСТЕР [РУе. <ингл.] и. кит. АҠШ һ. б.
ҡайһы бер илдәрҙәге бандиттар шайкаһы ағ
заһы.
ГАНДБОЛ [рус. (и н гл.] и. Тупты ҡул менәи
бәреп уйнай торған спорт уйыны. Гандбол уйнау.
■ Спорттың мауыҡтыргыс бер төрө булган
гандбол — ҡул тубы уйыны һәр кемде физик
яктан сыныҡтыра. М. Дилмөхәмәтов.
ГаНТЁЛЬ [РУС. (нем.] и. Ҡулды сыныҡтырыу
өсөн ҡулланыла торған ике башы тупалсаҡ,
уртанан тотма лы гимнастик ҡорал.
г а о л я н [РУС. < ҡыт. ] и. ш ул уҡ ҡытай тары

һы (ҡар. тары).
ГАРАЖ [РУС. (ф р.] и. Төрлө машиналарҙы
ремонтлау һәм һаҡлау өсөн эшләнгән м ах
сус ҡоролма. Ш әхси гараж. Гараж мөдире.

гағантиялаү

Г
ҡ. Ғарантия менән нығытыу,

ышаныслы итеү.

гарантиялы с. Ғарантия менән нығытыл
ған, гарантия бирелгән. Гарантиялы договор.
Гарантиялы сәгәт. ш К олхозсы ларҙы ң хеҙмәте
нә гарантиялы түләү .. игенселәр күңеленә яҡшы
йогонто яһаны. «Совет Башкортостаны», 1976,
9 август.

ТаРДЕРОБ [РУ6\ (ф р.] и. 1. Кейем шкафы.
Гардероб ҡапҡасы. Гардеробҡа элеү.
2. Йәмәғәт йорттарындағы кейем элә торған
махсус урын. Гардероб хеҙмәтсеһе.
Т аР Д Е Р О Б С Ы и. Гардеробта (2 мәғ.) эшлә
гән кеше, гардероб хеҙмәтсеһе.
Т аР Д И Н [РУС. гардина <ием.] и. Тәҙрәне то
тош ҡаплай торған ҡорма. Гардин элеү.
ТаРЁМ [РУс. (гәр.] и. ҡар. һәрәм.
ТаР М О Н И К с. Килешле, ярашлы. Ф изик х е ҙ

мәт кешенең гармоник үҫеше өсөн кәрәк.
ГаРМОНИЯ [РуС. (г р .] и . 1. Ү ҙ-ара ярашлы,
килешле бәйләнеш. Тәбигәттәге гармония.
2. Төрлө тауыштың матур, аһәңле яңғырашы.
/ Музыка теорияһының аккорд төҙөлөшөн өй
рәнгән бүлеге.
ГаРМОНИЯЛаШЫҮ ҡ. Килешеү, ярашыу.
гармун [Рг/С. гармонь] и. Баҫмаҡлы, күрек
ле музыка ҡоралы. Гармун күреге. Гармун тау

ышы. Гармун уйнау, ш Байназар гармун күре
ген кирә тартып уйнап ебәрҙе. Б. Бикбай.
Дәртләнеп, йырлап егеттәр, тарттылар гармун
дарын. Ш. Бабич. Гармун теле гармундың ба
ҫып көй сығара торған пластинкалары, һанаһаң
һанамаһаң да гармун теле ун ике (Халыҡ йыры
нан). Саратов гармуны һүҙғанда бер төрлө,
ҡыҫҡанда икенсе төрлө тауыш сығарған гармун.

Тальян гармун тартҡанда ла, ҡыҫҡанда ла бер
төрлө тауыш сығара торған гармун.
ф ауы ҙ гармУны аүыҙға ҡУйып, йөрөтөп
өрә торған бәләкәй музыка ҡоралы. Гармун итәк
ҡар. нтәк 3.
Г аР М у НСЫ и. Гармүн УйнаУсы. Гармунсы

булы у. Гармунсы итеү. ш Гармунсы гармун
тауышы менән ауылды яңгырата. Ғ. Хәйри.
ГаРНИЗОН [РУс. (ф р.] и. Даими йәки ваҡыт
лы бер ерҙә урынлашҡан ғәскәр. Гарнизон ко
мандиры. Гарнизон казармаһы.
ГаРНЙР [рус. (ф р.] и. һүрпаһыҙ ит, балыҡ
кеүек ашамлыҡтың эргәһенә ҡушып һалына
торған картуФ, бутҡа, йәшелсә кеүек аҙыҡ.

Гараж һалыу, ш Автотранспорт контораһынын
И глин гаражы коллективы ,. ауы л төҙөлөш
тәренә йөк ташыу планын үтәне. Й. Солта-

Куры лган балыҡ .. ултыртылган, гарниры
на әлеге ҡыяр, помидор теленгән. Ф . И ҫәнғо

нов.

лов.

Г ар АНТИЯ [рус. (ф р.] и. Әйткән һүҙ, эшлән
гән

эш

өсөн

алған

яуаплылыҡ

йөкләмәһе.

Гарантия срогы. Гарантия менән һатыу. Гаран
тия менән йүнәтеү, ш Завод йәки фабрика ..
срок ҡуйып, үҙ тауарының боҙолмай эшләүенә
гарантия бирә. «Оовет баш ҡортостаны», 1965,
14 март. / Н иҙеңдер уңышына ышаныс биргән
шарт. Ныҡышмалы эш — уңышҡа гарантия бу

лып тора.
г а ғ а н т и я л а н ы у ҡ. ҡайт. ҡар. гарантирлау. Башҡорт АССР-ы граждандарына ш әхе
стең тейелмәҫлеге гарантиялана. Башҡорт
АОСР ының Конституцияһы, 1984.

ГаРНИТҮР [рус. (ф р.] и. Бер төҫ, бер
стилгә килтереп эшләнгән нәмәләр йыйымы.
М ебель гарнитуры.
ГаРП у Н [рус. (го л.] и. Эре диңгеҙ балыҡ
тарын йәки йәнлектәрен алыҫтан бәреп сәнсеп
ала торған баулы һөңгө. Гарпун тУбы гарпүн
ырғыта торған механизм.
гарпу нсы и. Гарпун ташлаусы, гарпун аты
усы.

ГАРу С и. ҡар. гәрез.
ГаСТРЙТ [РУС. ( гр.]и. мед. Ашҡаҙандың лай
лалы тиресәһе шешеү ауырыуы. Хроник гаст
рит.
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ГА СТРО Л ЁР [РУС.] и. 1. Ғастролдә йөрөгәи
артист.
2. һөйл. Урын алмаштырып күп йөрөгән ке
ше.
ГАСТр ОЛЬ [рус. (нем.] и. Ситтән килгән ар
тист йәки театр труппаһының сығышы. Гастрол

ТЕКСаХЛОрАН [РУС. ] и. Ауыл хужалығын
да зарарлы бөжәктәрҙе ҡырыу өсөн ҡулланыл
ған органик берләшмә.
ТЕКСАЭДр [р ус. <гР.] и. мат. Алты ҡырлы
геометрик есем.
ТЕКТАр [рус. ( фр.] и. Метрик системаның
10000 кв. метрға тиң булған ер үлсәү берәмеге.

гә сыгыу. Гастролгә китеү, ш Башҡорт халыҡ
бейеүҙәре ансамбле Африка илдәрендә оҙаҡ ва
ҡытлы гастролдә булды. Р. Шәкүр.
г а с т р о н о м [рус. (ф р.] и. Ҙур аҙыҡ-түлек
магазины.
ГАСТРОН О М И Я [рус. < Фр.] и. СиФатлы итеп
әҙерләнгән аҙыҡтарҙың дөйөм атамаһы. Гастро

номия магазины.
ҒАУБИЦа [рус. (нем .] и. Текә ата торған
уртаса кәбәкле артиллерия ҡоралы.
ГАУПТВАХТА [р ус. < нем. ] и. Х әрбиҙәрҙе аре
ста тота торған бина. Гауптвахталагы дөйөм
камерала утыҙ һалдат .. ята. А. Таһиров.
ГАҺ [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Әле, ҡайсаҡ. Г аһ

ваҡыт.
2. Урын. М әкәрйә үҙәрә бер күперүк ирер

аһ! Угиал күперүк «сират» атлыг ҡәҙәр гаһ.
М. ҒаФури.
ГАШЁТКА [р ус. <Фр.] и. Атыу коралдарында
тәтене ысҡындыра торған ырғаҡ. К ули ев .. п уле

мёт гашеткаһын баш бармаҡтары менән баҫты.
Тынган пулемёт тагы ата башланы. Б. Дим.
ГАШЙШ и. ҡар. хәшиш.
Г В ар ДЁЕЦ [РУС.] и. Гвардия часында хеҙмәт
иткән һалдат. Десна йылгаһын бик уңыш лы ки
сеп, Черниговка төньяҡ һәм көнбайыштан баш
ҡорт атлы- гвардеецтары килеп инде. Ә. Ихсан.

Гектар башына 30 центнер иген алыу. ш һ әр
гектар йүкә урманынан уны ң бал бирә торган
дәүерендә 100 мең һумлыҡ бал һәм балауыҙ
алырга мөмкин. М. Хисмәтов. Башҡортостанда
6 миллион гектарҙан ашыу урман бар. «Совет
Башҡортостаны», 1975, 21 август.
ТЕКТАр ЛАУ ҡ. Гектары гектары менән үл
сәү. Гектарлап бүлеү. Гектарлап өләшеү.
ТЕКТ Ар Л Ы Ҡ с. Күпмелер гектарҙан торған.
.. Совхоздың Билән бүлексәһенең үр ягында
100 гектарлыҡ һыубаҫар майҙан бар. Д. Мәһә
ҙиев. / Күпмелер гектарға етерлек. 100 гектар

лыҡ орлоҡ.
ТЕКТОТр А Ф [рус. (гр.] и. Яҙыуҙы йәки һ ү
рәтте күсереп күбәйтә торған ябай ҡорамал.

Гектографта баҫылган китап.
ТЕЛ [гәр.] p. 1. Һәр ваҡыт. Гел булыу. Гел
ш улай, ш Тыуган-үҫкән илемдән яҙмышым йы
раҡ ташлаһа, һеҙҙе һагынып .. төшөмдә һеҙҙе гел
күрәм. Салауат Юлаев. Нисек ышанаһъщ даръяга? Гел тулҡынлана ул, гел ага. М. Кәрим.
2. Бөтә барлығы менән, тотош. Район үҙәге ..
гел бер төҫлө ваҡ ҡына агас йорттарҙан тора.

М, Тажи.
ф Бер алдаган гел алдар. Әйтем.
ТЕЛЕ-ТЕЛЕ саҡр. Ҡ аҙҙы саҡырғанда әйте
лә.
ф а ҡ гвардеец, аҡ гвардия һалдаты. Ҡыҙыл
ТЁЛИЙ [РУС. ( гр. ] и. Химик элемент, водород
гвардеец ҡыҙыл гвардил һалдаты.
тан ҡала иң еңел, төҫһөҙ, еҫһеҙ инерт газ.
ТВАРДИЯ [РУС. (ит.] и. 1. Ғәскәрҙең һуғыш
та танылған иң һәйбәт частары. Башҡорт диви
ТЕЛИОТр аФ [р ус. < гр. ] и. 1. астр. Ҡояшты
зияһына В олга ярҙарындагы һугыштарҙа һәм
төшөрөп ала торған Фотоаппаратлы телескоп.
дошман тылында күрһәткән батырлыгы, ҡыйыу2. метеор. Көн эсендә ҡояштың яҡтыртҡан
лыгы өсөн гвардия исеме бирелде. «Совет Баш
ваҡытын иҫәпләп яҙа торған автоматик ҡора
мал.
ҡортостаны», 1965, б май.
3. хәрби Алыҫҡа яҡтылыҡ сигналы бирә торған
2.
күсм. Эш, көрәштә алдын барған кешеләр.
прибор.
Йәш гвардия. Ленинсы гвардия. ■ [Имай Насыриҙе] башҡорт совет әҙәбиәтенә нигеҙ һалган
ТЕЛИОТЕр АПЙЯ [РУС. ] и. Ҡояш нурҙары
менән дауалау ысулы.
гвардияның тәүге һалдаттарының береһе тип
әйтеп була. К. Мәргән.
ГЕЛ И О ТЕХН ИКА [РУе.] и. Техниканың ҡояш
ф Аҡ гвардия 1918— 1920 йылдарҙа граждан
энергияһын Файҙаланыу эше менән шөғөлләнгән
дар һуғышында ҡатнашҡан контрреволюңиои
бүлеге.
ғәскәрҙәрҙең дөйөм исеме. Ҡыҙыл гвардня
ТЕЛИОЦЕНТр ЙЗМ [рус. (гр . (лат.] и. Йы
эшселәрҙең 1917— 1918 йылдарҙа большевиктар
һандың үҙәгендә Ҡояш тора, планеталар уның
партияһы тараФынан ойошторолған ҡораллы от
тирәһендә әйләнә, тип ҡараған тәғлимәт.
ряды .
ТЕЛИ ОЦ ЕН ТҒИ К с. Гелиоцентризмға нигеҙ
ТЕТЕЛСЕ и. Гегель ФилосоФияһы яҡлы ке
ле. Гелиоцентрик система. Гелиоцентрик орбита
ше.
буйлап осоу.
ТЕТЕЛСЕЛЕК и. Идеалистик диалектика тео
ТЕЛ Ү К и. диал. ҡар. и а р 2.
рияһын эшләгән немец ФилосоФы Гегель тәғ
ТЕЛЬМЙНТ [рус. (гр.] и. Кешенең, хайуан
лимәте нигеҙендә барлыҡҡа килгән ФилосоФик
дың эске ағзаларында һәм тәнендә, шулай уҡ
йүнәлештең атамаһы.
үҫемлектәрҙә була торған төрлө паразит сел әү
ТЕТЕМОН [РУС. <ғР.] и. кит. Еткәсе көс; юл
сен (ҡылйылан, бабасыр һ. б.).
башсы.
ГЕЛЬМ И НТО З [рус. (гр.] и. Паразит сел әү
ТЕТЕМОНИЯ [рус. ( гр. ] и. кит. Бер синыФ
сендәр арҡаһында кеше һәм хайуандарҙа бар
йә хөкүмәттең икенсе синыФ йәки хөкүмәткә
лыҡҡа килә торған ауырыу. Гельминтоз ауы
ҡарата булған өҪтөнлөгө, етәкселек урыны.
рыуы кеше организмының гельминттар менән
Пролетариат гегемонияһы.
зарарланыу ынан килә. «Совет Башҡортоста
ТЁЙЗЕр [РУС. <ИСл.] и. ҡар. ғәйсәр.
ны», 1970, 6 июиь.
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ГЕЛЬМИНТОЛОГ и, Ғельминтология буйын
са белгес.
ГЕЛЬМ ИНТОЛОГИЯ [РУС. <гР.] и. Паразит
селәүсендәр һәм Улар тыүҙырған аУырыУҙар
тУраҺындағы Фән.
ГЕЛӘН р, ҡар, гел.
ГЕМАТОГЁН [РУС. <гР-] и. Эре мөгөҙлө мал
лың ҡанынан әҙерләнә торган дауалау препа
раты (ҡанда гемоглобин әҙәйгәндә, ныҡ ябыҡ
ҡанда ҡулланыла).
ГЕМАТОЛОГ [РУС.] и, ГематологиЯ буйынса
белгес.
г е м а т о л о г и я [Рг/е. <гр.] и. Ҡанды һәм
уның сирҙәрен тикшерә торган Фән.
ГЕМ ОГЛОБЙН [рус, (лат,] и. Ҡыҙыл ҡан
бөртөксәләренең кислородты үҙенә һеңдереп
тәнгә тарата торган матдәһе.
г е М О р р а г ИК: геморрагик тапма и, мед,
бер яндырып, бер өшөттөрөп яф алаган, тире
аҫтына һәм эске ағзаларға ҡан һауҙырған ауы
рыуҙарҙың дөйөм исеме.
ГЕМОр Р О Й [РуС. <гР.] и, мед. Тура эсәктең
түбәнге өлөшөндәге ҡан тамырҙары киңәйеп,
ҡан төйөлөүҙән, ҡан тамырҙары ш артлауҙан ғи
бәрәт ауырыу.
ГЕН [РУС. <гР.] и, биол, Йән эйәләре һәм
үҫемлек организмындағы сиФатты нәҫелдәннәҫелгә күсерә торған элемент. Нәҫелдән-нә-

ҫелгә сир үҙе түгел, ә ауырыуга сәбәпсе б у л 
ган ген күсә. Ә. МиФтахова.
ГЕНЕаЛОГИК с, ГенеалогиЯға мөиәсәбәтле.
Шәжәрә билдәле бер ырыу йәки кәбиләнең генеа
логик яҙмаһы рәүешендә барлы кка килгән,
Ә. Харисов.
ГЕНЕАЛОГИЯ [Рг/С. (г р ,] и , 1. Н әҫелдең бербер артлы килгәи быуындар тарихы. Шәжәрәлә

гаиләнең генеалогияһы, ауылдың тарихы, ундагы ырыуҙар, ырыуҙарҙың сыгышы теркәлгән,
«Ағиҙел», 1966, № 3 . / Тарихтың нәҫел-ырыуҙар
сығышын тикшергән бүлеге.
2. Хайуан һәм үҫемлек ғаиләләренең сығы
шы .
гё Н Е З И С [РуС. < гр, ] и. Барлыҡҡа килеш; сы
ғыш. Башкорт теленең генезисы, ш И, М. Г уб

кин
Төньяк Кавказдагы нефть ятыштарының
генезисын ,. өйрәнә, «Совет Башҡортостаны»,
1965, 21 сентлбрь.
ГЕНЕр АЛ [РуС. (лат,] и. Юғарғы хәрби дәрә
жә һәм шул дәрәж әләге кеше. Генерал булыу.
Армия генералы иң юғарғы генерал дәрәж әһе.
Генерал-майор беренсе баҫҡыс генерал дәрә
жәһе һәм шул дәрәж әләге кеше. Осрашыу тан

танаһын республиканың хәрби комиссары генерал-майор Таһир Кусимов аса, Ә. И хсан. Ге
нерал-лейтенант икенсе баҫҡыс генерал дәр әж ә
һе һәм шул дәрәж әләге кеше. Генерал-полКовнИК
өсөнсө баҫҡыс генерал дәрәж әһе һәм шул д ә
рәжәләге кеше. Якташыбыҙ Ғәниев ябай һалдат

тан генерал-полковник дәрәжәһенә етеп, тиҫтә
нән артык орден һәм миҙал алған. «СовеТ Баш

Г

ГЕНЕр АЛЙ ССИ М у С [рус. (лат,] и. Ҡайһы
бер илдәрҙә күрһәткән хеҙмәте өсөн ғәскәри ке
шегә бирелгән иң юғары хәрби дәрәж ә һәм шул
дәрәж әләге кеШе. Генералиссимус Суворов,
ГЕНЕр АЛИТЁТ [РУС. < нем. ] и, йыйн, Армияның иң юғарғы командирҙар составы; генерал
дар.
геН Е Р А Л Ь [Рус. генеральный] с. 1. Баш,
төп, иң өҫтөн, етәксе. Генераль прокурор. Гене
раль секретарь. ■ Беҙҙең алдыбыҙҙа яңынан-

яңы юлдар асылыр һәм һәр вакыт генераль л и 
ния булып Ленин партияһының линияһы [то
рор], «Ағиҙел», 1965, № 1.
2. Бөтә яҡты ла эсенә алған, төплө, хәл иткес.

Генераль план,
ф Генераль штаб хәрби идаралыҡтағы юғар
ғы орган.
ГЕНЕр АТ Ор [рус, (лат,] и. Механик энергия
ны электр энергияһына әиләндерә торған ма
шина. Турбиналар үҙҙәренең хәрәкәтен генера-

торҙарга бирә. [Генераторҙар] электр тогы эш
ләп сыгара,
ГЕНЁТИК [РуС.] и. Генетика әлкәһендә эшлә
гән белгес.
ГЕНЕТЙК с, 1. Генезисҡа мөнәсәбәтле. Гене

тик бәйләнеш. Генетик метод.
2. Ғенетикаға мөнәсәбәтле. Генетик үҙенсәлек
тәр,
ГЕНЁТИКА [РУе. < гР.] и. Организмдың нәҫел
дән нәҫелгә күсеүсәнлек һәм үҙгәреүсәнлек за 
кондарын өйрәнә торған Фән. «Ғүмер схемаһы

ның» үҙгәрешен генетика билдәләй. Гендар
үҙҙәрен солгап алган шартка яраклаш ыу үҙен
сәлегенә эйә. Ә. МиФтахова.
ГЕНИАЛЬ [РУС. гениальный] с, 1. Юғары
һәләткә, оло аҡылға эйә; даһи. Гениаль кеше.
Гениаль яҙыусы. Марксизмдың гениаль теоретигы В, И, Ленин.
2. Юғары һәләт, оло аҡыл емеше булған.

Гениаль әҫәр. Гениаль асыш. Гениаль хеҙмәт.
г е н и й [Рус. <лат. ] и, кит, 1. Юғары һәләт, оло
аҡыл.
2. Шул һәләт һәм аҡылға эйә булған кеше;
оло аҡыл эйәһе; даһи. Ц Алдыбыҙга куйҙы к
маяк итеп ,, гений Ленинды, X. Ғәбитов.
г е н о т й п [Рус. <гр, ] и, кит. Н әҫелдең булмы
шын, дауамлығын билдәләгән нигеҙ.
ге Н О Ц Й Д [рус. ( г р . л а т . ] и. Айырым бер
халыҡ төркөмөн милләтенә, расаһына, диненә
ҡарап юҡ итеү политикаһы.
ГЕНШТАБ [РуС.] и, Генераль штаб (кар. ге
нераль).
ГЕНӘ киҫ, кар. ҡ ы на2.
ГЕО БО ТАН И КА [РуС.] и. Үҫемлектәрҙең та
ралыш һәм үҙгәреш ен геограФик Факторҙарға,
тупраҡ һәм климат үҙсәнлектәренә бәйләп өйрә
нә торған Фән.
г е ° Г рАФ [РУС.] и. ҒеограФия буйынса бел
гес. Географтар ер өҫтөнөң икһеҙ-сикһеҙ киң

ҡортостаны», 1967, 24 Февраль.

лектәрен, диңгеҙ, тау, хайуан һәм үҫемлектәр
донъяһын, уларҙы ң үҙ-ара мөнәсәбәтен өйрәнә,

ГЕНЕҒАЛ Гу БЕрНАТОр [рус.] и. р еволю
ңилға тиклемге р оссилла һәм ҡайһы бер бур
ж уаз илдәрҙәге губерна йә край банш нда торған
хәрби-административ етәксе.

«Совет Башҡортостаны», 1968, 16 июль.
ГЕОГр А Ф И К с. ҒеограФияға мөнәсәбәтле.
Географик асыш. Географик карта, / Ғеограф ияға бәйле рәүештә, ер өҫтө төҙөлөшөнән, тә-
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бигәт Шарттарынан сыгып ҡаралған. Европаның

ГЕОХИМЙК с. Геохимияға мөнәсәбәтле. Р у 
да ятҡылыҡтарының геохимик классификация
һы.
ГЕОХЙМИЯ [РУС.] и. Ерҙең химик составын

географик урыны бик уңайлы.
ҒЕОҒРАФИЯ [РУС. (гр,] и. 1. Ер өҫтөн, ундағы тәбиғи тарттарҙы , халыҡтарҙың урынлашыуын һәм экономик сығанаҡтарҙы өйрәнә торған
Фәнд әр комплексы. География уҡытыусыһы.

География картаһы.
2. Ер йөҙөндә, йәки айырым бер урында нимәнең дә бУлҺа таралыУ күренешен өйрәнеү эгпе.

Лингвистик география. Тупраҡ географияһы.
Үҫемлектәр географияһы. Физнк география ер
өҫтөн һәм Уның т өҙөл өтөн өйрәнә торғаи Фәи.
Экономик география ижтимағи производство
ның ер йөҙөндәге таральпнын, үның айырым ил
йәки дәүләт шарттарында үҫеү үҙенсәлектәрен
өйрәнә торған фән.
ГЕОДЕЗЙСТ [РУе.] и. Геодезия буңынса бел
гес. Геодезистар партияһы.
ГЕОДЁЗИЯ [РУС. < гР.] и. Ерҙең Ьәм ер өҫтөн
дәге айырым урындарҙың күләмен, ФормаҺын
өйрәнеп, шүларҙың майҙанын үлсәп планға Ьәм
картаға төшөрөү менән шөғөлләнгән Фән. Гео

дезия ҡорамалдары.
ГЕОЛОГ [РУС.] и. Ғеологил бүйынса белгес.
Ерҙең бөтә үткән тарихын геологтар биш
дәүергә: археозой, протерозой, палеозой, мезо
зой һәм кайнозой дәүерҙәренә бүлә. Д. Бураҡаев.

ГЕОЛОГИК с. Ғеологилға мөнәсәбәтле. Гео
логик асыш. Геологик партия. Геологик развед
ка, Геологик тикшеренеү . / Ер тарихына, ер
катламдарының төҙөлөшөнә мөнәсәбәтле. Ер
шарының геологик дәүере, ш Геология фәне
боронго геологик дәүерҙәрҙең оҙонлогон абсо
лют һандар менән иҫәпләй ала. Д. Бураҡаев.
ГЕОЛОГИЯ [РУС. <лат. ] и. Ер ҡатламдарының
төҙөлөшөн, үҫеш ен, тарихын, ҡаҙылма байлыҡтар ятышын өйрәнә торған Фән.
ГЕОМЕТРИК с. 1. Геометрияға мөнәсәбәтле.

Геометрик аксиома.
2. Өскөл, дүрткел кеүек төрлө схематик Фигураларҙан ғибәрәт. Геометрик орнамент.
ГЕОМЁТр ИЯ [р у с. <гр.] и. Математиканың
араүытстағы Формаларҙы һәм еҫемдәрҙең бербереһенә бүлған мөнәсәбәтен өйрәнә торған б ү 
леге. Аналитик геометрия. Баш лангыс геомет

рия. һы ҙм а геометрия.
ГЕОМОр ФОЛОГИЯ [РУС.] и. Ер өҫтө төҙөлө
шөн өйрәнгән Фән.
ГЕОр ГЙН [РУС ] и. Ҡатмарлы сәскәлеләр
ғаиләһенә тсараған, тамырынан үрсей торған эре
сағыү сәскәле күп йыллыҡ баҡса гөлө. А ҡ геор

гин. К ы ҙы л георгин,
ГЕОФЙЗИК [РУС.] и. ГеоФизика бүйынса
белгес. Йәш геофизиктар ике йыл иртә яҙҙан
алып ҡара көҙгә тиклем яланда разведкала эш
ләнеләр, Ш. Янбаев.
ГЕОФИЗЙК с. Г е°ф изикаға мөнәсәбәтле.
Геофизик прибор.
ГЕОФ ЙЗИКа [РУС.] и. Ерҙең Физик үҙен сә
лектәрен Ьәм ундағы Физик үҙгәреш тәрҙе өйрә
нә торған Фән. Геофизика ҡорамалдары. Гео

физика обсерваторияһы.
ГЕОХЙМИК [РУС.] и. Геохимия бүйынса бел
гес.
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һәм ерҙәге химик элементтарҙың таралыу закон
дарын өйрәнә торған фән.
ГЕПаТЙТ [Рус. <гр.] и, ҡар. һары 2.
ГЕр [рус. гиря] и. 1. Билдәле ауырлыҡта итеп,
үлсәүгә ҡуйыр өсөн яҺалған нәмә. Бер килолыҡ
гер. Й өҙ грамлыҡ гер. Гер менән үлсәү. / а Уыр
атлетикала: күнегеүҙәр яһау өсөн ҡулланылған
спорт снаряды. Гер күтәреү.
2. Механизмды хәрәкәткә килтереү өсөн та
ғылған ауырлыҡ. Сәғәт гере. ш Уң яҡта ике
герле, кәкүкле ҙур стена сәғәте... Т. Хәйбуллин.
ГЕр Б [РУС. (пол. ] и. Дәүләт, ҡала, ижтимағи
төркөмдөң рәсми тамғаһы. Б АСС Р Дәүләт гербы
булы п РС Ф С Р-ҙы ң Дәүләт гербы һанала. «Башҡорт
АССР-ының
Конституцияһы», 1984.

Кремль стенаһын СССР Дәүләт гербы һәм ун
биш союздаш республика гербы биҙәп тора.
«Совет Башҡортостаны», 1969, 8 ноябрь.
ГЕр БАр ИЙ [РУС. (лат.] и. Киптереп йыйыл
ған үҫемлектәр коллекцияһы. Гербарий яһау.

Дарыу үләндәренән гербарий йыйыу.
ГЕр БИЦЙД [РуС. (лат.] и. хим. Ҡый үләндә
рен бөтөрөү өсөн ҡулланыла торған химик пре
парат. Гербицид һиптереү.
ГЕр БЛЫ с. Герб төшөрөлгән. Герблы мисәт.

Герблы флаг.
ГЕр КУЛЁС [РуС. (лат.] и. 1. Ныҡ көслө кеше
гә ҡарата әйтелә.
2. М ахсус эшкәртелгән һоло ярмаһы. Геркулес

бутҡаһы.

гЕРман и. һөйл. 1. Үҙәк, көнбайыш һәм
көньяҡ-көнбайыш Европала йәшәгән боронғо
ҡәбиләләрҙең дөйөм атамаһы.
2. иҫк. Немец.
4 Герман телдәре Һинд-Европа телдәренә
ингән бер төркөм ҡәрҙәш телдәр.
ГЕр МЕТИЗАЦИЯ [РУС.] и. Н иҙеңдер һыу,
һауа үтмәҫлек итеп кәпләнеүе. Герметизация
яһау.
ГЕр М ЕТИЗаЦИЯЛаНЫ у ҡ. төш. ҡар. герметизаңиялау. һы уҙы ң радиактив торошо бер
тапҡыр ҙа норманан артманы. .. А уы л ерҙәрендә
ҡоҙоҡтар герметизацияланды. «Совет Башҡор
тостаны», 1986, 27 май.

ГЕРМ ЕТИЗаЦИЯЛау ҡ. Берәй аппарат,
бина һ. 6. стеналарын шыйыҡлыҡ һәм газ ин
мәҫлек итеп нығытып ҡуйыу.
ГЕр МЕТИК с. Һыу, һауа үтмәҫлек итеп кәп
ләнгән. Герметик кабина. Кипкән һөт герметик
һауыттарга һалына.
ГЕр ОЙЗМ и. кит. Батырлыҡ. Башҡорт кава
лерия дивизияһы Донбаста дошман тылында тә
рән рейдта тиңһеҙ героизм күрһәткән өсөн гвар
дия исеме алып сыҡ[ты]. Ә. Ихсан.
ГЕр ОИК с. Ватырҙарға хас, геройҙарса баш
ҡарылған. Героик көрәш, ш Бөйөк Горький
әйткәнсә, героик эш героик һүҙ талап итә. Р. Ян
булатова. / Батырлыҡтарға бай, геройҙарса эш
тәр менән данлы булған. Героик үткәндәр. Ге
роик тарих. / Батырлыҡты данлаған, геройҙар
тураһында һөйләгән. Героик йыр. Героик эпос.

Г
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ГЕҮ

[Улар] .. эпик йырҙар әкиәткә хас сифаттар
ҙы ла эсенә алган риүәйәт характерындагы ге
роик йөкмәткеле әҫәрҙәр. Ә. Харнсов.
ГЕр О И К а [РУС.] и. Нимәиеңдер героик яғы;
батырльпс, тсаһарманльгк. Башҡорт композитор
ҙары Ватан һугышы героикаһын данлаган бик
күп йыр яҙҙы . «Ағиҙел», 1965, № 5.
ГЕр О Й Н Я [РУе.] и. Ромаи, пьеса, кино һ . б.

ҒЁРЦОҒ [РУС. ( нем. ] и. Көнбайыш Европала
ғы ҙур кенәздәрҙең, юғары дворяндарҙың ти
тулы һәм шул титулдағы кеше.
ГЕр ЦОҒЙНЯ [РуС.] и. Ғерцогтың ҡатыны йә
ки тсыҙы.
ҒЕСТАПО [рус. (нем .] и. Фашистик Германияла булған йәшерен дәүләт полицияһы.
ГЕСТаПОСЫ и. Ғестапола хеҙмәт итеүсе
ф ашист. Коммунист Ф учик менән гестапосылар

■

әҫәрҙәрҙә төп Урынд ы тоттсан ҡатын-ҡыҙ персо
нажы. Яҙыусы үҙ героиняһын психологик я ҡ 

тан

характерлауҙа

ҙур

оҫталыҡҡа

ирешә.

араһында инде йөҙгә-йөҙ, күҙгә-күҙ асыҡ көрәш
башлана. Н. Х аФизов.
ГЁТМаН [РУС. ] и. 1. 16— 17 быуаттарҙа

М. Ғималова.
ҒЕр ОЙ [р у с. <гр.] и, 1. Батыр, ҡаһарман.

Украинала

Бөйөк Ватан һугышы геройы.

Ҡаҙаҡ старшиналары үҙ араларынан гетман ..
һайла[гандар].

2. Үҙ йәмғиәтенең юғары сиФаттарын туплаған кеше. Коммунизм төҙөүгә бөтә көсөн

биргән кеше генә заманыбыҙҙың ысын геройы
булып иҫәпләнергә хаҡлы. «Совет баш ҡорто
станы», 1964, 30 апрель.
3. р оман, пьеса, кино Һ. 6. әҫәрҙәрҙә төп
Урынды тотҡай ир-ат персоиажы. Ы ңгай герой.

Кире герой. Лирик герой, ш Югалттым мин
геройҙарымды, татыулаштылармы ҡабаттан?
Шуны белмәйем. Ғ. Сәләм.
ф Ғерой ҡала В өйөк Ватаи һүғышыидағы
ҙ Ур батырлығы өсөи айырым ҡалаларға бирелғәи исем. Ленинград — герой ҡала. Герой әсә
ун йәки уНДаи артыҡ бала тәрбиәләп үҫтергәи
ҡатын-ҡыҙға бирелә торған маҡтаУлы исем.
Советтар Союзы Геройы ҙУр батырлыҡ, ҡаҺарманДыҡ күрһәткән хәрби кешегә бирелә
торған маҡтаулы исем. [Бөйөк Ватан һугышын-

да] ун бер меңдән артыҡ һугышсыга Советтар
Союзы Геройы тигән исем бирелде. Т. К Усимов.
Социалистик Х еҙмәт Ғеройы хеҙмәттә ҙ Ур уңышҡа ирешкән кешегә бирелә торған маҡтаүлы
исем.
Г Е Р О Й Ҙ а Г С а р. Геройҙар һымаҡ, батыр
ҙарса, батыр рәүештә. .. Пётр эшселәре .. ик

мәк өсөн, солох өсөн геройҙарса көрәш алып
баралар. Д. Юлтый.
ГЕр ОЙЛЫ Ҡ и. Батырлыҡтар эшләүгә бүлған

булған

ҡаҙаҡ

ғәскәр

башлығы.

2. 16— 18 быуаттарҙағы Польша һәм Литва
дәүләтенең ғәскәр башлығы.
ГЕТ р [РуС. гетры <Фр.] и. Ботинка өҫтөнән
кейә торған йылы алҡ кейеме. Гетр кейеү.
ГЁТТО [РУС. (ит.] и. 1. Урта быуатта Европа
ҡалаларында еврейҙәр өсөн тәғәйенләнгән ҡала
биҫтәһе.
2. Ҡайһы бер капиталистик илдәрҙә дискри
минацияға дусар ителгән түбәи хоҡуҡлы халыҡ
тар өсөн тәғәйенләнгән ҡала биҫтәһе. Негрҙар

геттоһы.
ГЕҮ оҡш. 1. "Туҡтауһыҙ бер төрлө генә бу
лып сыҡҡан тоноҡ тауышты белдергән һүҙ.

Молотилка геү килеп эшләй. Б. Бикбай.
2. Күмәк кеше шаулашҡанда сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ; шау .Г е ү итеү. Геү килеү.
ГЕҮаһ [фарс. ] и. Бер-ике нәмәнең дөрөҫлөгөн
күрһәткән кеше йәки дәлил; шаһит. Геүаһ булыу.
■ Геүаһ булыгыҙ, ҡарттар, ишетегеҙ, ана ҡалай
яман һүҙ һөйләй. М. Тажи. / Берәй нәмәнең
дөрөҫлөгө тураһында дәлил биргән нәмә. Ҡ у

лымды яндырган ш ул күмер эшебеҙгә геүаһ
булһынсы. Салауат.
ГЕҮаһЛаНДЫрЫУ ҡ. ҡар. геүаһлатыу.
ГЕҮаһЛ аН Ы У ҡ. 1. төш. ҡар. геүаһлау.
2. Дәлил нигеҙеидә ышаиыу.
ГЕ Ү аьлаты у ҡ. Дөрөҫләтеү,

раҫлатыу.

һәләтлек, ҡу рҡыуһыҙлыҡ, ныҡлыҡ; батырлыҡ.
Геройлыҡ күрһәтеү. ■ Ҡоро геройлыҡ менән

[Штигер:] Б ы л зимагорҙың ни һөйләгәнен ишет
тегеҙме,—- тип, шунда уҡ геүаһлатып та алды.

генә дошманды еңеп булмай. Уны еңер өсөн
белем дә кәрәк, оҫталыҡ та. С. МиФтахов.
ГЕРОНТОЛОГ [РУС.] и. Ғеронгология буйын
са белгес. Геронтологтарҙың мәглүмәттәренә
караганда, [оҙаҡ йәшәгән кеш еләрҙең] барыһы
ла тиерлек никахта торган. «Совет Башҡорто

М. ҒаФурн.

станы», 1967, 19 апрель.
ГЕр О Н ТО Л О ГИ Я [Р ус. <гр.] и. Ҡартайыу
процесын Ьәм ғүмерҙе оҙоиайтыу сараларын
өйрәнә торған Фән. Грузиялагы геронтология

үҙәгенең иҫәпләүенә ҡараганда, оҙаҡ йәшәү өсөн
диңгеҙ кимәленән 500— 1500 метр бейеклектә
урынлашҡан ер уңайлы икән. «Совет Баш кор
тостаны», 1967, 19 апрель.
ГЕр ПЕТ О ЛО Г [рус.] и. Герпетология буйынса
белгес.
ГЕр П ЕТОЛОГИ Я [рус. (гр.] и. Зоологияның
ер-һыу хайуандарын Ьәм һөйрәлеүселәрҙе өйрә
нә торған бүлеге.
ҒЕр Ц [р у с . (нем.] и. "Тирбәлеш йышлығын
үлсәү берәмеге.

г Е Ү аьл ау ҡ. Д өрөҫләү, раҫлау.
Г Е Ү аһ Л Ы Ҡ и. Шаһитлыҡ. Тимерготло,
Тамьян — ике батыр, ..Мәсем ханга килде бы
лар. Тогролоҡ менән геүаһлыҡ бирҙе былар:
«Батыр Бабсаҡ үлтергән арыҫланды Ҡара Өкө
нән бер көн борон күрҙек » ,— тине. «Бабсаҡ ме
нән Күсәк».
ГЕҮ-ГЕҮ оҡш. Ҡ абат-ҡабат геү нткәи тауыш
ты белдергән һүҙ. Геү-геү итеү. Геү-геү килеү.
ҒЕҮЕЛДӘТЕҮ ҡ. Геү-геү иттереү. Машинаны

геүелдәтеү.
ГЕҮЕЛДӘҮ ҡ. Геү-геү итеү, геү-геү иткән
тауыш сығарыу. Геүелдәп осоу. ш һауаларҙан

осҡан самолёттың геүелдәйҙер ҡорос моторы
(Халыҡ йырынан).
ГЕҮЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. геүелдәү.
г е ү л ә т е ү ҡ. 1. Геү иттереү. Машинаны

геүләтеү.
2. күсм. Ш ау-гөр килтереү, күңелле, шәп итеү.
Донъяны геүләтеп, еңеү шатлыгы килде. Г еүлә
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гид

теп донъя көтөү. Геүләтеп туй үткәреү. Геүлә
теп йәшәү, ш Бөтә ауыл менән геүләтеп
Беренсе Май байрамын уҙгар[ҙы ҡ], Т, Баи

ТИДАЙ [фарс.] с. Бер нәмәһеҙ, лрлы. Ги
дай булы у, ш — Әй хоҙай агай! Әсәмде алдың,
атамды алдың, баламды алдың, малымды ҡырып,
мине гидай ҡалдырып, тагы ла ҡаңгырттың.
И. Көҫәптсол . / / Я р л ы , батрак, гидай — минең
даным, у ларһыҙ шат үткән көнөм юҡ. Б. Ишем

шев.

ГЕҮЛӘҮ ҡ. 1. Геү итеү, геү Килеү. Б а л
ҡорттары геүләй, Г еү ләп осоу, ш О ло юл буйлап
теҙелгән телефон баганалары туҡтауһыҙ геүләй,
Ш. Янбаев.
2. Ғеү итеп нытс

Х алы ҡ геүләй,
ш Ҡарттар геүләп көй күтәрҙеләр, Һ. Д әүләт
1паУлаУ.

шина.

ГЕҮЛӘШЕҮ ҡ. 1. урт, ҡар. геүләү. М аш и
налар геүләшә.
2. Күмәнләп шаУлаУ; шаУлашыУ. Х алы ҡ
геүләш еп кино көтә, / күсм. Шат, матУр итеп
Күңел асыУ. Геүләш еп ултырыу.
ГИАЦЙНТ [РуС. <гР.] и. 1. ҡар, сөмбөл.
2. Ҡыҙыл иәни һарғылт тсыҙыл төҫтәге аҫыл
тапт. / / Гиацинт ҡашлы йөҙөк,
ГИББОН [РУс. <ИНгл.] и. Алғы аятс-тсулдары
нытс оҙон булған, iceniera отсшаш маймыл.
Г И Б р Й д [РуС. (л а т .] и, Төрлө тотсом хайуан
иәни үҫемлентең тәбиғи иәКи яЬалма тсушылыуынан КИлеп сытстсан яңы төр. Арыш менән бойҙай

гибриды. Бойҙай менән аҡтамыр гибриды, ш Беҙ
пиондар менән селекция эшен күптән башлагайныҡ, уның меңәрләгән гибридтарынан бер
нисә яңы сорт сыгарҙыҡ: «Өфө таңдары», « Баш 
ҡортостан гүзәле», « А ги ҙел», « Урал ынйыһы»
һ. б. «Совет Баппсортостаны», 1986, 16 ғинУар.
ГИБр ИДЛАШТЫр ЫУ ҡ. Яңы сиФатлы ятсты
алыу өсөн хайуан Ьәм үҫем леКтәрҙең
төрлө тотсомои, төрөи ТСУ Ш Ы У .
ГИБРИДЛАШЫУ ҡ. Гибридтса әйләнеү, гибрид бүлыу.
ГИГАНТ [РуС. гигаитсжии] с. 1. Бин ҙур.
тотсом

Баҡсала[гы] гигант һәйкәл аҫтында Башҡорто
стандың халы ҡ геройы Шайморатовтың кәүҙәһе
ята. Ә. Ихсаиов.
2. К үләме, әһәмиәте лгыиаи ҙур. Гигант
төҙөлөш. / / Соколов-Сарбай тау байыҡтырыу
комбинатының горняктары тау-руда гигантын
төҙөүҙе тамамлап килә. «Оовет Баплсортостаиы», 1965, 6 ғииуар.
ф Гигант аҙымдар менән ҙур ТИҙлеК меиәи
(хеҙмәттәге, үҫеш тәге). А виация гигант аҙым

дар менән үҫә.
ГИГИЕНА [РУС. (гр.] и. 1. Тыштсы шарттар
ҙың Кеше һаулығыиа Яһағаи тәьҫиреи һәм
һаулытс һатслау сараларьш өирәиә торғаи Фән.
2. Һаулытс һатслау саралары. Уҡыусылар ги

ғол.

г и д а й л а н ы у ҡ. Ярлыға тсалыу; бөлөү.
ГЙДр А [р у с. <ғР.] и. 1. Боронғо грен миФологияһыидағы тсыртстсан бер баш урынына яңы
нан шсәү үҫеп тора торған Күп башлы йы
лан.
2. Ауыҙ тирәһе һәрмәүестәр менән уратылған
умырттсаһыҙ ватс сөсө һыу йәнлеге.
ГИДр АВЛИК с . Шыиытслытс Көсө менән эшлә
гән. Гидравлик двигатель. ■ Ҡатламдарҙы

гидравлик ысул менән ярҙырһаң, скважиналар
6-1 ай буйы югары дебит менән эшләй. «Оовет
Баппсортостаны», 1965, 19 март.
ГИДр АВЛИКА [РуС. <гр.] и. Шыиытслытстың
торош һәм хәрәКәт за КонДарын һәм шуны
тормошта Фаиҙаланыу ысулдарын өйрәнә тор
ған Фән.
ГИДРАНТ [Рус. <гР.] и. Урамдарға һыу
һибеү, янғын һүндереү өсөн тсуйылған һыу
КолонКаһы йәКи Краны. Автомобилдәрҙе гидранттарга тоташтырырга! — тигән команда яңгыраны. «Оовет Баштсортостаны», 1975, 13 оКтлбрь.
ГИДРАТ [РУС. < гр. ] и. Химин матдәнең һыу
менән тсушылдығы. Кальций окисы гидраты.
ГИДРАТЛАНЫУ ҡ. т ө ш . ҡар. гндратлау.
ГИДРАТЛАУ ҡ. Химшс маТдәне һыу менән
тсушылдырыу. Мазутты пар ярҙамында гидрат

лап, тоноҡ нефть продукттары эшләп сыгаралар.
«Оовет Башҡортостаны», 1966, 9 август.
ГИДРЙД [РУС. <ғР.] и. Водород менән баштса
элементтарҙың химшс тсушылмаһы.
ГИДРОАЭРОДРОМ [Рг/С.] ГидросамолёТТар
ултыра торған аэродром; һыу аэродромы.
ГИДРОБИОЛОГИЯ [РуС. <гР.] и. Һыуҙа йә
ш әүсе организмдарҙың тормошон өйрәнә торған
Фән.
ГИДРОГЕОЛОГ [РуС.] и. Гидрогеология буй
ынса белгес.
ГИДРОГЕОЛОГИК с. Гидрогеологияға мө
нәсәбәтле. Гидрогеологик разведка. Гидрогеоло

гик шарттар,
ГИДРОГЕОЛОГИЯ [РуС. <гр.] и. Ер аҫты

1966, 2 нолбрь.

һыуҙарының Килеп сығышы һ. б. яҡтарын өйрә
нә торған Фән.
ГИДРОГРАФ [РУС.] и. ГидрограФия буйынса
белгес.
ТИДРОГРАФИЯ [РУс.] и. Ғидрологияның
ер өҫтө һыуҙарын өйрәнә торған бүлеге.
ГИДРОДИНАМИКА [РУС.] и. Гидромеханинаның ҡыҫылмай торған шыйыҡлыҡтарҙы һәм
уларҙың тсаты матдәләр менән үҙ-ара йоғонто
һон өйрәнә торған бүлеге.
ГИДРОЛИЗ [РУС. <гР.] и. хим. Ҡатмарлы
матдәиең һыу тәьҫире менәи тартсалышы. Гид

ГИГИЕНЙСТ [РУС.] и. Ғигиеиа меиән шөғөл
ләнгән врач.
ГИД [р у с. <Фр>] и. Оәиәхәтселәргә, тури
старға Күрһәтеп, һөйләп йөрөгән icenie.

ролиз реакцияһы, ш Өфөлә гидролиз заводы
төҙөләсәк. Ул агас ҡалдыҡтарынан малга ашата
торган сүпрә, .. пластмасса һәм фурфурал
тигән матдә эшләп сыгарасаҡ. М. Хисмәтов.

гиенаһы. Шәхси гигиена. Эш гигиенаһы, ш Д өй
өм гигиена һәм күҙ гигиенаһы ҡагиҙәләрен,
көндәлек режимды һаҡлаган, физкультура,
спорт менән даими ш өгөлләнгән уҡы усыларҙа
күрәш лек һирәк була. «Оовет Банисортостаиы»,
1986, 30 ғинуар.

ГИГИЕНИК с. Гигиенаға мөиәсәбәтле. К у л ь 
туралы кеше гигиеник яҡтан да культурага
эйә булырга тейеш. „Оовет БаппсортостаНы“ ,
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ГИДРОЛИЗЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. гидролиз
лау.
ГИДр О Л И ЗЛ ау к. Һыу тәьҫире меиәи тсатмарлы матдәне тартсатыу. Пар, тоҙ кислотаһы
һаламды гидролизлай.
ГИДРОЛОГ [РУС.] и. Гидрология буйынса
белгес.

ГИДРОЛОГИК с. ГидрологиЯгы мөнәсәбәтле.
Гидрологик режим. Гидрологик шарттар.
ГИДРОЛОГИЯ [Р ус. <гр.] и. Ер йөҙөндәге
һыу яттсылытстарын һәм тәбиғәттәге һыу әйлә
нешен өйрәнә торған Фән.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИК с. Гидрометеорологилға мөнөсәбәтле. Гидрометеорологик күҙә

теүҙәр.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ [РуС ] и. ат м осФе
ралағы

һыу әйләнешен

өйрәнә

торған

Фән.

г

ГИДРОХЙМИЯ [РуС.] и. Ер өҫтө һыуҙары
ның химик составы һәм уны өйрәнеү юлдары
тураһындағы Фән.
ГИДРОЭЛЕКТРИК с. Һыу көсө менән элект
роэнергия етештергән. Гидроэлектрик станция.
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ [рус>] и. Һыу
көсө лрҙамында барлытстса килгән энергияны
электр энергияһына әүерелдерә торған электро
станция; һыу электр станцияһы, һаҡмар, Нөгөш,

Эйек, Еҙем, Эҫем, Дим, Танып йылгаларында
гидроэлектростанциялар төҙөргә була. М. Х ис
мәтов.

ГИДРОЭНЕРГЕТИК с. Һыу энергияһы менән
эт л әгән . Гидроэнергетик комплекс.
ГИДРОЭНЕРГЁТИКА [рус.] и. Энергетика
ның һыу энергияһы ресурстарын Файҙаланыуға
бәйле тармағы. Тулы һыулы йылгалар .. гид

Гидрометеорология институты. СССР үҙәк
гидрометеорология станцияһы.
ГИДр ОМЕХАНИКа [р ус.] и. Механиканың

роэнергетика ресурсы булы у йәһәтенән дә әһә
миәтле. «Совет Башкортостаны», 1985, 21 сен

шыйытслытстарҙың торощ һәм хәрәкәтен, шыйытслытстар менән тсаты матдәләрҙең үҙ-ара йоғонто
һон өйрәнә торған бүлеге. Гидромеханика

ГИҘҘЕРЕҮ ҡ. Төрлө ерҙе күрһәтеп йөрөтөү.
Д онъя гиҙҙереү.
ГИҘЕНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. гиҙеү. Күкте ташлап
мәләктәр был ерҙәрҙә гиҙенер. Ш. Вабич.
ГИҘЕҮ ҡ. Айтсап, күреп-белеп кыҙырып
йөрөү; сәйәхәт итеү. Д онъя гиҙеү. И л гиҙеү. С ах
ра гиҙеү, ш А ҡм улла .. донъя гиҙергә ашҡына
һәм ҡаҙаҡ далаларына сыгып китә. К. Мәргән.
Д онъя гиҙҙем Рәсәй буйлап та — Балтигын да
күрҙем, Байкалын. Украина .. Кавказ, күбеһен
уттар аша үтеп, байҡаным. Н. Нәжми. [Нәркәс
һәүбәнгә:] И лем гиҙеп йөрөрһөң, бар һарайҙы
күрерһең .. «атсбуҙат».
ф Атҡа менгән ил гиҙәр, яҡшы кеше ил би
ҙәр. Мәтсәл.
ГИҘЕҮСЕ и. Гиҙеп йөрөүсе, сәйәхәт итеүсе.
Д онъя гиҙеүсе. И л гиҙеүсе. Йыһан гиҙеүсе,
ш Дөм ҡараңгы тын ауылга инде ил гиҙеүсе
сәсән. М. Кәрим.
ГИЗ [төр.] и. иҫк. кит. ҡар. тапҡыр3.
ф Бер гиз бер ватсыт. Һәр гиз һәр ватсыт.
Атҡан уҡтарыбыҙ һәр гиз кейеккә туҡтамай.

приборҙары.
ГИДРОНАВТ

[РУС. <гР.] и. Һыу аҫтыида
йөрөп, тикШеренеүҙәр алып барған кеше.
ГИДРОПЛАН [РУС.] и. ҡар. гидросамолёт.

ГИДРОПОН с. кар. гидропоник. Гидропон
ысул. Гидропон ы сул менән йәшелсә үҫтереү.
ГИДРОПОНИК с. Гидропоникаға мөнәсәбәт ле. Гидропоник метод, ш Баҫы уҙар өсөн яһалма
һөт эшләнде, ә ҡоштарга гидропоник ысул
менән йәшел аҙыҡ үҫтерелде. «Совет Ваштсортостаны», 1966, 24 март.
ГИДРОПОНИКА [РуС. <гР.] и. Үҫемлекте
тутслытслы иретмәлә тупратсһыҙ үҫтереү ысу
лы.
ГИДРОСаМОЛЁТ [р ус.] и. Һыуға төШә һәм
һыуҙан осоп китеүгә тсулайлаштырылған с а 
молёт.

ГИДРОСТАНЦИЯ [РУе.] и. кар. гидроэлек
тростанция.
ГИДРОСФЕРА [РУС.] и. Ер өҫтөндәге һыу
тсатламы, ер өҫтөидәге һыуҙар (океан, диңгеҙ,
йылға, күлдәр).
ГИДРОТЕХНИК [Рг/С.] и. Гидротехника буй
ынса.
ГИДРОТЕХНЙК с. Гидротехиикага мөнәсәбәтле. Гидротехник объект. Гидротехник эш.
ГИДРОТЁХНИКА [р ус.] и. Тәбиғәттәге һыу
байлығыи, уйы төрлө тсоролма лар ярҙамыида
хужалытста тсуллаиыу, һыу баҫыуҙаи һатслаиыу
юлдарыи өйрәиә торғаи Фәи һәм техяика тар
мағы. Гидротехника институты.
ГИДРОТу РБЙНА [РУС.] и. Хәрәкәтләнеп тор
ған һыу энергилһын вал, лҫмалар әйләндерә
торған энергияға әйләндереүсе двигатель.
ГИДРОҮЗЕЛ [РУС.] и. Гидротехник тсорол
ма лар йыйымы (станция, канал, щлюз һ. б.).

[Был гидроузел] .. гидроэлектростанциянан,
бейек быуанан, .. шлюздан һәм башка ҡорол
маларҙан торасаҡ. Ғ. Әмири.
ГИДРОФОН [РуС. < гр. ] и. Һыу аҫтында барлытстса килгән йәки тарала торғаи тауьпн тултсындарын тота торған прибор.

тябрь.

«Ватыршаның хаты».
ГИЗЛЕ с. Серле, йәшерен, һ ү ҙҙе ң гизле
мәгәнәһе лә була. Ғ. Хөсәйенов.
ГИЗЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. гизләү. Башҡорт

халы ҡ шагиры .. шәреҡ классиктарының тәрән
философик мәгәнә, хикмәт һәм кинәйәләр менән
гизләнгән поэтик традицияларына туранантура мөрәжәгәт итә. Ғ. Хөсәйенов.
ГИЗЛӘҮ к. Йәш ереү.
ГИЛКЕ ҡар. килке. Бер гилке. ■ Фронт
тарҙа коммун Камай менән бергә көрәшеп
йөрөнөк бер гилке. Ғ. амантай.
ГЙЛЬДИЯ [РуС. (нем .] и. 1. Урта быуаттарҙа
Көнбайыш Европала сауҙагәрҙәр һәм ремесленниктар берләшмәһе.
2. Революцияға тиклемге Россилла сауҙагәр
ҙәрҙе байлығына тсарап бүлә торған дәрәж ә.

Беренсе гильдия сауҙагәре. Өсөнсө гильдия
сауҙагәре.
Г й л ь за [РУС. (нем .] и. 1. аты у -коралдарын
да (туп, мылтытс һ. б.) лбытс лғына дары лһағы
һалынған, икенсе асытс лғы пулл йәки снаряд
тсуйыу өсөн тсулайлаштырылған көпсәк; патрон
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төбө. Мылтыҡ гильзаһы. Снаряд гильзаһы.
Гильза ауыҙы, ш [Зыков] наган барабанындагы
буш гильзаларҙы алып ташлап, патрондар тул
тырҙы. С. Ханов.
2. тех. Көпшә рәүещ ендәге төрлө деталь.
Ватылыуҙар ҙур ине. Тракторга яңы гильза
һәм поршин ҡуйырга кәрәк . Ғ. Идрис.
ТИЛЬОТЙНА [Р ус. <ф р.] и. Үлем лзаһын ат

ГИПЕҒТОНИК [РУС.] и. һөйл. Ғипертония
менән ауырыған кеше.
ГИПЕр ТОНЙК с. Гипертонияға мөнәсәбәтле.

ҡарыу (баш киҫеү) ҡоралы.
ТИЛЯК [РУС.] и. Нивх халҡының элекке
исеме.
ҒИМН [р ус. ( гР.] и. 1. Дәүләт йәки социаль
берҙәмлек символы итеп ҡабул ителгән тантана
лы йыр. Советтар Союзының Дәүләт гимны.
Интернационал — халыҡ-ара пролетариат гим

ны.
2. Дан йыры; маҡтау. Тормош гимны. Хеҙмәт
гимны. Гимн булып яңгырау. ■ А йвазовскийҙың «Тугыҙынсы вал» картинаһы — ысын мәғә
нәһендә кеше батырлыгына гимн ул. И. Кинйә
булатов.

Гипертоник ауырыу.
ГИПЕРТОНЙЯ [РУс. <ғР.] и. 1. мед. Ҡан
баҫымының күтәрелеүе.
2. һөйл. Ҡ ан баҫымы күтәрелеүгә бәйләнеш
ле ауырыу.
ГИПЕРТРОФЙЯ [рус. < гр. ] и. Ауырыу йәки
ауыр эш эшләү сәбәпле тәндең берәр урыны
йәки ағзаһы ҙурайып үҫеп китә торған ауырыу.

Йөрәк гипертрофияһы. М ускул гипертрофияһы.
ГИПНОЗ [РУе. (г р .] и . 1. Икенсе кеше ихтыя
ры тәьҫирендә барлыҡҡа килтерелгән (кеше һәм
юғары умыртҡалы хайуандарҙа була торған)
йоҡомһораған йәки йоҡлаған һымаҡ хәл. Гип

ноз хәлендә булыу.
2. Кешенең ихтыярына тәьҫир итеп (дауалау
маҡсатында) йоҡлатыу. Гипноз сеансы. Гипноз

менән дауалау.

гипнозланыу
гипнозлау ҡ.

ҡ. төш. ҡар. гипнозлау.
Гипноз хәленә килтереү;

ҒИМНаЗЙСТ [РуС.] и. Гимназия уҡыусыһы.
ҒИМНАЗИЯ [РУС. <ғР.] р еволюцияға тиклем

арбаУ. Йәнлек, кейек, ҡош-ҡорттарҙы хәрәкәтле,

ге р оссияла Ьәм ҡайһы бер сит илдәрҙәге урта
мәктәп. Ҡыҙҙар гимназияһы, ш 1823 йылда

көйлө әйтемдәр менән гипнозлауҙы арбау .. тип
әйтәләр түгелме? Ғ. Амантай.
ГИПНОЗСЫ и. Ғипноз менән шөғөлләнеүсе;

Өфөлә беренсе башлап гимназия асыла. Бы л
гимназия .. дини мәктәптәргә ҡараганда прог
рессив уҡы у йорто [була]. 3 . Шәрҡи.
ҒИМНАСТ [РуС. ] и. Ғимнастика менән шөғөл
ләнгән кеше, гимнастика оҫтаһы. Гимнастар
ярышы.
ТИМНАСТЁр КА [р ус.] и. Ҡалын туҡымаиан
ултыртма яғалы итеп тегелгән (хәрби Форма итеп
ҡабул ителгән) ирҙәр күлдәге. Й әш ел гимна

стёрка. Гимнастёрка кейеү, ш Салбар, гимнастёркаларҙы рәтләп, ҡайыштарҙы тыгыҙлап
быуҙыҡ. Д. Юлтый.
ГИМНАСТИКА [Р ус. <ғр .] и. "Гәнде сыныҡтырыу өсөи эшләиә торған Физик күнекмәләр
йыйылмаҺы. Иртәнге гимнастика. Художество

лы гимнастика. Д ауалау гимнастикаһы. П роиз
водство гимнастикаһы. Гимнастика секцияһы.
Гимнастика яһау. ш Ғәләү агай йоҡонан у я 
нып сәгәткә күҙ һала, унан һикереп тороп,
гимнастика яһай башлай. С. Кулибай.
ГИНЕКОЛОГ [РуС. ] и. Ҡатын-ҡыҙ ауырыуҙа
ры буйынса врач, гинекология белгесе. Гине
кологҡа күренеү.
г и н е к о л о г и к с . Гинекологияға мөнәсәбәт
ле. Гинекологик операция.
ГИНЕКОЛОГИЯ [РуС. <гр.] и. Ҡатын-ҡыҙ
организмының үҙсәнлектәрен, енес органдары
ауырыуҙарын Ьәм уларҙы дауалау ысулдарын
өйрәнә торған Фән.
ГИПЁр БО Л А [р у с. <гр.] и. Әҙәби әҫәрҙең
тәьҫир көсөн арттырыу маҡсатында ниҙеңдер
бер сиФатын сиктән тыш арттырып күрһәтеү
алымы. Гиперболаны автор әҙәби әҫәрҙең
тәьҫир көсөн үҫтереү өсөн ҡуллана. К. Әхмәтйә
нов.
ҒИПЕр БОЛОИК с. Ғипербола менән бирел
гән. Гиперболоик образ.
ГИПЕр ЕМЙЯ [РуС. <гР ] и. мед. Тәндең
берәр өлөшөнә йәки берәр ағзаһына ҡан
тулышыуы.
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арбаУсы. / Гнпноз менән даүалаусы врач.
ҒИПНОТИЗЁР [РУС.] и. ҡар. гипнозсы. Емеш

.. гипнотизёр булыр өсөн кескәй саҡтан уҡ
үҙендә ҡаты ихтыяр, көслө холоҡ тәрбиәләргә
кәрәклеген белде. 3 . Биишева.
ҒИПОКСЙЯ [РуС. (гр. -1-л а т .] и. Тән туҡыма
ларында кислород аҙайыуы; кислород етеш
мәү.
ГИПОТЕЗа [Рус. <гр.] и. Берәр хәл, күре
нештең сығышы, асылы хаҡындағы Фәнгә нигеҙ
ләнеп алдан әйтелгән, ләкин дөрөҫлөгө тәжрибә
нигеҙендә әлегә иҫбатланмаған Фекер; ғилми
Фараз. Гипотеза ҡороу. ■ Нефттең барлыҡҡа

килеүе [тураһында] төрлө галимдың төрлө
гипотезаһы бар. Д. Бураҡаев.
ГИПОТЕНУЗА [р у с . <гр.] и. мат. Тура мөй
өшлө өсмөйөштөң тура мөйөшкә ҡаршы ятҡан
яғы.
ГИПОТЕРМЙЯ [РУС. <гР.] и. мед. Кеше йәки
хайуандарҙың тәиенең температураһын төшө
рөү. / Организмды йәки уйың берәр өлөшөн
дауалау маҡсатында яһалма рәүештә һыуытыу.

[Моталов:] М ин у га [ҡыҙга] яңы ы сул менән
операция яһаясаҡмын. Тундырып — гипотер
мия. И. Абдуллин.
ГИПОТОНИК [рус.] и. һөйл. Ғипотония менән
ауырыған кеше.

ГИПОТОНЙЯ [р у с . <гр.] и. мед. Ҡан баҫы
мының ғәҙәттәгенән түбәнәйеүе.
ТИПОФИЗ [Рус. <гр.] и. анат. Баш мейеһе
нең төбөндә урынлашҡан, организмдың үҫеш е
нә тәьҫир итә торған эске секреция биҙе.
ТИППОПОТАМ [Р ус. <гР.] и. ҡар. бегемот.
ТИПС [Р ус. <гр.] и. 1. Аҡ йәки һарғылт
төҫтәге эзбизле минерал. Көнбайыш Башҡорто
стан ангидрит менән гипсҡа бай. Улар еңел
эшкәртелә, декоратив сифатҡа эйә. «Совет Баш
ҡортостаны», 1965, 6 Февраль.
2. Шул минералдан яһалған скульптура.

гип
3.
Һынған, сытстсан һөйәккә шУл минерал менән
ҡатырып бәйләгән тсорщаү. Гипс һалыу. Гипста

ятыу. Гипсты алыу.

ш п с л а н ы у ҡ. төш. ҡар. гипслаү.
г и п с л а т ы у ҡ. йөкм. кар. гнпслаУ.
ГИПСЛаУ ҡ. 1. мед. Гипс һалып ҡатырыу.
һы нган һөйәкте гипслау.
2. а. х. Татырлы ерҙе гипс менән аншаү.
Татырлауыҡты гипслау.
ТИРЛЯНДа [РуС. ( ит. ] и. Сылбыр һыматс

ГОЛ

г

2. Икмәк өҫтөнә һөртә торған шәкәр иретмәһе.
ГЛАСНЫЙ [р ус. ] и. тар. Революцилға тиклем
ге Россияла у рындағы идаралыҡҡа һайланған
кеше. Өйәҙ земствоһы гласныйҙары. ■ Земство

йыйылыштарында гласныйҙар күберәк үҙҙәренә жалованье арттырыуҙы һорап сыгыш яһай
ҙар. М. Өмөтбаев.
ГЛ А У К О М а [Рус. <ғР.] и. мед. К үҙ алмаһы
эсендәге баҫым артыу сәбәпле барлыҡҡа килгән
күҙ ауырыүы; ҡараһыУ .. Глаукома менән ауы

итеп үрелгән сәскәләр, й ә т ел үҫемлектәр бәйлә
ме. / Нимәнеңдер шуға оҡшатып яһалған теҙеме.

рыу. Глаукоманан һуҡырайып ҡалыу.
ТЛИКОТЁН [РУС. <ғР.] и. Ҡандағы шәкәрҙән

Шыршыны электрик лампочкалар гирляндаһы
менән биҙәү.
ГИСТОЛОГ [рус.] и. Ғистология бүйынса

баУыр һәм мускулдарҙа барлыҡҡа килгән кеше
һәм хайуандарҙағы төп һаҡлыҡ углевод; хайуан
крахмалы.
ГЛЙССЕР [р ус.(ф р .] и. Яҫы төплө тиҙ
йөрөшлө кәмә.
1\ЛИСТ [РуС.] и. Кеше һәм хайуандарҙың
эске органдарында йәшәй торған паразит ҡорт.

белгес.
ГИСТОЛОГИЯ [Р ус. <ғР.] и. Кеше һәм
хайүан организмы туҡымаларының төҙөлөшөн
өйрәнгән Фән.
ГИТ [рус. (ин гл.] и. 1. аттарҙы ң ҡыҫҡа
араға сабышы. И ке гиттан торган икенсе һәм

бишенсе заезда ла «Астра» ҡушаматлы юртаҡ
беренселекте алды. «Совет башҡортостаны»,
1966, 19 июль.
2.
Еңел атлетика, мотоцикл йәки велосипед
спортында билдәле бер араны яңғыҙ уҙышыуҙан торған ярыш.
ТИТАра [РУС. (исп.] и. О ҙон гриФлы, һигеҙгә оҡшаған корпүслы сиртеп уйнай торған ҡыл
лы мүзыка ҡоралы. Ете ҡыллы гитара. Гитара

тауышы. Гитара уйнау, ш Вагондың икенсе
башында гитара сиртеп бер төркөм йәштәр
йыр һуҙҙы. Ш. Янбаев,
г и т а р а с ы и. Гитарала у йнау сы.
ГИ ТЛ ЕРЙ ЗМ [РУС.] и. Германияла 1933—
1945 йылдарҙа бүлған Титлер етәкселегендәге
ф ашистик диктатүра һәм уның идеалогияһы.

һаҡм ар буйы ҡамышлыҡ, гитлеризмды юҡ ит
кәс, айырылышмаҫҡа ҡауыштыҡ. Н. И ҙелбай.
ТИТЛЕРСЫ и. Немец Фашистары армияһы
һалдаты йәки оФицеры. Гитлерсылар беҙҙең
позицияларга туҡтауһыҙ йәҙрәләр һәм миналар
яуҙыралар. 3 . Р а Фиков.
ТИТӘМ [гәр.] и. иҫк. Түҡыма. Киндер сәстем
яр, яр. Киндер гитәм булганса, килһен бутам
яр, яр (С еңләүҙән).
ТЛавА [РуС. ] и. ҡар. бүлек 2.
ТЛаДИАТОР [рус. (лат.] и. Воронғо Римда:
цирк аренаһында көрәшеү йәки йыртҡыс януар
менән алышыү өсөн ҡол һәм әсирҙәрҙән әҙер
ләнгән көрәшсе.
ГЛАДИО ЛУС [РуС. (лат.] и. Ҡыяҡ япраҡлы,
төрлө төҫтәге эре сәскәле күп йыллыҡ декора
тив үҫемлек. Гладиолус сәскәһе. Гладиолус

үҫтереү.

г л а з у р л а н ы у ҡ. төш. ҡар. глазурлау.
Глазурланган һауыт.

г л а з у р л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. глазурлау,
г л а з у р л а у ҡ. Тлазүрь менән ҡаплаү,
өҫтөнә глазурь йүгертеү.
Г Л а З У Р Ь [рус. (нем .] и. 1. Балсыҡ, ФаЯнс
һауыт-һабаның өҫтөнә Ялата торған махсүс
ЯлтыраУыҡ иретмә. Унан уның [сынаяҡтың]

бөтәһен глазурга маналар, глазурга мангандан
һуң улар йылтырап ҡала. Ғ. амантай.

Таҫма глист. Глист йомортҡалары.
ГЛИ Ц ЕРЙ Н [рус. (нем .] и. Майҙы һелтеләү
юлы менән алына торған ҡуйы, төҫһөҙ, татлы
шыйыҡса (медицинала, техникала ҡулланыла).
ГЛ И Ц ЕРИ Н ЛЫ с. Тлицерин ҡушылған. Г ли

церинлы һабын.
Г Л О Б аЛ Ь [РуС. глобальный] с. кит. Бөтә ер
шарын, бөтә донъяны эсенә алған. Глобаль

радиоэлемтә. Глобаль рәүештә тикшереү.
ф Глобаль ракета һуғыш зарядын ер шары
ның теләһә ҡайһы нөктәһенә еткерә ала торған
ракета.
ГЛОБУС [рус. (лат.] и. Ер шарының йәки
башҡа күк есеменең үҙ күсәре тирәһендә әйлән
мәле итеп вертикаль таяуға ултыртып эшләнгән
бәләкәй моделе. Ер шары глобусы. Айҙың

тәүге глобусы эшләнде.

ГЛОССА [РУС. <гР-] и. лингв., әҙ. Иҫке
ҡулъяҙмаларҙың ситендә йәки эсендә аңлашыл
маған һүҙҙәр бирелгән аңлатма.
ГЛ О СС АРИ Й [РУе. (лат.] и. лингв., әҙ. Иҫке
йәки баштса төрлө яҙмалағы аңлашылмаған йәки
иҫкергән һүҙҙәрҙе аңлатып, тсушымта итеп бир
гән аңлатмалар йыйынтығы; һүҙлек.
ГЛЮ КОЗА [РуС. (гр .] и. Үҫемлек емештәрен
дә һәм тереклек организмында була торған
йөҙөм шәкәре.
ГН ОСЕОЛОГИК с. Гносеологияға тсараған,
гносеологияға мөнәсәбәтле. Гносеологик ҡараш.
ГНОСЕОЛОГИЯ [РУС. <гР.] и. филос. Донъя
ны танып белеү мөмкинлеге һәм шул танып
белеүҙең дөрөҫлөгө, ысынлығы тураһындағы
ФилосоФик тәғлимәт; танып белеү теорияһы.
ГОБЕЛЕН [рус. (ф р.] и. Стенаға элеү өсөн
төрлө һүрәт төшөрөп тсулдан һутстсан йотса келәм.
Тәбигәт күренеше эшләнгән гобелен. / Һүрәт
төшөрөп һутстсан беше декоратив тутсыма.
ГОБОЙ [рус. (нем .] и. ағастан яһалған тын
лы музыка тсоралы (тауыш юғарылығы яғынан
Флейта менән кларнет араһында тора). Гобойҙа
уйнау.
ГОЛ [рус. (и н гл.] и. спорт. Ф утбол, хоккей
һ. б. уйындарҙа тсапҡаға туп индереп алган
мәрәй. « Салауат Ю лаев» командаһы ун дүрт
уйында утыҙ өс гол индерҙе. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 14 декабрь.
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ГОР

Г О Л Л а Н Д и, Нидерландтың (Ғолландияның)
төп халҡын тәшкил итнән милләт һәм шУл мил
ләттең бер кешеһе. Голланд халкы . Голланд

г о р и з о н т а л ь 2 [р ус. горизонтальный] с.
Горизонт яҫылығына параллель ятҡан. Гори

ҡатыны,
ТОЛЬФ [рус, (ингл.] и, Төрлө соҡор, тотҡар
лыҡ аша сәнәи менән тУп һУғып уинаи торған
Уйын (нүберән АҠШ һәм Англияла таралған).
♦
Гольф ойоҡ ҡүнысы түбыҡҡа ҡәҙәр етеп
торған ойоҡ. Гольф ойоҡ бәйләү. Тольф салбар
балағы тубыҡтан түбән эленә торған ҡыҫҡа
салбар.
ТОМАН и. ҡар, гөман.
ТОНАҺ и, ҡар, гөнаһ.
ТОНТ [рус, (ин гл.] и, Оите ҡайтарылып
бөгөлгән еҙ тәрилкә рәүеш ендәге, ағас тукмаҡ
менән һУғып у йнай торған музыка ҡоралы
(сигнал биреү өсөн д ә ҡулланыла). Гонг тауы
шы. Гонг һугыу. ■ Гонг яцгыраны. Боҡсёрҙар
тагы ла бер-береһенә яҡынлаштылар, р . Ғабд
рахманов.
ГОН ДО ЛА [рус. (ит,] и, 1. Яҫы төплө, мо
роно менән ҡойроғо бейек итеп матурлап эшлән
гән, көймәле бер ишкәкле венециан кәмәһе.
2. Һауа шарының кеше ултыра торған кәрзи
не һәм дирижабль йәки аэростаттың кеше,
төрлө ҡорамал урынлашҡан ере.
3. т. юл Төбө асылмалы, йөктө ү ҙе бушата
торған түбәһеҙ тимер юл вагоны.
ГО Н ДО Л ЬЁР [рус. (ит,] и, Ғондола (1 мәғ.)
ишкәксеһе.
ГО Н О К О К К [Р ус. <гр.] и, мед, Гонорел
микробы.
ГО Н О р А р [рус. (лат.] и. Договор, килешеү
буйынса художник, яҙыусы, адвокат һәм баштса
эшмәкәрҙәрҙең эшенә түләнә торған атссалата
эш хатсы. Автор гонорары, Гонарар алыу.
■ — А ҡса бар мәл, газетала сыҡҡан .. мәҡәләм
өсөн гонорар алгайным. Н. Мусин.
ГО Н О р А р ЛЫ с. Ғонорар түләнә торған.

Гонорарлы эш.
ТО НО РЁЯ [ р у с .( г р ] и. Ғонококк микробы
нан барлытстса килгән, бәүел юлын эренләтә
торған венерик ауырыу. .. Сифилис, гонорея

һымаҡ венерик ауырыу менән ауырыганда,
һауыҡмай тороп өйләнеш еү тыйыла. В. Ғүмәров.
ТОПАК [РУС.] и. Украин халыҡ бейеүе һәм
шул бейеүҙең көйө. Гопакка бейеү.
ТО РИ ЗО Н Т [Рус. <гр.] и. 1. ҡар. офоҡ.
А ҡһы л сәсле тауҙар .. горизонттан башлап
тирә-яҡты балдаҡ кеүек алган уратып. Ғ. Юны
сова.
2. гидрол. Һыу ятҡылығындағы һыуҙың ки
мәле.
3. тау Ҡаҙылдыҡ байлыҡ ятҡылығын билдәле
кимәлдә киҫеп үткән горизонталь яҫылыҡ.

зонталь һыҙыҡ.
ГОр Й Л Л а [рус, (и н гл.] и. Экватор АФрикаһындағы кешегә оҡшаш иң эре маймыл.
ТОРМ ОН [р ус. <гР.] и, физиол. Эске секре
ция биҙҙәренән ҡанға бүленеп, ағзаларҙың
дөрөҫ эшләүен тәьмин итә торған матдә. Ҡ ал

ҡан, биҙ гормондары. Үҫеү гормондары,
ТОр М ОНАЛЬ [Рус. гормональный] с. Гор
мондан торған. Гормональ матдә,
ГО р М ОНЛЫ с. Гормоны булған. Гормонлы
препарат.
ТО РМ О Н О ТЕРАП Й Я [РУе.] и. Гормонлы д а 
рыу менән дауалау ысулы.
ТОРН 1 [р у с .] и. 1. Металл иретә, керамик
нәмәләр яндыра торған мейес.
2. Домна мейесенең ут яна, ирегән металл
йыйыла торған аҫҡы өлөшө.
Г О Р Н 2 [р у с. < нем. ] и. ҡар, борғо 1. Юлай

кинәт кенә яҡында барабан һәм горн тауышын
ишетеп ҡалды. Ә. Ихсан.
ГО РНЙ СТ [РУС.] и. ҡар. борғосо. Бына, һауа
яңгыратып, горнист сигнал уйнап ебәрҙе. 3 . Би
ишева.
ГО РН И ЧН Ы Й [РуС. горничная] и. Бүлмәләр
ҙе йыйыштырып, ҡарап торған ҡатын-ҡыҙ.
Гостиница горничныйы. ■ Ул арала горничный

К лава, селтәр ситле аҡ алъяпҡыс, аҡ баш лыҡ
тары менән ялт итеп килеп етте. Һ. Дәүләтшина.
ГО РН О ВО Й [РУС.] и. Горн 1 янында эшләгән
эшсе. Цехтың алдынгы горновойҙары Әбүзәр
Н уриев менән Ваһап Сәйетйәновтар өсөн дә
домнасылар коллективы һынауҙар аша үтелгән
үҫеш мәктәбе булды. М. Хәйҙәров.
ГО РН Я К [РУС.] и. 1. Тау промышленносы
эшсеһе.
2. Тау промышленносы инженеры йәки тау
институты студенты.
ГОРОДЙЩ Е [РуС.] и. Боронғо кешеләр торған
нығытмалы урын; ҡаласыҡ.
ГО РО Д Н Й Ч И Й [РУС.] и. Революцияға тик
лемге Россияла 19 быуат яртыһына тиклем
булған ҡала башлығы.
ГО РО Д О ВО Й [р ус. ] и. Революцияға тиклемге
Россияла ҡала полицилһындағы түбәнге дәрәж ә,
чин. Урамда өс кеше һөйләшеп торһа, городо

вой йә килеп тота, йә тарата торган булган,
3 . Шәрҡи.
ГО Р Т Ё Н ЗИ Я [рус. (лат.] и. Түңәрәк япраҡ
лы, эре сәскәле декоратив үҫемлек. Ҡырагай

гортензия.
ГО РЧЙЦ А [РУС.] и, 1. Әүернә сәскәлеләр
ғаиләһенә ҡараған ваҡ һары сәскәле, ҡуҙаҡ
орлоҡло үлән (орлоғонан ашамлыҡ майы, эФир
майы алына). Горчица орлого. А ҡ горчица.

Көнбайыш Башҡортостандың бөтә райондарын
да ла девон һәм карбон ҡатламдарында нефтле
яңы структуралар һәм быгаса тикшерелмәгән
нефтле яңы горизонттар табыу өсөн мөмкинлек
тәр күп. Д. Бураҡаев.
4. күсм. Ф ән, белем өлкәһендәге мөмкинлек.
Ф ән горизонттары,
Г О РИ ЗО Н ТА Л Ь 1 [РУс.] и. геод. Картала бер

ашау.

үк бейеклектә ятҡан нөктәләрҙе тоташтырған
кәкре һыҙыҡ.

ГО РЧЙ Ч Н И К [РуС.] и. Ҡан йөрөшөн көсәй
теү өсөн тәнгә ябып дауалауға тәғәйенләнгән,
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Ҡара горчица, ш Республика сәсеүлектәрендә
башҡа майлы культураларҙан май етене, гор
чица, рыжик осрай. М. Хисмәтов.
2. Шул үҫемлектең онтаҡ итеп тартылған
орлоғо һәм ошо онтаҡтан яһалған әсе аш тәмләт
кес. Горчица ш икелле әсе. Итте горчица менән

г

roc

ГӨЛ

горчица һөртөп әҙерләнгән ҡағыҙ иәки сепрәк
киҫәге. Горчичник һалыу.
ГОСПИТаЛЬ [РУС. (нем .] и. Д ауалау учреж 
дениеһы, больница (ғәҙәттә, хәрбиҙәр өсөн).

гөбөрләтеп алды ла, туҫтаҡты тултырып айран
алып килде. 3 . Биитева.
ТӨБӨр ЛӘҮ ҡ. Гөбөр-гөбөр итеү.
ГӨБӘҘИӘ и. Сөсө тсамыр эсенә аҫтан тсыҙыл

Ҡыр госпитале, ш Шамил агай дауам итә:
„Яраланган килеш мине госпиталгә алып
к и т к ә н д ә р К. Кинйәбулатова. Госпиталь бар
беҙҙец янда, унда боецтар ята. Р. Ниғмәти.
гостйница [Рус. ] и. Ситтән килгән кешеләр

эремсек, артабан дөгө ярмаһы, ит, к и тер һ. б.
тсатлап һалып бетерелгән бәлеш төрө. Гөбәҙиә

төшөп тсуна торған йыһазлы йорт; ҡунаҡхана.

Гостиница номеры. Гостиницага төшөү. Гостиницала тороу, ш Бер нисә минут үтеүгә
гостиница номерында мине күҙлек кейгән,
тәбәнәк кәүҙәле бер агай ҡаршыланы. Т. Сәғи
тов.

ТОТИК с. Ғотикаға мөнәсәбәтле. Готик архи
тектура. / Ғотика стилендә эшләнгән. Готик сир
кәү.
ф Тотик шрифт хәрефтәрҙе мөйөшләп, осло
итеп кәкерсәкләп яҙыу Формаһы.
ГОТИКА [рус. (ит.] и. Урта быуаттың
һуңғы осоронда Европала бай декоратив биҙәк
ле, семәрле, осло еңел көмбәҙҙәре күккә апгкан
соборҙар төҙөүҙә киң таралыгп алған архитек
тура стиле.
ГОТОВАЛЬНЯ [Рг/С.] и. Ҡумтаға һалынған
чертеж ҡорамалдары йыйылмаһы.
ҒОТТаР [РУС. готы] и. Көнсығыш герман
тсәбиләләре. Готтар теле.
ГОТТЕНТОТ [РУС. ] и. Көньяҡ АФрика рес
публикаһында, Намибияның үҙәк һәм көньяҡ
райондарында й әтәгән халытс һәм щул халытстың бер кешеһе. Готтентот телдәре.
ГОФрИр ОВКА [р ус.(ф р .] и. Вере өҫтөнә
бере буй-буй бөкләп һалынған тсырлы һырҙар
теҙеме.

гоФрировкалатыу

ҡ. йөкм. ҡар. гофри

ровкалау.

ТОФҒИРОВКалаУ ҡ. ҒоФрировкалы итеү.
Күлдәктең итәген гофрировкалау. Гофрировка
лап тегеү.
ТО Ф р И р О В К аЛ Ы с. Тулҡын-тулҡын бУлып
бөкләп һырланған. Гофрировкалы итәк. Гофри
ровкалы тимер. Гофрировкалы ҡагыҙ.
ТӨБӨ и. диал. К өбө.
ГӨБӨр и. диал. Ғөбөргәйел.
ТӨВӨР ТӨВӨР оҡш. ҺаУын һауғанда йәки
көбөлә тсымыҙ бешкәндә сытстсан тауышты бел
дергән һүҙ. Мал-тыуар ҙа бөгөн көндәгенән

иртәрәк ҡуҙгатылды, гөбөр-гөбөр һөт һауган
тауыштар ҙа иртә яңгыраны. Й. Солтанов.
ТӨБӨр ТӘЙЕЛ и. Ҡалын тсабырсатс көплө
(аятстарын, башын шунда йыя алған) һөйрәлеү
селәр ғаиләһенә тсараған бик яй хәрӘкәтле ерһыу йәнлеге; татбатса. Диңгеҙ гөбөргәйеле,

һ а ҙ гөбөргәйеле. Я лан гөбөргәйеле, ш Гө
бөргәйел ҡурҡа .. ташынан сыҡмай. .. Бына
гөбөргәйел һаҡ ҡына башын сыгарҙы ла үләнгә
үрелде. С. Агиш.
ТӨВӨРЛӨ и. диал. Ғөбөргәйел. [һәүбән —
Нәркәскә:] Гөбөрлөнән олпатлы атаңа һын
бирмәмен. «Аҡбуҙат».
ГӨБӨр ЛӘТЕҮ ҡ. Гөбөр-гөбөр иттереү. Гө
бөрләтеп һыйыр һауыу, ш Тар көбөлә әсе
ҡатыҡ бешеп торган Өмөгөлсөм тагы бер-ике

бешереү.
ГӨҘМӘН и. Һал йәки борамдағы ҡойроҡ
итк әге.

ГӨЖ оҡш. 1. Үтәнән-үтә өргән көслө ел
тауышын белдергән һүҙ. Гөж итеү. ш Мең дә
мең саҡырым һуҙылган бар тимерсыбыҡтар гөж
килә. Д. Юлтый.
2. Шаулап торған күмәк тауышты белдергән
һүҙ; шау-щыу. Гөж' итеп тороу. Баҙар гөж
килә. ■ Гөж килеп аллы-артлы йөрөгән ма

шиналарҙың берәүҙәре баҫыуҙан килгән игенде
бушата.., икенселәре таҙартылганын тейәп элеваторга ҡарай юлга сыга. Я. Хамматов. Шул
ерҙә бөтә халы ҡ гөж килеп, ҡул сабып ебәргән
(Әкиәттән).

ТӨЖТӨҮ ҡ. диал. К өжгөү.
ТӨЖЛӘТЕҮ ҡ. Гөж (1 мәғ.) иттереү. Ел
гөжләтеп өрә.
ГӨЖЛӘҮ ҡ. 1. Гөж (1 мәғ.) итеү. Д ауы л
гөжләй, ш Аһ-зар менән гөжләп иҫкән елдәр
таң еленә ҡушылып татланды. Д. Юлтый. Мин
ултырам .. әсәй йоҡлай .. һулыштары елдәр
гөжләүендә бер ишетелә һәм бер югала.
Н. Нәжми.
2. 1"өж (2 мәғ.) итеү, гөж килеү, ныҡ щаулау.

Старателдәр умарта ҡорто кеүек гөжләй башла
ны. Я. Хамматов.
ТӨЖЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. гөжләү 2. Шул
саҡта йәштәр гөжләшеп, көлөшөп залга тула
башланы. А. Таһиров.
ГӨЖӨЛДӘҮ ҡ. Гөж (1 мәғ.) итеү, гөж ки
леү. Ә ел гөжөлдәй, бәрәс дерелдәй. Я. Ҡолмой.
ГӨЖТ оҡш. Ҡыҙыу итеп үтеп киткәндә
ипгетелеп ҡалған тауышты белдергән һүҙ. М а
шина гөжт итеп үтеп китте.
ГӨЛ [фарс.] и. Матурлыҡ өсөн өйҙә, баҡса
ла

үҫтергән

ваҡ

һабаҡлы

үҫемлек;

сәскә.

Баҡса гөлө. Гөл баҡсаһы. Гөл кеүек ҡыҙ. Гөл
орлого. Гөл сәскәһе. Гөл һабагы. Гөл ултыртыу.
Гөл үҫтереү, ш Тәҙрә төптәрендә гөлдәр хуш
еҫ бөркөп, күпереп сәскә атып ултыра, ти
(Әкиәттән). Баҡса алдарым һаҙ гына, аҫыл гөлө
аҙ гына (Халыҡ йырынан). Алҡа[лы] гөл ш ул
уҡ тамсы гөлө (ҡар. тамсы). Бәрхәт (йәки
хәтфә, әҙрәс) гөлө япрағы тимгел-тимгел йәшел,
күк, ал төҫтәрҙән торған сәскәле, бегониялар
ғаиләһенә ҡараған декоратив үҫемлек. Зәғфран
гөлө сағыу һары, күк йәки ал сәскәле һуғанбаш
үҫемлек. Еҫле гөл ирен сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған ваҡ япраҡлы, эфир майы булған хуш
еҫле үҫемлек, йөҙйәшәр гөл диал. алой. Ҡайын
гөлө ҡайындар ғаиләһенә ҡараған аҡ сәскәле,
ҡаты һабаҡлы бүлмә гөлө. Ҡамыш гөл амарил
листар ғаиләһенә ҡараған ҡамыш һымаҡ һабаҡ
лы, ал, ҡыҙыл сәскәле һуғанбаш тамырлы бүлмә
үҫемлеге. Ҡына гөлө һандал төҫтәге ваҡ сәскә
ләр ата торған бүлмә һәм баҡса үҫемлеге. Ҡыш

лау гөл(ө) ҡар. ҡына гөлө. Тәҙрә төбөндә ике
сүлмәк ҡышлау гөлө ал сәскәләр атып ултыра.
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гөм

гел
Ф . Иҫәнғолов. Ҡыяҡ гөл ҡар. ҡамыш гөл.
р айхан гөл(ө) быуын-быуын теҙелеп торған
зәңгәр сәскәле киң оҙонса япраҡлы хуш еҫле
гөл. Сәнскеле гөл ситтәре сәнскеле итләс ҡыяҡ
һабаҡлы тропик һәм субтропик үлән үҫемлек
(ғәҙәттә, медицинала тсүлланыла). Тал гөлө
алһыу сәскә атҡан тал һымаҡ тар япраҡлы,
ҡаты һабаҡлы гөл. Тамсы гөлө сәскәһе тамсы
һымаҡ аҫылынып торған ал сәскәле бүлмә гө
лө. [Гөлзифа:] .. И х, бынауы тамсы гөл ни

тиклем күп итеп сәскәгә төймәләнгән! Бер-ике
көндән тотош сәскә булып ултырыр әле ул.
Б. Бикбай. Үрмә(ле) гөл үрмәле гөлдәр ғаиләһе
нә тсараған, нимәгә булһа ла үрмәләп үҫә тор
ған үлән үҫемлек. Өй стеналарын һәр яҡлап ал

сәскәләргә

күмеп,

үрмәле

гөлдәр

ятҡан.

Ф . Иҫәнғолов. Үрмә гөл өй түбәһенә үрелә лә
үрелә. III. Биктсол. Әрем гөлө ҡар. хризантема.
Яран гөлө бесәй табаны һыматс япраҡлы, төрлө
төҫтәге өйкөм сәскәле еҫле гөл.
+ а л да гөл ҡар. а л 3. Төл кеүек бик һәйбәт,
мул, лтсшы (тормош, көнкүреш тураһында).
Тормоштары гөл кеүек. Төл булыу һәйбәт, Ятсшы
булыу.
•
Бер көл булмайынса гөл булып булмай.
Әйтем.
ГӨЛБаҘЫЯН [фарс.] и. 1. ш ул уҡ баҙыян
үләне (ҡар. баҙыян).
2. ш ул у к һары мәтрүшкә (ҡар. мәтрүшкә).
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Т Ө Л -Б аҠ С а и. Төл батссаһы. [һәүбән —

Нәркәскә:] Алтын һарай, гөл-баҡсаң күңелем
һыяр ер түгел, .. Уралыма тиң түгел, « а ҡ б у 
ҙат».
ГӨ Л БО С ТаН [фарс.] и. 1. шигр. Ғөл батссаһы.
Күңелем таша даръя һыуы менән илем — гөлбо
станын пакларга. Д. Юлтый. Башҡортостан —
гөлбостан, сөмбөлбостан, нурбостан. Ш. Бабич.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-тсыҙ исеме.
ГӨЛБУЙ [фарс.] и. Төлдөң хуш еҫе.
ГӨЛДӨр оҡш. Күгәрсен гөрләгән һәм шуға
оҡшаш тауышты белдергән һүҙ. [Ауылга] ..

кереүем булды, гөлдөр итеп ебәрҙе лә, ҡойоп
ямгыр яуа башланы. Ә. Вахитов.
ГӨЛДӨР ГӨЛДӨР оҡш. Ҡ абат-ҡабат гөлдөр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Гөлдөр-гөлдөр
гөрләһәң, йәм бөркөлә һәр ергә, күгәрсенем,
гөрлә гел. А. Игебаев. Бер ситтәрәк уңган, таҙа
егет гөлдөр-гөлдөр бойҙай елгәрә. Ғ. М әҡсүт.
ГӨЛ Д ӨРГӨҮ оҡш. ҡар. гөлдөр-гөлдөр. Гөлдөргөү-гөлдөргөү! Күгәрсендәр тәҙрә башта
рында гөрләйҙәр. Р. Ғарипов.
ГӨЛДӨРЛӘТЕҮ ҡ. Гөлдөр-гөлдөр иттереү.

Гөлдөрләтеп берәү елгәргесен,
бойҙай елгәрә. С. Ҡудаш .

төндә

ҡара

ГӨ ЛДӨ РЛӘҮ ҡ. Гөлдөр-гөлдөр итеү. Ҡ айҙа
лыр бейектә ҡыр ҡаҙҙары ҡаңҡылдай, торналар
ҡысҡыра, һаралйындар гөлдөрләй. «Совет Баш
ҡортостаны», 1966, 19 апрель.
ГӨЛДӨРЛӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар.

Күгәрсендәр
Н. И ҙелбай.
ГӨ ЛДӨ РӘҮ

гөлдөрләшә

гөлдөрләү.

ҡыйыҡтагы

ояла.

ҡ. Гөлдөр итеү. Көлтәселәр
арбаларына тейәп бөткән саҡта, күк күкрәй,
гөлдөрәй башланы. А. Таһиров.
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Г Ө Л З аР [фарс.] и. Сәскәлек, гөл баҡсаһы.
ГӨЛЙЕМЕШ и. Р оза сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған сәнскеле ҡыуаҡ үҫемлек һәм шул үҫем 
лектең емеше; әлморон. Гөлйемеш орлого.
Гөлйемеш ҡыуагы. Гөлйемеш сәскәһе. ■ Рама

зан гөлйемеш өҙөп ҡапты ла ҡыуарган үлән
өҫтөнә эйелде. Р. Низамов.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ГӨЛЙЫ ҒаС и. диал. Гөлйемеш.
ГӨЛКӘЙ и. 1. Ҡатын-ҡыҙға әйтелә торған
яратыу, иркәләү һүҙе. Әйҙә, йәнкәй, әйҙә,
гөлкәй, әйҙә тим гөл-баҡсага. Д. Юлтый.
Таңдар атҡан саҡта бер ҡыҙ һыҡтай, Мәҙинәкәйгенәм, гөлкәйем (Халыҡ йырынан).
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ГӨЛЛӘМӘ и. кит. Гөл бәйләме; букет.
Ҡаһармандар һәйкәленә көн дә гөлләмәләр
һала балалар. А. Игебаев.
ГӨЛЛӘНЕҮ ҡ. 1. Гөл-сәскәгә күмелеү.
2. күсм. Һәйбәтләнеү, матурланыу (тормошҡа
ҡарата). Ер йәшәрер, бергә ил йәшәрер, яңы
тормош тагы гөлләнер. Т. Йәнәби.
гөлп оҡш. ҡар. гөлт. Гөлп итеү.
ГӨЛПЛӘҮ ҡ. Гөлп итеү, ҡапыл тоҡаныу.

Ҡоро утын гөлпләп янып китте.
ГӨЛСИРЕН [фарс.] и. шигр. Күксин, сирень.
Уфаларга барыуҙарым гөлсирен өсөн генә ..
(Халыҡ йырынан).

ГӨЛСТаН [фарс.] и. 1. шигр. Гөлдәр, гөлбаҡсалар иле. Тауҙар тугайҙар шундай йәмле —
әйтерһең дә гөлстан. Ш. Бабич.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ГӨЛСӘР и. ҡар. гәлсәр. Тәүге яҙҙың гөлсәр
моңо ҡалһын күңелебеҙҙә. Р. Бикбаев.
ГӨЛ СӘСКӘ и. йыйн. Төрлө гөл һәм сәскә
ләр. Йәйем минең гөлдәр баҡсаһы .. А л розалар,
баҙыян гөл-сәскәләр. Ғ. амантай.
ГӨЛСӘСӘК и. 1. ҡар. сәскә 1.
2. Гөлйемеш сәскәһе. Украина! Окоп ҡаҙҙым
мин гөлсәсәгең үҫер урында. М. Кәрим.
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ГӨЛТ оҡш. 1. Уттың ҡапыл тоҡанып китеүен
аңлатҡан һүҙ; гөлп. Гөлт итеү. ■ Бына еүеш
сыбыҡ бер аҙ сыртлап ятты ла, гөлт итеп янып
та китте. К. Кинйәбулатова.
2. күсм. Таҙа, матур итеп йыйыштырылған
ерҙе һүрәтләгәндә әйтелә; ялт. Өй эсе гөлт итеп
тора, ти. Ул түшәмгә тиклем өйөп ҡуйылган
урын-ер нәмәләре, аҫыл келәмдәр күҙҙең яуын
алып тора, ти (Әкиәттән).
ГӨЛТЛӘҮ ҡ. Ҡапыл ялҡынланып тоҡаныу.
[У т] әүеҫлек башындагы бесәнгә гөлтләп тоҡан
ды. Ж. Кейекбаев.
ГӨЛТӨЛДӘТЕҮ ҡ. Гөлт иттереү, ҡапыл то
ҡандырыу. Гөлтөлдәтеп усаҡ ҡабыҙҙым. А. И ге
баев.
ГӨЛТӨЛДӘҮ ҡ. Гөлт итеү, ҡапыл ялҡынла
нып, тоҡанып китеү.
ГӨЛӘП [фарс.] и. диал. Гөлйемеш. Барса

һынан хуш гөләптең еҫе, гөлдәр эсендә гөләп
нәфисе. М. Ф әйзи.
ГӨМаН [фарс.] и. 1. Ф араз, уй. Гөман менән
генә һөйләү. ■ Дәүләткә әҙәм бармы ҡотормаган, эҫтәрен бәд гөманга тултырмаган. аҡмулла.
/ Шик, шөбһә. Хөкүмәт әүәлге налогтар өҫтөнә

гөм

ГӨР

.. туйҙарынан пошлина алырга низам сыгарҙы.

бәндәһен алла үҙе ярлыҡаһын
теләнеләр, Һ. Дәүләтшина.

Б ы л ... күп Һүҙҙәргә һәм күп гәмандарга
сәбәп булды, М. Һаҙыев. Миңә лә киләсәк бер
көн — был гүмерем көҙө гөманһыҙ; ҡалыр минең
ҡоро тәнем. С. Ятсшығолов.
2. күсм. Ҡарыидағы бала.

г
инде»,— тип

2. Ғәҙәткә һыймаған эш; ғәйеп. М иңлекамал,
ҡыҫып нескә билкәйеңде, тик бер генә үпһәм дә
ш ул миңкәйеңде, ниндәй яза бирһәләр ҙә
гөнаһыма, әйтер инем ирештем тип мораҙыма,

□ Гөман лтеү ш өбһәләнеү, уйлау.
ГӨМАНЛЫ с. Бүйыида булған, аУыры булғаи;
аУырлы. [Егет:] М инең ҡатыным гөманлы булып

М. Кәрим. Ғөнаһтгы йыуыу гөнаһты ятсшы эш
менән бөтөрөү.
ф Төнаһ шомлоғо 1) бәхетһеҙлек, бәлә, тсаза.

ҡалгайны, ҡыҙым бармы, улым бармы икән

[К олош мулла:] Ауылыбыҙҙа мәсет-мәҙрәсәләр
һалыныр. И лебеҙ гөнаһ шомлогонан сыгып, дин,
ислам ҡосагында йәшәр. Т. Хәйбуллин; 2) инш.
мәг. ш елтәләүҙе йәки үкенеүҙе белдергәндә
әйтелә. Ҡоштар серелдәүен тыңлап, ҡояшҡа
ҡыҙынып ята торгас, ойоп киткәнмен, гөнаһ
шомлого. Н. Ҡәрип. Төнаһ шомлоғона ҡаршы
инш. мәг. бәхетһеҙлеккә тсаршы, бәләгә тсаршы.
Гөнаһ шомлогона ҡаршы, ҡапҡа төбөндә, магазинга барырга сыҡҡан ике ҡатын баҫып тора
ине. И. Абдуллин. Төнаһ шомлоғо төшөү
(йәки тенеү) бәхетһеҙлек, бәлә килеү.
ТӨНАҺҠАР [фарс. ] с. 1. дини Ғөнаһ эштәр

(Әкиәттәи).
ГӨМБӨР 1 оҡш. 1. БУп1ЛыҠТа яңғырап сытстсан
тауышты белдергән һүҙ.
2. Тәрән ҺыУға ҙУр аУыр нәмә төп 1кәнд ә ЙәКи
щыйытс нәмәне бешкәндә сытстсан тауышты бел
дергән Һүҙ. Гөмбөр итеү.
ГӨМБӨР 2 и. Балытс өшкөтә торған түпалсатс
бантлы оҙон таятс; дөмбөр.
ГӨМ БӨР-ГӨМ БӨР оҡш. 1. Ҡабат-тсабат гөм
бөр 1 игҡәи тауып 1ты белдергәи Ьүҙ. Гөмбөр-

гөмбөр итеү.
2. АлыҫТа Ьөйләщкәи гсүмәк к етен ең яңғырап
ишетелгән таУыл1ын белдергән Ьүҙ. Арбалар

шылтыраны, аттар башҡырышты. Кеш еләрҙең
гөмбөр-гөмбөр һөйләшкән тауыштары, .. оҙатыу
сыларҙың хуш лаш ҡаны ишетелде. Һ. Д әүләт
шина.
ГӨМ БӨРЛӘТЕҮ ҡ. Гөмбөр-гөмбөр иттереү.

Егет, елкенсәктәрҙең гөмбөрләтеп һаба бешкән
тауыштары ишетелде. «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу».
ГӨМ БӨРЛӘҮ ҡ. Гөмбөр итеү. Тауышы нин

дәй икән бының? Могайын, тауышы мәмерйә
эсе гөмбөрләгән һымаҡ, яңгырап сыга торгандыр. Б. Бикбаи.
ГӨМБӨРЛӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. гөмбөрләү.
У ларҙың гөмбөрләшкән тауышына арттагы са
нанан икенсе чекист В олков һикереп төшөп,
ҡыуып етте. Һ. Дәүләтшина.
ГӨМБӘ и. диал. Бәшмәк.
ГӨМБӘҘ и. диал. Көмбәҙ.
ГӨМП оҡш. Эсе бушатс нәмәгә Ьүтстсаида
лңғырап сытстсан таүышты белдергән һүҙ.

Гөмп итеү.
ГӨМП-ГӨМП, гөмп тә гөмп оҡш. Ҡ абат-тсабат гөмп иткән таүышты белдергән һүҙ.

Гөмп-гөмп итеү. Гөмп-гөмп килеү, m [Зиннәт]
.. Солтандың ҡайһы ере тура килһә, ш ул еренә
гөмп тә гөмп бирә башланы. 3 . Уратссин.
ГӨМПӨЛДӘТЕҮ ҡ. Гөмп-гөмп иттереү.
ГӨМПӨЛДӘҮ ҡ. Гөмп-гөмп итеү. Гөмпөлдәп

тороу.
ТӨМРАҺ [фарс.] с. иҫк. кит. Юлдан яҙған;
аҙғын. Урыҫ йортонда барҙыр нигилистар, би
тәртип бәлки гөмраһ хунриздар. М. Өмөтбаев.
□ Төмраһ булыу тсоттсоға бирелеү, аҙыУ.

Йосоп әйтте: Йә ҡәрҙәштәр, быны ҡылмаң
[ҡойога һалмагыҙ], шайтан һүҙенә гөмраһ
булы п .. «Й осоп вә Зөләйха».
ТӨНАҺ [фарс.] и. 1. дини Х оҙай тараФынан
хупланмай тип иҫәпләнгән эш; яҙытс. Гөнаһ
булы у. Гөнаһҡа ҡалыу. Гөнаһ ҡылыу. Гөнаһ
эшләү. ■ Яланбикәне үҙенең сабыйы янына
күмделәр. Уны йыйышырга килгән бисәләр:
«Ер күтәрмәҫлек ауыр гөнаһ эшләгән был

эш ләүсе, гөнаһлы.
2. иҫк. кит. Енәйәт ҡылыусы.
ГӨНАҺЛАНЫ У ҡ. Гөнаһ эш эшләү, гөнаһлы,
ғәйепле булыу.
ГӨНАҺЛЫ с. Гөнаһы булған, гөнаһтса тсалғаи,
гөиаһ тсылған. Гөнаһлы булыу, ш — Бушты

һөйләйһең дә баһа, килен, гөнаһлы булып.
Хәҙрәт менән сагыштырырга яраймы ни, уның
өйөндә ш үрлек тулы ҡөрьән, үҙе көнө-төнө
намаҙ уҡый. Т. Йәнәби.
ГӨНАҺҺЫ Ҙ е. Гөнаһы булмаған, ғәйепһеҙ;
саФ. һ и с гөнаһһыҙ үлергә киткән үҙ улдарын

ҡыҙганып, эй гөнаһһыҙ балалар тип, тыуган-үҫкән ер илай (Бәйеттән).
ГӨНАҺШ ОМЛОҠ [фарс. ] и. ш ул уҡ гөнаһ
шомлоғо (ҡар. гөнаһ). [Сабир мулла:] Бик күп
халы ҡ күрҙем. Ғәрәсәтме әллә тип торһам, ни
күҙем менән күрәйем, сират күперенең төбөндә
сират көтөп торалар икән, ниндәй гөнаһшом
лоҡ менәндер сират күпере ватылган. Б. Ишем
ғол.

гә п оҡш. Йомшағыраҡ ергә ауыр нәмә бәрел
гәндә сытстсан тонотс тауыпггы белдергән һүҙ.
Гәп итеү. Гәп итеп ҡалыу.
ГӨП-ГӨП, гөп тә гөп оҡш. Ҡ абат-тсабат гөп
иткән тауышты белдергән һүҙ. Гәп-гәп итеү.
Гәп тә гәп килеү.
ГӨПӨЛДӘТЕҮ ҡ. Гөп-гөп иттереү. Бикәс
тракторист егеттең үңәс төймәһен ҡаушырып
эләктереп ҡуйҙы ла, гөпөлдәтеп арҡаһынан һөй
ҙө. Ф . Иҫәнғолов.
ГӨПӨЛДӘҮ ҡ. Гөп-гөп итеү. Берҙәм аяҡ
баҫҡан тауыштар гөпөлдәп ишетелә. р . Ниғмәти.
ГӨППӘҺЕНӘН р. Оамаһыҙ күп. [Карам]
йылына .. мотлаҡ ҡайтып йөрөнө. Сәй-шәкәрен .. кейем-һалымын, донъя кәрәген гөппәһенән
йөкмәр ине. Т. Килмөхәмәтов.
ГӨр оҡш. 1. Күгәрсен тауышын белдергән
һүҙ. Гөр килеү.
2.
Йомшатс ритмик рәүештә тсабатланған
тауышты белдергән һүҙ. Инде һуңгы кәбәндәге

көлтәләрҙе һугырга тотондолар. Молотилка гөр
килә. К уңелле. Б. Бикбай.
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3. Шәп ЯНғаи Ут ТаУып1ын белдергән һү ҙ. Гөр

итеү.
4. Күмәк халытс тауышын белдергән һүҙ. Гөр
итеү. ■ Мәктәп эсе балалар тауышынан гөр
килә.. Балалар араһында ниндәйҙер бик ҡыҙыу
бәхәс бара. В. Мирзанов. / күсм. Күңелле э т ,
тормош шаУыи белдергәи һүҙ. Кеш еләр ысын
хеҙмәт дәрте менән тоҡанып, гөр килеп эшләне.
Бер байрам гына булы п ҡалды у л саҡ. В. Бикбай.
К олхозсы лар йырлап килә гөр килтереп ауыл
урамын. В. Ишемғол.
ГӨраЗ [фарс.] с. иҫк. кит. Ватырлытс, тәүәккәллек. һ ә р бер эштә гөраз берлә талашабыҙ.
М. ТаТлыбаев.
ГӨР Г ӨЛДӘК и. Йәшенешеп үйиай торған
балалар уйыны; йәшенмәк (бер төркөм бала һанашып, берәүҙе көтөүсе итеп тсалдыра; көтөүсе
күҙен тсаплап, гөр-гөр итеп көиләп, баштсалар
йәшенеп бөткәнсә тора; кемде башта тапһа, арта
бан шУл көтөүсе бУла Ьәм уйын Яңынан д аУам
итә). Гөргөлдәк уйнау, ш Кистән бик оҙаҡ итеп
урамда гөргөлдәк уйнагайныҡ. Н. МУсин.
ГӨРГӨЛДӘҮ ҡ. Ғөргөлдәк үииағаида көтөүсе
бУлыУ (к үҙҙе йомоп гөр-гөр тип тороУ).
г ө р г ө р оҡш. Ҡабат-тсабат гөр иткәи таУышты белдергәи һү ҙ. Гөр-гөр итеү. ш Гөр-гөр ки

леп, яр буйында әберсендәр күмәкләшеп гөрләй
ҙәр. Т\ Йәиәби. Әбей өйҙә аш әҙерләп йөрөй, к у х 
няһында гөр-гөр газ яна. Т\ арслаи .
ГӨРГӨС и. 1. Ниҙе лә бУлЬа этеп шылдыра,
ышыра торғаи тсорамал. Гөргөс менән ҡар ышы
рыу.
2. диал. Ирәк. Тирене гөргөс менән ҡырыу.
ГӨРГӨҮ ҡ. диал. К өргөү.
ГӨ РЗӨ Й [фарс.] и. Вороиғо һуғыш тсоралы;
сүтсмар. Ҡулымда булманы гөрзөй, бына үкенес,
тороп әменә алды бер таш. Һ. Салихов.
ГӨРЛӨ с. Гөрләп, тсайнап торғаи, шаУлы
күңелле. Гөрлө ҡала. ш Х әҙер әллә кистәр ш ау
лыраҡмы, гөрлөрәкме әллә таңыбыҙ. Р. Ниғ
мәти.
ГӨр ЛӘПӘ и. диал. Ҡатсы.
ГӨр Л Ә ТЕҮ ҡ. 1. Гөр (2 мәғ.) иттереү. М аш и

наны гөрләтеү.
2. Күмәк кешене гөр (4 мәғ.) килтереү, гөрлө
итеү. Театр килгән, тигән хәбәр бөтә ауылды
гөрләтте. / күсм. Күңелле, шәп итеп эшләү; гөр
(4 мәғ.) килтереү. Гөрләтеп донъя көтөү. Гөрлә

ГӨР
тыуган ауылына ҡайтты. р . Низамов. Йәшен
йәшнәп, ямгыр яуы п үтте... Гөрләүектәр ага
тулышып. Ш. Биктсол.
ГӨРЛӘШ ЕҮ ҡ. 1. урт. кар. гөрләү. Күгәрсен
дәр гөрләшә. Балалар гөрләшә. / күсм. "Татыу,
матУр итеп Ьөйләшеү. Ҡ уҙыйкүрпәс менән М а
янһы лы у .. бөтә донъяларын онотоп, пар күгәр
сендәй гөрләшеп, бик оҙаҡ ултырҙылар, ти.
«Ҡүҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. күсм. Шат, матУр итеп күңел асып йәшәү.
— Инде донъялар бер аҙ тынысланды. Ошондай

мәлдә лә һыйлашып, гөрләшеп ҡалмаһаң, донъя
ның ҡыҙыгын ҡасан күрәһең? Ғ. Дәүләтшин.
һабан туйҙарындагы ш икелле бергә гөрләшеп,
аралашып, бер туган булып йәшәргә өйрәнгән
ауы л халҡы. X. Назаров. Гөрләшеп, дәртле ми
нуттар остолар моңдар менән. Ш. Бабич.
ГӨр Ө ЗДӘ [РУС. грУздь] и. Уртаһы сотсороратс
бүлып торған киң башлы, тсыҪтса йыуан һабаҡлы,
тсалпағы атс йәки һарғылт бәшмәк. Гөрөздә тоҙ

лау.
ГӨр ӨЛДӨ и. Гөр-гөр иткән таУыш. Далалагы
уттарҙы күргәс, тракторҙар гөрөлдөһөн ишеткәс,
тракторҙарҙың эше күҙ алдына килә. А. Карнай.
Й ы лгалар тау-таш араларынан шарлауыҡтар
яһап төшәләр, гөрөлдөләре әллә ҡайҙан ишетелә.
Ғ. Ибраһимов.
ГӨРӨЛДӘК и. 1. Йылғаларға өҪтән, тар ерҙән
төшөп гөрөлдәп атстсан бәләкәй шарлаүытс.
2. диал. Гөргөлдәк.
ГӨ РӨЛДӘТЕҮ ҡ. Гөр-гөр иттереү. М ашинаң

ды «һә» тигәнсе алып сыгып гөрөлдәтеп эш лә
теп ебәрәһең дә теләгән ереңә .. елдерәһең.
Д. Бүләков.
ГӨ РӨЛДӘҮ ҡ. Гөр (1 —3 мәғ.) итеү. Гөрөлдәп

яныу. Күгәрсендәр гөрөлдәй. Трактор гөрөлдәп
алга бара, .. кәҫтәр тулҡынланып-тулҡынланып
ятып ҡалалар. Ә. Вәли. Ц Двигателдең гөрөлдәүе мастерской эсен өҙлөкһөҙ яңгырата.
А. Карнай. һабансы лар йыры, тракторҙар гө
рөлдәү е баҫыу өҫтөндә .. Ғ. Сәләм.
2. диал. Шарлаүытс.
ГӨРӨЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. гөрөлдәү. Гөр
ләүектәр гөрөлдәшеп, яҙ ҡапҡаһын ҡаҡтылар.

Н. Ҡәрип.
2. Күмәкләп шаулаү; шаУ килеү. Ҡ ала гөрләй,

М. Кәрим.
ГӨРӨН и. 1. Ямғыр Яүғандан һүң йылға бүлып
атстсан һыү. Урамда яҙ гөрөн йырып йөрөй, ялан
аяҡ малай ш икелле. Ә. Әхмәттеүжин.
2. диал. Гөрләүек. А ш ы гы пуага тауҙан гөрөн
дәр, ергә килде яҙ тагы. Ғ. Рамазанов.
ГӨр ӨНДӨ и. диал. Гөрләүек. Ы уыҙ үлән баш
төрттө. Ҡ уҙгалды гөрөндөләр. А. Игебаев.
ГӨРӨҮ ҡ. 1. Ниҙе лә бүлһа тотош бергә этеп
шылдырыу; ышырыү. Ҡарҙы гөрөп өйөү.
2. диал. И рәкләү. Тирене гөрөү.
ГӨРҪ оҡш. Ҙүр, аүыр нәмә юғарынан аүып
төшкәндә сьгктсан тонотс тауышты белдергән һүҙ.

музыка марш уйнай, ҡыҙыл флаг елгә елберләй.
Б. Ишемғол. / күсм. Бик күңелле, шәп бУлыУ.
Тормош гөрләй, ш Тимерлектә һабан төҙәтәләр,
гөрләп үҫһен өсөн игендәр. Р. Ниғмәти.
ГӨРЛӘҮЕК и. Яҙын тсар эреүҙән иәки көслө

Гөрҫ итеү. Гөрҫ итеп ҡалыу, ш Баһадир парти
зан сайҡалып китте лә, дауыл ауҙарган агас
кеүек, гөрҫ итеп ергә ауҙы. И. Ғиззәтуллин.
Түшәмдәге кәкре сөй һурылып сыҡты ла,
[мин] иҙәнгә гөрҫ итеп йыгылып төштөм (Әкиәт

лмғырҙан барлытстса килеп, гөрләп атстсан ҺыУ.

тән).
ГӨРҪ ГӨРҪ оҡш. Ҡабат-тсабат гөрҪ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Гөрҫ-гөрҫ итеү. ■ Бик

теп туй яһау. ш [Солтановтың] кәйефе лә һәйбәт
тойола: «Беҙҙең егеттәргә эш сыҙаймы ни ул,
гөрләтәбеҙ/» — тип кенә ебәрә. Н. МУсин.
ГӨр Л Ә Ү ҡ. 1. Ғөр (1, 2 мәғ.) итеү. Күгәрсен
дәр гөрләй. Гөрләп тороу. ■ Тирмән генә, кин
дер туҡмаган кеүек, бер төрлө, бер гауы ш лы ,
бер тигеҙ итеп, талгын гына тыҡылдай, гөрләй.

Шәмсетдин .. госпиталдә байтаҡ ятҡандан һуң,
яҙын тауҙарҙан гөрләүектәр сылтырап аҡҡанда,

236

Г

Г0Р

ГРА

алыҫтан гөрҫ-гөрҫ иткән һаңгырау тауыштар
ишетелә башланы. Улар ер аҫтынан килгән кеүек
була. Д. Юлтый.
ҒӨр ҪЛӘҮ ҡ. Ғөрҫ иткән тауыш еығарыУ. Гөрҫҫләп ауыу. Гөрҫләп барып төшөү, m Тик бары
бер, ваҡыттары еткәс, [карагайҙар] ҡаяларҙан
гөрҫләп ауалар. р . МиФтахов.
ГӨРҺ оҡш. ҡар. гөрҫ.
ГӨр ҺӨЛДӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. гөрһөлдәү.
Минең .. иптәштәрем күл буйында ҡош атҡан
дарҙыр. Ә мин , — әһә, минән башҡа ла кешеләр
бар икән, гөрһөлдәтәләр әле , — тип шатланганмындыр. Б. Хәсән. Мин ярһыган үгеҙҙең мөгөҙө
нән матҡып тотоп алдым да,., гөрһөлдәтеп ергә
аунатып ебәрҙем. С. Кулибай.
ГӨр ҺӨЛДӘҮ ҡ. Ғөрҫ итеү. Таң атып аҙ гына
яҡтыра баш лау менән туптар гөрһөлдәй, п уле
меттар татылдай .. башланы. И. Көҫәпҡол.
[Садрислам] ергә гөрһөлдәп ҡоланы. Ф . И ҫәнғо

уҡы уҙы , һөйләүҙе тәьҫирле итә. Градация тау
ышты баҫҡыс-баҫҡыс югары күтәреп, пафос
менән әйтеү була. 3 . Иғдәүләтов.

лов.

ҒӨр ҺӨЛДӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. гөрһөлдәү.
Таштар .. гөрһөлдәшеп оса түбәнгә. Ғ. Д әүл ә
тов.

г ө р ш ау оҡш. ҡар. шау-гөр. Гөр-шау килеп
торган тугайҙы алтын төн тынлыгы ҡапланы.
В. Бикбай. Х алы ҡ шатлыҡтан гөр-шау килә, һәр
кем теләгәнсә һыу ала, ти (Әкиәттән).
ГӨРШӨЛДӘТЕҮ ҡ. ҡар. ғүршылдатыу. Ат
үләнде шарт-шорт өҙөп, гөршөлдәтеп ашарга
тотондо. И. Көҫәптсол.
ГӨРШӨЛДӘҮ ҡ. ҡар. ғуршылдау.
ГӨРӘНКӘ [РУС. гран <лат.] и. 1. Метрик
система индерелгәнгә тсәҙәрге аптека үлсәүе
берәмеге (0,062 грамға тигеҙ). [Фатима Умыр-

ҙаҡҡа:] Ҡайһы бер кешелә бит утыҙ-ҡырҡ гөрән
кә көмөш бар. Й. Гәрәй.
2. диал. ҡар. ҡаҙаҡ '. [Ҡыҙҙар:] Улай булһа,
һин беҙҙән бер тоҡ күмер, бер-ике гөрәнкә ярма,
биш-алты киҫәк ит алып сыҡ (Әкиәттән).
ГРаВЁР [РуС. <Фр. ] и. 1. Гравировка яһау
буйынса белгес.
2. Гравюра яһаған художник.
ГРаВИРОВКа [р у с .] и. а ға с , металл, һөйәк
һ. б. нәмәләргә сотсоп яһалған рәсем, биҙәк,
ЯҙМа. Гравировка яһау. Гравировка яһатыу.
ГРаВИТАЦИЯ [рус. ( лат. ] и. Бөтә донъЯ тар
тылышы; йыһандағы бөтә еҫемдәрҙең бер-бере
һенә тартылыу үҙсәнлеге. Гравитация көсө күк
йөҙө есемдәренең, шулай ук Ерҙең әйләнә-тирә
ләге еҫемдәрҙе үҙҙәренә тартыу көсө. Гравита
ция ҡыры еҫемдәрҙең бер-береһенә тартылыуын
күсереүсе Ҡыр.
ГРАВЮРА [Р ус. (фр.] и. 1. а ға с , металл,
быяла һ. б. нәмәләргә сотсоп төшөрөлгән рәсем
һәм шуның тсағыҙға баҫылған күсермәһе. Төҫлө

г р а д и р л а у ҡ. Градирняла тсайнатып, тоҙло
иретмәнең һыуын бөтөрөү.
г р а д и р н я [РуС.] и. 1. Тоҙ иретмәһен тсуйыртыу һәм уның һыуын быуға әйләндереп тоҙ ала
торған тсоролма.
2. Промышленноста эҫе һыуҙы һыуытыу өсөн
тсулланылған башнялы тсоролма.
ГРАДУС [РУС. (лат.] н. 1. Геометрик мөйөш
һәм дуғаның дәүмәлен үлсәй торған берәмек
(түңәрәктең 1/3 6 0 өлөшөнә тигеҙ). 20 градусҡа
тигеҙ мөйөш.
2. Һыу, һауа, тән һ. б. температураһын үлсәй
торған берәмек. Тәндәге ҡыҙыулыҡ, темпера
тура 38, 39 градустан түбән төшкәне юҡ. Д. Юл
тый.
3. Аратсы, шарап һ. б. эсемлектәрҙә спирттың
процентын күрһәткән берәмек.
ГРаДУСЛЫ с. 1. Күпмелер градустса тиң.

Туҡһан градуслы мөйөш. Ҡырҡ градуслы
һыуы ҡ . Егерме градуслы шарап.
2. һөйл. Юғары градустса эйә булған, тсеүәтле,
көслө. Градуслы эсемлек.
ГРАДУСНИК [РУС.] и. Температураны үлсәй
торған прибор; термометр. Ғәйшә килде. Б ө гә
беҙгә лә градусник ҡуйып, температураны
үлсәне. С. Агиш. Градусникта терегөмөш туңа,
ҡалын туңа боҙҙар йылгала. М. Хәй.
Г Р а Ж Д а Н [р у с. гражданин] и. 1. Билдәле бер
дәүләттә даими рәүештә йәшәп, шул дәүләттең
закондары нигеҙендә бөтә хотсутс менән (файҙа
ланған һәм закондағы бөтә бурысты үтәгән кеше.

Советтар Союзы гражданы.
2. югары Ү ҙ тормошон ил мәнФәғәттәренә буй
һондорған кеше; йәмғиәттең юғары аңлы ағзаһы.

Граждан булы у. ■ И лен һөйгән ысын граждан
булып тура ҡарап минең күҙемә .. яуап бир һин,
иптәш .. минең һүҙемә. С. Ҡудаш .
3. Кешегә рәсми өндәш еү һүҙе. Граждандар!
Беҙҙең республикабыҙ өсөн критик момент
кил[де]. Һ. Дәүләтшина.
ф Граждандар авиацияһы дәүләттең хәрби
иҫәпкә инмәгән авиацияһы. Граждандар Ьуғышы
ҡар. Ьуғыш.
ГРаЖ ДаНЙ Н [р у с.] и. Граждан (1 мәғ.) ир
кеше.

ГРаЖДАНКА1 [РУС.] и. 1. Граждан (1 мәғ.)
тсатыи-тсыҙ.
2. Ҡатын-тсыҙға мөрәжәғәт итеү һүҙе.
ГРаЖДАНКа 2 [РуС.] и. һөйл. Хәрби булма
ған тормош (хәрбиҙәргә тсарата). Тражданкага

күсеү, ш Матвей үҙе хаҡында һөйләп бармай.
.. беҙ уның гражданкала ниндәй тормош кисереүен белмәйбеҙ. Н. Мусин.
гравюра. Гравюра яһау.
ГРаЖ ДаНЛЫ Ҡ и. 1. Билдәле бер дәүләттең
2. Ошо ысул менән яһалған сәнғәттең граФика
гражданы (1,2 мәг.) булған хәл. Гражданлыҡ
бүлеге. Гравюралар күргәҙмәһе.
бурысы. Гражданлыҡ тойгоһо. Гражданлыҡ
г р а в ю р л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. гравюрлау,
биреү. Гражданлыҡ алыу. ш СССР-ҙа би л
г р а в ю р л а у ҡ. ағастса, таштса сотсоп һүрәт
дәләнгән берҙәм союз гражданлыгына ярашлы
төшөрөү.
рәүештә БАС С Р-ҙың һәр гражданы РС Ф С Р
ГРадАЦИЯ [рус. (лат.] и. Предмет йәки
һәм СССР гражданы булып тора. Баппсорт
күренештәрҙең бер хәлдән (нәмәнән) икенсе
аСХР-ының КонституцияЬы, 1984. Революцион
хәлгә (нәмәгә) күскәндәге эҙмә-эҙлелеге. Баҫым
романтика менән һугарылган « Ы ргыҙ» романын
һәм паузаларҙагы градация, деградациялар ҙа
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ижад итеүе һәҙи ә Дәүләтъиинаның гражданлыҡ
подвигы ине . М. Минһажетдинов.
2. һөйл. Хәрби булмағаи, ғәҙәти тормош.
Гражданлыҡ шарттарында йәшәү.

биреп, Фәнни яҡтаи дөрөҫ бапгкарылғаи. Грамо

ф Гражданлыҡ хоҡуғы алыу халыҡ тараФынаи танылып, тсабул ителеү. Башҡорт совет

поэзияһында гражданлыҡ хоҡугы алган, уҡ ы у
сылар күңеленә инеп урынлашҡан шагирҙар бик
күп. Ғ. Хөсәйенов.
ГРАЖДАНСКИЙ [РуС. ] с . һөйл. Хәрби булма
ған. Гражданский халыҡ, ш 1796 йылда намест
ничество уның башында хәрби һәм гражданский
губернаторҙар торган Ы рымбур губернаһы итеп
үҙгәртеп төҙөлә. В. Юлдашбаев.
гра м л а у ҡ. Грамға ҺалыУ. Грамлап үлсәү.
Грамлап бүлеү.
ГРаММ [РУС. <Фр.] и. Метрик үлсәү системаһындағы аУырлыҠ берәмеге (1 кУбик сантиметр
таҙа ҺыУ ауырлығына тиң).
ГРаММаТИК с. Грамматикаға мөнәсәбәтле,
грамматикаға бәйле. Грамматик категория.
Грамматик ҡагиҙә. Грамматик хата грамматика
Ҡағиҙәһен боҙған ЯҙыУ хатаһы.
ГРаММАТИКа [р у с. ( гр. ] и. 1. Тел ғилеменең
һүҙ һәм һөйләм төҙөлөшөи өйрәнә торған бүл е
ге. Сагыштырма грамматика. Тарихи грамма

тика,
2. Теге йәки был телдә һөйләм эсендәге һ үҙҙәр
ҙең үҙгәреү һәм үҙ-ара бәйләнешкә ииеү тәртибе.
Башҡорт теленең грамматикаһы, / Телдең төп
ҡағиҙәләре яҙылғаи дәреслек. 1925 йылда баш

ҡорт теленең беренсе грамматикаһы яҙылып,
баҫтырып сыгарылды. Ҡ . Әхмәр.
ГРаММ-АТОМ [РУС.] и. хим., физ. Ү ҙенең
атом массаһына тУра килгән химик элементтың
грамдар һайы.
ГРАММ-МОЛЕКУЛА [р ус.] и. хим., физ. Ү ҙеиең молекула массаһына тУра килгән ябай һәм
тсатмарлы химик матдәнең грамдар һаны.
ГРАММОФОН [РУС. ( ғР.] и. М ахсУс пластин
каға яҙылған таүышты ҡабаттан ищеттерә тор
ғаи рүпорлы музыкаль аппарат. Граммофон п ла

стинкаһы. Граммофон уйнатыу, ш Граммофон
дар матур уйнай торбаһы киңгә күрә (Халытс
йырынан).
ГР А М О Т а [РУС. ] и. 1. Утсыу-Яҙыу белеме. Гра
мота белеү / Ниндәй ҙә булһа бер әлкәләге башланғыс белем. М узыканы аңлау әсән нота гра
мотаһын белергә кәрәк. Ғ. Сөләймәнов.
2. Берәй нәмәне раҫлаған рәсми документ.

Ышаныс грамотаһы. Маҡтау грамотаһы. Гра
мота менән бүләкләү. ■ Бы л М әскәү дәүләте
алган көндән булды ҙур түрәләр башҡорт иле
нән. Улар старшиналар тип аталмыш, еренә һәм
грамота — хат алмыш. М. Өмөтбаев.
ф Тарханлыҡ грамотаһы ҡар. тарханлыҡ.
ГРаМОТаЛЫ с. 1. Дөрөҫ укыи-яҙа белгән./
күсм. Н индәйҙер әлкәлә укымыпшы, белемле.
Грамоталы инженер.
2. Хатаһыҙ, дөрөҫ (яҙыуға ҡарата). Балалар
башлангыс кластарҙа аңлап уҡыу, грамоталы
итеп яҙы у .., күнекмәләре менән бер рәттән йәмгиәт тураһында тәүге фәнни төшөнсә алалар.
«Башкортостан уҡытыусыһы», 1965, № 1. /
күсм. Ниндәйҙер әлкәлә төп талаптарға яуап
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талы чертёж.

ГРАМОТАҺЫҘ с. 1. Дөрөҫ укыи-яҙа белмәгәи; наҙан. / күсм. Ниндәиҙер әлкәлә утсымышһыҙ, белемһеҙ. Грамотаһыҙ инженер.
2. Хаталы (яҙыуға тсарата). / күсм. Ниндәиҙер
әлкәлә төп талаптарға луап бирмәгән, Фәнни
Ятстан дөрөҫ башҡарылмаған. Грамотаһыҙ чер
тёж.

ГРаМОТЛЫ с. һөйл. Грамоталы. [Фәхри:]
Тимер йәш, грамотлы егет. Атаһы ла уның бик
ипле кеше ине. Б. Бикбаи.
ГРаН [рус. грань] и. тар. Ике ер сиге. Парти
зандар отрядының алдагы частары .. Ҡаратанау
һөҙәгенә килеп етеп, казачий гранга үтә торган
оло юлды бүлеп алган ине инде. Һ. Дәүләтшина.
ГРанАТ 1 [РуС. (лат] и. 1. Ҡыҙыл сәскәле,
тсыҙыл ҡаты йомро емешле йылы Яҡ ағасы иәки
ҡыуағы; аиар. Гранат сәскәһе.
2. Шул ағастың ҡыҙыл ҡабыҡлы, эсеидә ватс
тсыҙыл бөрләгәи һыматс укмашып торғаи емеше.

Посылка алдыҡ бөгөн. Асып ҡына ебәрһәк,
груша ла алма икән. Бер йәшкелтен атайым, гра
нат был, тип атаны. К. Кинйәбулатова.
ГРанАТ 2 [РУС. (лат.] и. Ҡара тсустсыл тсыҙыл
төҫтәге аҫыл т а т . // Гранат ҡашлы. Гранат
муйынсаҡ.
Г Р а н А Т а [рус. (ит.] и. Шартлай торған
артиллерил сиаряды. Ф угаслы граната. Я рсы ҡ
лы граната. / Ҡ ул менәи ташлай торған бәләкәй
снаряд. Ҡ ул гранатаһы, ш [Зөбәй Үтәголов]
көнбагыш араһына бер-бер артлы гранаталар
ташланы, И. Абдуллин.
ГРАНДИОЗ [рус, грандиозный ( ит. ] с. һөйл.
Хайран тсалырлытс ҙур; бөйөк. Грандиоз план.
Грандиоз үҫеш. ■ Ш ундай грандиоз һугыш барганда, оялмайынса нисек өйҙә ултырып ҡалырга
мөмкин. С. МиФтах°в.
ГРАНЙТ [РУС. < ит.] и. РСварң, ялан шпаты һәм
слюда тсутымтаһынан торған тсаты т а т . Ҡара
гранит. Ҡ ыҙыл гранит. Гранит менән биҙәү. //
Гранит баҫҡыс. Гранит һын. ■ Гранит .. күктән
төшмәй, у л ер ташы. [Уны] был яҡтарва элгәрерәк Европа территорияһының күп өлөшөн ҡап
лап алган боҙлоҡтар алып килгән. Д. Буратсаев.
ГРАНКА [Рг/С.] и. ТипограФиЯла йыйылып,
әле биттәргә бүленмәгән набор һәм т у л набор
ҙың тсағыҙға күсерелгән баҫмаһы. Гранка уҡыу.
■ Корректорҙарҙың береһе Сөнәгәтовҡа уҡылган гранканы сыгарып бирҙе. Ғ. Ибраһимов.
ГРАНОЗАН [РУС.] и. а. х. Сәсеүлек орлотстарҙы эт к әр т еү, тсаиһы бер ауырыу тыуҙырыусы
микробтарҙы ағыулау өсөн тсулланыла торған
препарат. Орлоҡто гранозан менән агыу лау.
ГРАНУЛА [РУС. (лат.] и. махс. Бер нәмәнең
тсаты бәртөгө.
ГРАНУЛЛАУ ҡ. Бөртөклө-бөртөклө итеп
ваклау. Тимер рудаһы концентратын грануллау.
ГРАНУЛЛЫ с . Бөртөк-бөртөк итеп ватсланған; бөртөклө. Грануллы ашлама. Грануллы

суперфосфат.
ГРАФ [рус. (нем.] и. Революцияға тиклемге
Россияла һәм Көнбайыш Европала: нәҫелдең
нәҫелгә күсә торған дворянлыҡ титулы һәм шул
титулдағы кеше. Граф ҡатыны.

Г

ГРА

ГРУ

ПРАФЛ [РУС. (гр.] и. 1. Төрлө эш тсағыҙҙары
һәм таблицаларҙағы ике вертикаль ҺыҙыҠ ара
һындағы бағаиа иәки ара.
2. "Текстағы бүлек; рубрика.
Тр а Ф а л а у ҡ. Граф аға бүлеү, граФа ҺыҙыУ.
Тр а Ф а Л Ы с. ҒраФаға бүлеүле. Графалы

ТРИМ [рус. (ит.] и. 1. Роль баштсарыу өсөн
эшләнгән Яһалма төҫ, тсиәФәт (буЯу, һатсал-мыйытс йәбештереү һ. б.). Грим бүлмәһе. Грим

ҡагыҙ.

ГРАФИК 1 и. 1. Төрлө эш-күренештең һан
күрһәткестәрен бергә бәйләгән һыҙытс. Атмо

сфера баҫымының үҙгәреү графигы.
2. Энггең күләме һәм үтәлеү ватсыты күрһә
телгән план. Поездар йөрөү графигы. Эш гра

фигы.

ТрАфИК и. ҒраФика (1 мәғ.) әлкәһендә э т л ә 
гән х Уд ожник.

ГраФЙК с. ГраФика (1 мәғ.) ысУлы менән
этлән гән , граФикаға мөнәсәбәтле. График ысул
менән башҡарылган һүрәт.
ТрАфИКа [РУС. (гр ] и. 1. Һынлы сәнғәттең
ысын донЪЯлағы нәмәләрҙе һәм күренештәрҙе
icapa иәки атс төҪтәге төрлө һыҙытстар менән
төшөрә торған бер төрө һәм шУл гөргә тсараған
сәнғәт әҪәре. Графика сәнгәте. Совет графикаһы

күргәҙмәһе.
2. лингв. Ваҫма иәки лҙма хәреФтәрҙең яҙылышы һәм һөйләү теленең шУл хәреФтәр менән
кәүҙәләнеш е. Ғәрәп графикаһы, ш М. А. Ҡ улаев

рус-грек графикаһы нигеҙендә башҡорт теленең
беренсе милли алфавитын төҙөгән. Ж. Ғ. Кейек
баев.

траФ й н [рус. (ит.] и. Быяланан иәки хрусталдан эшләнгән тар оҙон муйынлы эсемлек
һаүыты. А ҡ халатлы апай тиҙ генә Айҙарга
графиндан һыу һалып бирҙе лә бүлмәнән сыгып
китте. 3 . р а Фитсов.
Тр аФЙТ [РУС. (нем.] и. Углеродтың бер төрө
бүлған тсара иәки һорғолт тсара төҪтәге минерал
(электротехник нәмәләр, тсәләм осо һ. б. нәмә
яһаү өсөн тсүлланыла); тсараташ. Графит ятыш

тары. Графиттан эшләү.

ГРаФОЛОТ [РУС.] и. ГраФология менән
шөғөлләнгән кеше.

ТРаФОЛОТИК с. ГраФологиЯға тсараған.
Графологик метод.

ГРаФОЛОГИЯ [р ус. <гр>] и. Кешенең пси
хика һәм атсыл һәләтен билдәләү өсөн үның почергын өйрәнеү эше.
ТРЕЙДЕР [РУС. <ИНгл.] и. К анауҙар тсаҙа һәм
ерҙе тсырып тигеҙләп йөрөй торған машина.

Грейдер менән юл тигеҙләү. Грейдер тагылган
трактор.
ГРЕЙ ПФ РУТ [РуС. (ингл.] и. 1. Мәңге йәшел
цитрус емеш ағасы.
2. Шул ағастың хуш еҫле әснелтемерәк тәмле
түңәрәк йәки оҙонсаратс емеше.
ТРЕК [Рг/С.] и. Грецилның төп халтсын тәшкил
иТкән милләт һәм шул халытстың бер кешеһе.

Грек халҡы. Грек теле. Грек ҡатыны.
ТРЁЛКа [Рг/С.] и. Эсенә эҫе һыу һалып йәки
электр менән тәндең берәй ерен йылыта торған
тсулайлама. Грелка һалыу, ш «Б ә» тигәнсе ҡар

сыҡ һыуын ҡайнарлатты, йүгереп грелканы ки л
тереп тә еткерҙе. Уны йөнтәҫ таҫтамалга урап,
үҙ ҡулдары менән ҡыҙҙың күкрәгенә ҡуйҙы.
Ғ. Вайбурин.

менән уйнау. Сәхнәгә гримһеҙ сыгыу.
2. Яһалма төҫ булдырыу өсөн тсулланылған
төрлө булу (яһалма мыйытс, сәс, һатсал һ. б.).

Грим һалыу Грим һөртөү.
ТРИМ ЁР [РУС.] и. Грим һалыу оҫтаһы, грим
һалыусы. Театрҙа гримёр булып эшләү.

г р и м л а н ы у ҡ. Ү ҙеңә үҙең грим һалыу, буяныу. Гримланган артист. Гримланыу бүлмәһе,
ш Рим Сыртланов гримланып бөткән дә үҙ тирә
һенә йыйылган колхозсылар менән һөйләшә.
«Ағиҙел», 1965, № 11.
г р и м л а у ҡ. Ғрим һалыу. Актерҙы гримлау.
ТРИПП [РУС. (ф р.] и. Тын юлдарын шеште
реп, сөскөртөп, өшөтөп ауырыта торған вируслы
ауырыу. Грипп менән ауырыу. Грипп йогоу.
ТРИ Ф 1 [Рг/С. (лат.] и. 1. ҡар. ғанҡа.
2. ҡар. таҙғара.
ГРИ Ф 2 [рус. (нем.] и. му з. Ҡыллы музыка
коралдарының тсылдарыиа барматс менән баҫтсылап төрлө тауыш сығара торған ағас йәки
пластмасса планкаһы.
Г Р И Ф 3 [рус. (ф р.] и. 1. Ҡултамғаның йәки
тсулъЯҙманың һүрәте төшөрөп яһалған мөһөр
һәм ошондай мөһөр менән яһалған баҫма,
оттиск.
2 . Китаптың тышына йәки титул битенә яҙыла
торған яуаплы ойошманың исеме.
ГРЙ Ф ЕЛ Ь [рус. (нем .] и. Таш татстаға Яҙа
Торған га ш тсәләм. Ул [Шаҡай] бит, хәлле кеше

малайы булһа ла, башҡалар дәфтәргә яҙганда,
грифель менән таш таҡтага яҙып ултыра. Р . Ғаб
драхманов.
ф Грифель таҡтаһы гриФель менән яҙыр өсөн
тсараташтан эшләнгән бәләкәй таҡта; таш таҡта.
ГРИФ ТаР [фарс.]: грифтар булыу ниндәй
ҙер хәлгә дусар булыу, тоттсон булыу, юлығыу.

[Ҡарттың] Сәфәргәле исемле улы хәҙерге көндә
.. Батум исемле ҡалала батша хеҙмәтенә гриф
тар булы п тора икән. М. Ғафури. Мөхәббәт бер
бәләлер, кем, грифтар булмаган белмәҫ (Халытс
йырынан). Грифтар итеү ниндәйҙер хәлгә төшө
рөү, дусар итеү, юлытстырыу, тоттсон итеү.

Бәләгә грифтар итеү.
ГРО Б [РУС.] һөйл. Табут. .. Сержанттар, офи
церҙар алмашлап гроб эргәһендә почетлы ҡара
уылда тора. Ғ. Әмири.
ГРОССМ ЕЙСТЕР [рус. (нем .] и. Шахмат
спортындағы иң юғары оҫталытс дәрәж әһе һәм
шул дәрәжәне йөрөткән кеше. Гроссмейстер

дәрәжәһе. Гроссмейстер булыу.
ГРОТЕСК [рус. (ит.] и. 1. Әҙәбиәт һәм сән
ғәттә тормош күренештәрен ғәҙәттән тыш артты
рып күрһәтеүгә тсоролған әҙәби алым һәм ошо
алым менән ижад ителгән әҫәр. Гротеск алымы,

m Ғ. Х әйри персонаждарҙы һүрәтләгәндә ..
шагир Сәми Хикмәтте .. гротеск аша, карика
тура характерында күрһәтә. С. Оафуанов.
2. типогр. Бер тигеҙ тсалынлытстағы шриФтың
атамаһы.
Г Р У ЗЙ Н и. Грузин ССР-ының төп халтсын
тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеһе (иберий-кавказ телдәренең береһендә

239

ГРУ

ГУД

һөйләшә). Грузин халҡы. Грузин ҡатыны. Г ру

2. Шул ағастың емеше. Груша вареньеһы.
ГҒУШОВКа [РуС.] и. Тиҙ өлгөрә торған алма
ғас төрө һәм уның алмаһы.
Гр ЯЗЕЛЕЧЁБНИЦа [рус.\ и. ШиФалы ләм
менән дауаланыу учреждениеһы, дауаланыу
йорто. К расноусол грязелечебницаһы.
ГУАШЬ [РуС. (ф р.] и. 1. аҡ бур , елем ҡатнаш
тырып һыуға иҙелгән ҡуйы буяу.
2. Шул буяу менән төшөрөлгән һүрәт.
ГУБЕҒНа [Рус. губернңя] и. Россияға 18
быуат башында индерелгән һәм Советтар Сою з
ында 1924—29 йылдарға тиклем райондарға
бүленгәнгә ҡәҙәр булған төп административ-территориаль бүленеш берәмеге. Өфө губер

зин теле.

гр у з и н с а р. 1. Грузин телеидэ. Грузинса
һөйләшеү. Грузинса уҡыу. Грузинса йырлау.
2. Грузин халҡына хас, грүзиндар кеүек. Г ру
зинса бейеү. Грузинса кейенеү.
Г р у ЗОВЙК [РУС.] и. һөйл. Йөк машинаһы.
ГҒУЗЧИК [РУС.] и. Йөк ташыусы, йөк тей
әүсе, йөк бушатыусы. Волга йырын йырлап гр уз
чиктар тоҡтар күтәрә. М. Тажи.
Тр у Н Т [РуС. (нем. ] и. 1. Тупраҡ, ер. / Диңгеҙ,
йылга Ьәм тәбиғи Һыу ятҡылыҡтарының төбө.
Грунт Ьыуы ер аҫты һыуы.
2. Һүрәт төшөрә торған нәмәгә (киндер, ағас
һ. б.) беренсе ҡат буялған буЯу; ерлек. Грунт

буяуы. Грунт һалыу.
Гр у Н Т Л а у ҡ. Беренсе ҡатҡа буЯу; грунт
(2 мәғ.) һалыу. Грунтлап сыгыу.
Гр УП О р Г [РУС.] и. Группа етәксеһе, группа
башлығы (йәмәғәт ойошмаларында).
Гр у П П а [РУС. (нем.] и. 1. ҡар. төркөм 1—3.

Комсомол группаһы. Бер группала уҡыу. ш М у 
зыка занятиеһынан һуң балалар үҙ группала
рына инделәр. Ә. И хсан. Бы л баҡса эсенә ошо
дуҫлыҡтың көсөн сагылдыра торган ниндәйҙер
һәйкәл йәки скульптура группаһы ла ҡуйып
булыр ине. К. Мәргән.
2. Ниндәйҙер дөйөм сиФаттары, үҙенсәлектәре
менән берләшкән бер төр. Углеводтар группаһы.
3. һөйл. ауы ры у, зәғиФлек арҡаһында хеҙм әт
кә һәләтлелекте юғалтыуҙы билдәләгән дәрәж ә.

Икенсе группа инвалиды.
ф Ҡандың группалары аҡһым төҙөлөшөнөң
төрлөлөгө менән билдәләнгән кеше ҡанының
биохимик сиФатының үҙенсәлеге. Уның ҡаны

икенсе группа ине. Беренсе һәм өсөнсө ҡан груп
палары һирәгерәк осрай.
Гру п п а л а у ҡ. ҡар. төркөмләү.
Гр УППалаШ Ы У ҡ. ҡар. төркөмләшеү.
Гр у п п а л ы с. Группа, төркөм менән булған;
төркөм, группанан торған.
ф Группалы ннках бер төркөмдөң һәр ире
икенсе төркөмдөң һәр ҡатыны менән йәшәй ала
торған никахтың иң боронғо төрө.
ГрУППаСЫЛЫҠ и. ҡар. төркөмсөлөк.
Гр УППИр О В К а [РуС.] и. Дөйөм бер маҡсат,
теләк, эш менән берләшкән төркөм. Х әрби груп

пировка. ш Совет Информбюроһы Сталинград
районында ҡамалган немец-фашист группиров
каһының бөтөрөлөүе тураһында хәбәр итә.
Ә. Ихсан. Ҡыйралыш фашистарҙың Г лухов
тирәһенә тупланган „К өньяҡи группировкаһы
ның Брянск фронтына һөжүме менән башланды.
Д . Исламов.

Гр УҺ [фарс.] и. иҫк. Төркөм, өйөр. [ һалдат
тарҙың] курсты тамам иткәндәре ауылдарга
таралды, яңынан бүтән груһтар өсөн курс баш
ланды. Ш. Хоҙайбирҙин. Р әис йыйылыштың
ябылыуын иглан иткәс, йыйылган халыҡтар
груһ-груһ булып тарала башланы. М. ҒаФури.
ф Ҡ ара груһ Яуыз көс.

г ғ у ь л а у ҡ. иҫк. Төркөмләү.
Гр УШа [рус. ] и. 1. Йылы яҡта үҫә торған роза
сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған алһыу аҡ сәскәле
емеш ағасы; армыт.
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наһы, Владимир губернаһы, ш Самарҙа боль
шевиктарҙың губерна съезы асылды. Юлия
па унда ҡатнашты. Һ. Дәүләтшина. 1708 йы л
да Петр илде һигеҙ губернага бүлеүҙе индер
гән.
ГУ БЕҒН АТО Р [РУС. (лат.] и. 1. Революцияға
тиклемге р оссияла губерна башлығы. .. Эшсе
ләрҙең ҡәтги талабы буйынса митингегә Өфө
губернаторы Цехоновецкий килергә мәжбүр
була. .. Губернаторҙың приказы буйынса .. поли
цейскийҙар һәм ҡораллы гәскәрҙәр демонстра
цияны туҡтата. М. Гибадуллин. Ғәҙебәк Насир
яуап биргән саҡта, губернатор майор түҙә алмай
(Халыҡ йырынан).
2. аҠ Ш һәм ҡайһы бер Латын америкаһы
илдәрендәге юғары вазиФалы кеше.
3. Ҡайһы бер колонияларҙа юғары вазиФалы
кеше.
ГУБКа [РуС.] и. Йыуғыс итеп ҡулланылған
күҙәнәкле резина нәмә. Губка менән йыуыныу.
■
Керләнгән ягалар, ең остары .. нишатыр

спирты иҙелмәһе һеңдерелгән губка йәки сепрәк
менән ышҡып таҙартыла. «Оовет Башҡорто
станы», 1969, 19 апрель.

ГУВЕҒНАНТКа [рус. (ф р.] и. Буржуазия
һәм дворяндар ғаиләләрендә балаға тәрбиә һәм
башланғыс белем биреү өсөн яллап тотолған
(ғәҙәттә, сит илдән килгән) ҡатын-ҡыҙ.
ГУВЕр Н Ёр [рус. (ф р.] и. Буржуазия һәм
дворяндар ғаиләләрендә балаға тәрбиә һәм баш
ланғыс белем биреү өсөн яллап тотолған (ғәҙәт
тә, сит илдән килгән) ир кеше.
ГУГЕНОТ [рус. ( фр. ] и. тар. Оиркәү һәм хөкү
мәт тараФынан эҙәрләнгән 16-18 быуаттарҙағы
ф ранцуз протестанттарының атамаһы.
ГУДОК [рус.] и. 1. Сигнал бирә торған меха
ник һыҙғыртҡыс. Гудок тауышы, ш [Эшсе] гу
докты ҡысҡыртыу өсөн пар ебәрҙе. Гудок көслө
тауыш менән бик ҡаты ҡысҡырырга тотондо.
Ш. Шәһәр. Күрәм: эшкә тора республикам, һөрән
һалды бына гудоктар. Ғ. Сәләм.
2. Механик һыҙғыртҡыс ярҙамында бирелгән
тауыш; сигнал. Гудок биреү. ■ Пароход оҙон

гына гудок бирҙе лә, мороно менән аҡ тулҡын
дарҙы яра-яра йөрөшөн шәбәйтте. М. Тажи.
Сменага гудок булды, яңгырап китте ялан.
Т. арслан.
ГУДр ОН [РуС. (ф р.] и. Н еФть ҡыуғандан һуң
ҡала торған ыҫмала һымаҡ ҡуйы ҡара матдә (юл
төҙөү, түбә ябыуына ҡойоу өсөн ҡулланыла).

Нефттән бензин, .. кәрәсин һәм төрлө майҙар
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алалар, ә ҡалдыҡтарынан мазут һәм гудрон
яһайҙар, Ә. Вәли.
ГУ ДРО Н Л А У ҡ. 1. Ғудрон буяу, гудрон һең
дереү. Бүрәнәне гудронлау. Юлды гудронлау.

ГҮЖӘ и, иҫк. К үзә. Ҡатыҡһыҙ ҡара гүжә —
эскән ашы, Эскәндә тамсылайҙыр күҙҙең йәше.

2. Ғудрон йәйеү (юл төҙөгәндә).

ГУЛЯТЬ [рус,]: гулять лтеү һөйл, уйнап-көлөп күңел асыу; типтереү. Байтаҡ [ситтә йәшә
гән] егеттәр йәкшәмбе һайын ҡайтып гулять
итәләр икән. С. Агиш.
ГУЛЯШ [РуС. < вен, ] и. Итте турап, төрлө тәм
ләткес тсушып бьгктырып әҙерләнгән ашамлыҡ.
ГУМ АНЙЗМ [р у с . (лат.] и. 1. Яңырыу д ә ү е 
рендә барлыҡҡа килеп, кеше ш әхесен ирекле
итеү, (феодализм һәм католицизм ҡоллоғонан
ҡотолтоу принциптарын алға һөргән прогрессив
хәрәкәт.
2. Кешеләргә һәм уның эшенә хөрмәт менән
ҡараған, кешене яратыу тойғоһо менән һуға
рылған мөнәсәбәт, кеше һөйөүсәнлек; кеш еле
клек.
ГУМАНИСТ [рус.] и. 1. Гуманизм (1 мәғ.)
Яҡлы кеше.
2.
Гуманизм (2 мәғ.) рухы менән һуғарылған
кеше. Гуманист булыу,
ГУМАНИСТИК [РУС.] с. Гуманизмды яҡлаған; гуманизмға хас. Гуманистик ҡараш. Гума

нистик маҡсат, ш Социалистик реализм әҙәби
әте — үҙенең бөтә тәбигәте менән гуманистик
әҙәбиәт. У л бөтә донъя хеҙмәтсәндәр енең яҡты
киләсәге булган коммунизмды төҙөү өсөн
һугышсан көрәш алып бара. К. Әхмәтйәнов.
ГУМ АНИТАҒ [РУе. гуманитарный] с. Кеш е
лек йәмғиәтен һәм уның культураһын өйрәнә
торған. Гуманитар фәндәр: тарих, философия,
ф илология һ .б .
ТУМАНЛЫ с. ҡар. кешелекле. .. Х әҙер [Рос

сия] донъя хеҙмәтсәндәренең күңеле тартылган,
өмөттәре багланган ҡибла хеҙмәтен үтәй икән —
бының менән беҙ коммунистар партияһының
аҡылына, гуманлы политикаһына бурыслыбыҙ,
X . Ғиләжев.

ГУ МАН Л ЫЛЫҠ и, ҡар, кешелеклек.
ГУМУС [рус, (лат,] и, ҡар. серемтә. Тупраҡ
тың гумус ҡатламы, яш Тупраҡтың структура
һын һаҡлауҙа һәм уның гумус менән байытылыуында органик ашламаның роле бигерәк тә
ҙур. «Совет Башкортостаны», 1986, 28 ғинуар.
ГУНН и, ҡар, һун.
ГУр Т [РУС. (п о л,] и, ҡар, көтөү3.
ГУСАр [РуС. <веиғР.] и. Батша армияһы һәм
Ҡайһы бер сит ил ғәскәрҙәрендәге: еңел кавале
рия һалдаты. Гусарҙар полкы, ш Мин гусарҙар

ҙың гел бер төҫ һары аттарына ҡарап барыуым
менән унда офицер барын онотҡанмын, А. Т а
һиров.
ГУТАЛЙН [РУС.] и. Күн аяҡ кейемдәрен та
ҙарта торған май; итек майы.
ГУТТАПЁҒЧА [РуС.] и. Ҡайһы бер үҫемлек
тәрҙең ҡатҡан һутынан алына торған каучук
һыматс һығылмалы матдә (медицинала һәм тех
никала тсулланыла).
ГУЦУЛ [РуС.] и. Көнбайыш украиндарҙың
этник бер төркөмө һәм шул төркөмгә тсараған
кеше. Г уцул ҡатыны. Г уц ул бейеүе. Г уцул

кейеме.

Аҡмулла.

ГҮЗӘЛ с, 1. Бик матур; сибәр, һылыу. Гүзәл
булы у. Гүзәл итеү, // Гүзәлде яратыу, ш Таң
да гүзәл, һандугас та, һин дә матур. С. Кулибай.
Ш ул гүзәлде уйлай-уйлай иҫтән тайып, нисә
көндәр ашамай-эсмәй йөрөгән саҡтар! Ш. Б а
бич. / Шәп, ятсшы, һәйбәт. Г үзәл йырҙар. Г үзәл
кеше. ■ И лем — йәшәү кеүек гүзәл, йәшәү
гүзәл илем шикелле, Р. Ниғмәти.
2. и, мәг, эйл, ф, гүзәлем Ҡатын-тсыҙға яратып
әйтелә. Ҡытат күлдәк кейеп, ҡыя баҫып йөрөй
микән минең гүзәлем (Халытс йырынан).
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ф Башҡорт гүзәле Баштсортостан шарттарына
яратслаштырып сығарылған алма сорты.
ГҮЗӘЛЛЕК и. Матурлытс, йәмлелек. Сихри

гүзәллек. Тирә-яҡтың гүзәллеге. Гүзәллегенә
һоҡланыу, ш Әй тыуган ер, тыуган ер, гүзәл
леккә тулган ер! Ҡ. Даян. Үткән көндәр гүзәл
леген уйлап, янма йөрәк, янма, һагынма.
Н. Нәжми. / Яҡшылыҡ, камиллек, һәйбәт булыу
сиФаты. .. Хикәйәте лә һине ирекһеҙҙән тәрән

уйландыра, йәшәүҙең матурлыгы, кеше рухының
гүзәллеге, яманлыҡ, яҡшылыҡ .. хаҡында уй
йөрөтөргә мәжбүр итә. 3 . Биишева.
ГҮЗӘЛЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Гүзәлгә әйләндереү,
гүзәл итеү; матурлау.
ГҮЗӘЛЛӘНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. гүзәлләү.
ГҮЗӘЛЛӘҮ ҡ. Гүзәл итеү; матурлау.
ГҮЙӘ [фарс.] т. кит. Бер нәмәне йәки хәлде
икенсеһенә сағыштырғанда, оҡшатҡанда ҡулла
нылып, әйтерһең дә, кеүек, шикелле тигән мәғәнә
бирә. Б ик алыҫтан улар күренделәр, гүйә күкрәк
киргән батырҙар. Д. Юлтый. Гүйә әле миңә ун
һигеҙ йәш — һыу кисмәгән, утта көймәгән.
М. Кәрим.

ГҮЙӘКИ [фарс.] т. ҡар. гүйә. [Юлдыҡай:]
Эйе, Ынйыҡай, был һүҙеңде ишеткәндә, гүйәки
ярлылыгым онотола. Ә ллә ниндәй ҙур өмөт, ҙур
көстәр тышҡа сыгырга ынтыла! X. Ғәбитов.
һ ү ҙе ң үтмәҫ урындарҙа әмер итмәк — гүйәки
багананы ташҡа ҡаҡмаҡ. М. ҒаФури.
ГҮр [фарс.] и. Үлгән кешене ҡуйыр өсөн ергә
ҡаҙып эшләнгән урын; ҡ әбер.— Әй киленкәйем,
әйттем дә бөттөм, минең бер аягым ерҙә, икен
сеһе гүрҙә , — тине әбей. М. Тажи. Ҡара ерҙә —
яҡты көнөм, ҡара ерҙә — ҡара гүрем, .. К ү лд ә
гем у л — алтын ерем, һалҡын ерем, ялҡы н ерем.
Н. Нәжми.

ф Гүр алыу йәки гүргә инеү үлеү. И л ташлаган ир булһа, көнө етмәй гүр алыр (Ҡ обайыр
ҙан). Гүр ғазабы дин буйынса, донъялыҡтағы
гөнаһ өсөн гүрҙә бирелгән яза. Гүр хәнере дин
йолаһы буйынса, мәйетте ерләгәндә муллаға
(йәки мәзингә) бирелә торған хәйер (ғәҙәттә
аяҡлы мал бирелә). [Әминә — Айнурга:] Кәзәм,
уның ике бәрәсе бар. .. И ллә мәгәр кәзәмде то

тонмайым, Гүр хәйеренә аяҡлы мал кәрәк.
Н. Мусин. Гүр энәһе булыу үлеү, гүргә инеү.
[Ф әруҡ:] Атайыбыҙ март аҙагында беҙҙән айы
рылып, гүр эйәһе булды, С. Агиш.
•
Бирәсәгең бирмәй гүргә инеп булмай.
Әйтем. И рҙән иргә йөрөү — гүрҙән гүргә йөрөү
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менән бер. Әйтем. Көтөү ташлаган малды бүре
алыр, ил ташлаган ирҙе гүр алыр. Әйтем. Юл
аҙабы — гүр газабы. Әйтем.
ГҮРСТаН [фарс.] и. гиигр. Ҡ әберлек, зьшрат.
Беҙ бер төрлө халы ҡ булдыҡ үлмәгәндәй, гүрстанга яңгыҙ баш бармагандай. АҠмУлла.
ГҮСЛӘ [РУС. гүсли] и. Оиртеп Уйиай торған
күп ҡыллы боронғо рус мУзыка ҡоралы. Гүс
ләлә уйнау.
ТӘЗИТ [РуС. газета] и. һөйл. Газета. [Гөлбә
зирә:] Ташлаһаңсы, улым, ш ул гәзитеңде. Сәй
эскәндә кеше гәзит уҡыймы? р . Ниғмәти.
ГӘЙНӘ и. Бер баппсорт ырыуының исеме.
ГӘЛСӘР и. Үтә ньпс сағылып Ялтыраған юға
ры сиФатлы бьшла төрө; бәлләүер. Гәлсәр
һымаҡ. // Гәлсәр һауыт. Гәлсәр ваза. ш Гәлсәр
сыңын сыгарган моң әллә таң ысыгы тамган
иртәме? Р. Ғарипов.

миңә сикһеҙ матур булып күренде. М. ҒаФури.
Гәрсә һөймәү еңә ышанмайым, ишетмәгәс уны
үҙеңдән. А. Игебаев.
ГӘРӘ и. Бер баппсорт ырыуының исеме. И л
гәрә. Урман гәрә.
ГӘРӘБӘ [гәр.] и. Ылыҫлы ағастарҙың сайыры

ф Гәлсәр таш оптикала һәм ювилер изделие
лар ЯһаУҙа тсулланылған ҡырлы-ҡырлы кристал
лы кварцтың үтә күренмәле бер төрө; бәлләүер
T a i n . Тау гәлсәре ҡар. гәлсәр таш. [К оллекция

ла] төрлө файҙалы ҡаҙылмаларҙың минералда
ры: магнит рудаһы, баҡырлы колчедан, гәжәп
матур тау гәлсәре .. һ. б. бар. «Ағиҙел», 1969,
М> 4.

ГӘП [фарс.]

и. Ү ҙ-ара һөйләткән һүҙ, әңгәмә.
ф Тәп Ьатыу (йәки һуғыу) бирелеп китеп
хәбәр Ьөйләгпеү; ләстат һатыу. Гәп һатып ултыр
ган ҡыҙҙар бригадир күренеү менән шып туҡта
ны. И.-Әхтәмйәнов. Ситән буйы бүрәнәлә ауы л
даштар йыйылып гәп һуга. Т. Йәнәби.
ГӘПЛӘШЕҮ ҡ. Ә ңгәм әләтеү, һөйләшеү.
Д онъя хәлдәре тураһында гәпләшеү. Гәпләшеп
ултырыу, ш М ахъян бабай менән көн дә ш улай
гәпләшә торгас, ул миңә, мин уга эйәләшеп,
дуҫлашып киттек. С. Кулнбай.
ҒӘР терк. иҫк. Әгәр. Бер йозаф һүҙ булһа
ла гәр, бер изахһыҙ үтмәйек. Ш. Бабнч.
ГӘРБИЛ [рус. горбыль] и. һөйл. Бер Яғы йом
ро татста. Бригадирга киләм, ҡыйыҡты бөтәш
терергә анауы гәрбилдәреңде бир әле, тим.
Юҡ, әй, яҡын да ебәрмәй, ш ул сүпте лә йәлләй.
Ә. Ғәрәев.

ГӘРЕЗ [РУС. гарус (по л.] и. 1. Сиратылған
нәҙек йөн төрө. Ҡыҙыл гәрез менән сигеү,
ш [И ш булдин] тирле елкәһен төрлө гәрез менән
сиккән кизеле ҡыҙыл башлы таҫтамалга һөртә-һөртә урынынан куҙгалды . Ә. Вәли. Ҡыҙыл
сатин күлдәгемде гәрез менән ҡайытам. С. Ҡ удан 1 .
2. Йөн тутсымаға отсшаған мамытс тауар.
3. диал. Сигеү ебе; кизе.
ГӘРНИС [РуС. гарнец (п о л.] и. һөйл. Тирмән,
сипарат кеүек нәмәнең Файҙаһын күргән өсөи
хужаһына бирелә торған өлөш; түләү. Гәрнис

алыу. Гәрнис биреү, ш Бына мин .. иҫке тирмән
де төҙәттем. Күпме генә гәрнис алам. У л да үҙе
мә эләкмәй. Ә. Чаньпп. [Ф акиһа бисәләргә:] һ е ҙ
ҙә һөтөгөҙҙө килеп тартыгыҙ. Гәрнисе әллә
ни тормаҫ,— тип яуап ҡайтарҙы. Ж. Кейекбаев.
ГӘРСӘ [фарс.] терк. кит. Ҡушма һөйләмдәр

күп быуаттар билдәле бер шарттарҙа лтыуҙан
барлытстса килгән һары төҫтәге үтә күренмәле
матдә (аҫыл т а т итеп тсулланыла). // Гәрәбә

алҡа. Гәрәбә муйынсаҡ. Гәрәбә ҡашлы йөҙөк.
■ Йыйын сүп-сар менән бергә диңгеҙ үҙенең
төбөндәге ысын гәрәбә бөртөктәрен дә ярга
сыгарып ыргыта. М. Кәрим. Комбайн агрегаты
баҫыу буйлап килә. Бункерга гәрәбә кеүек саф
иген аға. Ә. Вәли. Бойҙай үҫә, күл ҡамышы
тулҡынып торган һымаҡ; башаҡтарын бөртөкбөртөк гәрәбә һырыган һымаҡ. М. Кәрим.

ГӘРӘБӘЛӘЙ с . Тос, эре, таҙа (игенгә тса
рата). Артель кешеләре .. көҙгә кергәс, бура тул
тырып, гәрәбәләй бойҙай алдылар. Б. Бикбай.

А уы л осонда ҡатын-ҡыҙ, ир-ат шаулашып бой
ҙай елгәрә. Орлого орлоҡ ҡынамы. Гәрбәләй
тәгәрәшеп ята. Р. Низамов.
ГӘҮҘӘ и. диал. К әүҙә.
ГӘҮЕр и. ҡар. кафыр. [Маҡтым иренә:] Тубы
ҡашмау кеймәҫ наҙ инем дә сүрәкәңде кейҙер
ҙең дә, гәүер. Д. Юлтый.
ГӘҮҺӘр [фарс.] и. 1. Ҡайһы бер диңгеҙ тсабырсағынан алына торған атс, алһыу, һарғылт
төҫтәге агплытс бөртөгө һыматс тсиммәтле матдә;
ынйы. // Гәүһәр ҡашлы алтын йөҙөктәр кеймә
нең һин эшсе ҡулыңа. М. Сөндөклө. Н аҙлы һы 

лы у бигерәк һылыу икән, ил өҫтөндә гәүһәр таш
кеүек. Й. Солтанов.
2. күсм. И ж ад әҫәрҙәре һ. б. нәмәләрҙең биҙәге
булырлытс иң ятапы, һәйбәт үрнәктәре. Х алы ҡ
ижады гәүһәрҙәре, ш Күпте күргән илдең
аҡһаҡалдары күпте белгән саф гәүһәр аҡылда
ры ! М. Кәрим.
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ГӘҮҺӘР-ЯҠУТ и. йыйн. Гәүһәр, ятсут һ. б.
аҫыл таштар. Б ы л ҡала халҡы күнәк-күнәк
алтын-көмөш, гәүһәр-яҡут бүләк итеп, А ҡъял
батырҙы ер өҫтөнә сыга торган тишек ауыҙына
саҡлы оҙатып ҡуйган, ти (Әкиәттән).

Ғ
Ғ [ғы] Башҡорт алФавитының бишенсе х ә 
рефе.
ҒАБДИӘТ [гәр.] и. иҫк. Ҡоллотс, табыныусылыҡ. .. Бөтә гәскәр тиҙ ҡуҙгалды, барып еттек
беҙ йәһәттән, ҡотолоу кәрәк габдиәттән. Б. Мирзанов.
ҒаБИД [гәр.] и. иҫк. Ҡоллоҡ итеүсе, табыныу
сы, ғибәҙәт ҡылыусы; динле. [Ғәлим] көндөҙҙәр-

ҙә б а т һөйләмде эйәрсен һөйләмгә теркәү өсөн
тсулланыла. Гәрсә был бишмәттен эсе-тышы бер

ҙә ураҙа тотоп, төндәрҙә уяг торган габид кеүек
төнөн көнгә әүерелдереп эшләне. Ф . Туйкин.
Г аД И [гәр.] с. кит. Ябай. Ғади кеше. Ғади ҡы
ланыу. ш Мин гади, мин иң түбән тормош
төбөнән бер бала. Д. Юлтый. Ғади ҡараш
менән күреп булмай ни ятҡанын диңгеҙ төбөндә.

гә һырылып, ҡул менән генә тегелгән булһа ла,

Ғ. Хәйри.
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ҒаДӘЛӘТ [гәр.] и. кар. ғәҙәләт. Етәкләрһең
сәгәдәткә, бәхеткә, яҡты көндәргә, гадәләткә,
мөхәббәткә, ҡәрендәш леккә .. В. Мирзанов.
ҒаДӘҮӘТ [гәр.] и. Дошманлытс, күрә алмау
сы лытс. Ғадәүәт, көнсөллөк тамырын сабыр, ҡо
ротор. В. Мирзанов.
ҒаҘӘБ [гәр.] и. иҫк. ТаТлы, тәмле, сөсө телле.
Аның мәдехендә бән гаҙәб ҡаҙаҡса бер бәйет
яҙып тараттым.. а ҠМУлла.
ҒаЖИБ [гәр.] с. иҫк. кит. аптырата торғаи,
ғәжәпләидергәи. Әй, Нәжип, дәрүиш Нәжип,
хәлф үш Нәжип .. беҙгә биргел бик гажиб һәм бик
назик мәнзүм Нәжип. Ш. Вабич.
ҒаЖИЗ [гәр.] с. кит. 1. Вер ии э т л әй алмай
торған; мәхрүм, көсһөҙ. Мин дә гажиз ҡәләм
һәм ҡагыҙҙан, күҙем күрмәй яҙы у һыҙырга.
В.

Вәлит.
2. Аптыранған, ни эшләргә белмәгән; сара
һыҙ, хәлһеҙ. Тотҡондагы гажиз, ауыр -хәлдәрем
де һәр береһен назым ҡылып яҙам имде (Бәйет
тән).
□ Ғажиз бүлыу 1) мәхрүм булыу; бер ни э т л әй
алмау; 2) аптыраныу, ни эт л әр гә белмәү, са
раһыҙ булыу. И ҫкә алдыҡ гажиз булган бик күп

асты,

кейемдән

мәхрүм

булган

ялангасты.

М. ҒаФури. [Бабсаҡтар] бер Ҡараҡөлөмбәтте
таба алмай гажиз булдылар. «Бабсатс менән
Күсәк». Ғажиз итеү 1) мәхрүм итеү; 2) сараһыҙ,
хәлһеҙ итеү.
Ғ а Ж И З а Н Ә [гәр.] Р. иҫк. кит. 1. Хәлһеҙлек,
көсһөҙлөк менән.
2. Ғүбәнселек менән. Ошо комедияны .. бәлки

уйнарга ярамаһа ла, үрнәк булырга ярар өмөтө
илә гажизанә тәржемә итергә жөръәт ҡылдым.
М. Ф әйзи.

ғ а ж и з л а н ы у ҡ. иҫк. кит. К өсһөҙләнеү,
хәлЬеҙләнеү, сараһыҙ булыу. Атайҙар тупраҡ
ашап гажизлангас, беҙ, бисара, ҡалдыҡ был көн
ас-ялангас (Бәйеттән).
Ғ а З а З И Л [гәр.] и. иҫк. 1. Иблис, шайтан.
Н иш ләп улай газазилдар ҡанлы хәнйәр ҡайрай
ҙар? Н иш ләп улай ҡан ҡойорга яуызлыҡтар
эҙләйҙәр! Ғ. Хәири.
2. миф. Йәинәттән тсыуылғаи бер Фәрештәиең
исеме. Инде уны мәңгегә И блис, тиҙәр, Ғазазил
тип өндәшергә ҡушмайҙар. Ш. Бабич.
Ғ а з а м а Т 1 и. иҫк. аҙам ат. Тулган ай ҙа бер
газамат алдында сәждә иткән кеүек ергә ҡарап
урынында ҡуҙгалмай тора. М. ҒаФури.
Ғ а З а П [ғәР.] и. 1. К ет е н е Физик лтстан ньгк
интектергән, ыҙалаттсан тормоштағы ниндәиҙер
ауырлытс; яФа, ыҙа. Юл газабы. М ең газап
менән. ■ Ҡара төндә, ҡыҙыл ҡан эсендә [сель
кор] газап менән төндө үткәрҙе. Ғ. М әсғүд.

Салауаттың күргән газаптары ерҙән
күккә олгашты (Халытс йырынан).

ашып,

2. Нытс уйланырға мәжбүр иткән, рухи лтстан
интектергән ауыр эске кисерештәр. Выждан га
забы. Ижади газап. Ғишыҡ газабы. ■ Зил-зәбәр

уйҙар, газаптар менән тик һыҙлай был баш.
Ш. Бабич.
□ Ғазап сигеү ғазапланыу, ыҙаланыу, инте
геү. Төнгө буран .. Төн ҡапҡаһын ҡага бер бала.

Ата-әсәһеҙ ҡалган у л бер етем ш улай газап
сигә донъяла. Ғ. Амантай.

Ғ

ф Тамуҡ ғазабы үтә нытс интектергән, ыҙалаттсан ауыр хәл. һугы ш хәлен һорашмагыҙ — бары
ла тамуҡ газабы (Бәйеттән).
ғ а з а п л а н ы у ҡ. 1. я ф аланыу, интегеү, тән
ғазабы кисереү. Ас-ялангас газапланган, йөҙәгән һәм йәберләнгән халы ҡ баш күтәрә. Һ. Д ә ү 
ләтшина.
2. ауы р эске кисереш менән интегеү, яф аланыу, йән ғазабы кисереү. Сәгиҙә .. һү$ әйтә

алмай ҡалыуына борсолдо. Уның күңеле газапланды, выжданы яф аланды * М. Тажи.
ғ а з а п л а у ҡ. 1. Я Фалау, ыҙалатыу, Физик
Ятстан интектереү. [Йәмилә — Ҡараҡөлөмбәткә:] Үлтерә торган булһаң, тиҙерәк үлтер, әммә
мине былай газаплама. Мин йөклө түгел.
«Бабсатс менән Күсәк».
2. ауы р эске кисерештәргә дусар итеү, интек
тереү. Мин эҙләнем һине .. табырмын тип, .. әллә

табып, ҡабат югалттым .. [ә һин] тик газаплап
мине йөрөткәнһең ... Н. Нәжми.
Ғ а з а П Л Ы с. ауы р кисерешле; лФалы. Ғазап
лы уйҙар. Ғазаплы юл. m М. Өмөтбаев, билдәле,
башҡорт халҡы ның газаплы тормошо менән ки
леш ә алмай. 3 . Шәртси.
Ғ аЗИ [гәр.] и иҫк. 1. Һуғышта еңеүсе. Шәһадәт нуры илан мөнәүүәр улган газиҙар. М. Өмөт
баев.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒаЗИЛЛаШЫУ ҡ. диал. Телләш еү.
ҒаЗИМ [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Ниәт иткән, тәүәкәлләгән, тсарар иткән (кешегә тсарата).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒаЗРаИЛ [гәр.] и. Дини тсараш буйынса, кеше
үлгәндә йәнен ала торған зат. Ул [Кәрим] фронт

та булган .. Деникинды ҡыуып йөрөгән. Уны
газраил үҙе килһә лә ҡурҡыта алмаҫ ..Ш . Шәһәр.
Ер йөҙөндә .. күп ил мир көтә, газраилдан туйган инде — һәр кеше ябраил көтә. Ш. Бабич.
/ һөйл. Яуыз, уҫал кеше. Вьетнам ерен, гәрәп
ерҙәрен газраилдар уҙҙы, тапаны. К. Кинйәбу
латова.
•
Бай бар ерҙә, малым бар, тимә, газраил бар
ерҙә, йәнем бар, тимә. Мәтсәл.
ҒаЗЫБ [гәр.] и. иҫк. асы у, Яуызлытс, нәФрәт.
□
Ғазыб итеү асыуландырыу, һиммәтем зекер

булһын йә раббым, газыб итмә, зекереңде онот
торма, харамдан һаҡла. М. Өмөтбаев. Ғазыбына
тейеү асыуландырыу.
ғ а зы п л а н ы у ҡ. иҫк. асыуланыу. Ғазыпланып килеп йәбеште, ш Ул [Айбулат] бик газыпланы п тешен ҡыҫты. Һ. Дәүләтшина.
ҒаИД [гәр.] бәйл. иҫк. (төбәү клш менән)
Нимәгәлер бәйләнешле, мөнәсәбәтле. Башҡорт
халҡы ның уҙган тарихына гаид материалдарҙы
ҡараһаң, халыҡтың элекке замандан бирле ..
хаким булып торган хөкүмәтенән риза булмай, ..
уның менән ылгый һугышып гүмер үткәргәнен
күрәбеҙ. Ш. Хоҙайбирҙин.
ғ а и л ә [гәр.] и. 1. Ир, тсатын, бала-саға һәм
баштса лтсын туғандарҙан торған кешеләр төркө
мө. Ғаилә башлыгы. Ғаилә тормошо. Ғаилә

ҡороу, ш Ғаилә дәүләт тарафынан яҡлана.
Н иках ҡатын менән ирҙең ирекле ризалыгына
нигеҙләнә: ир һәм катын гаилә мөнәсәбәттәрендә

243

ҒАИ

ҒАР

тулыһынса тиң хоҡуҡлы , Баппеорт АС С р -ыиың
К оНСТиТУцияҺы, 1984.
2. күсм. Бер төрлө этм әкәрлек, мәнФәғәт
менәи йәшәгән кешеләр төркөмө. Бер гаилә бу

раҙына еткән, ашыгыу шайтан эше,., тип әйткән
галим-гөләмәләр. М. ҒаФури.
ҒАЛИМ ЛЫ Ҡ и. Ғалим булыу. Ғалимлыҡ дә
рәжәһенә олгашыу.
ҒАЛИП [гәр.] и. иҫк. 1. Еңеүсе, көрәштә еңеп
өҫтөнлөк алыусы. Ғалип булы у. ■ Беҙҙең фо
ҡара у л түҙемле, .. быга тиклем ҡанлы походтар
ҙа галип булып үткән кеүек, был походта ла
галип булып үҙен күрһәтәсәк. Ш. Хоҙайбирҙин.
К ан аралаш агалыр күҙҙән йәшем, япон дошман
беҙгә галип булды инде (Бәйеттән).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒАЛЫЙ: ғалый тороу диал. ләл-ләл (1 мәғ.)

лып йәшәү, ш Совет космонавт арының гаилә
һ е — һәйбәт, дуҫ гаилә. «Оовет Баш кортоста
ны», 1964, 23 ғинуар.
3. Оығышы һәм төҙөлөшө менән ЯҠын 6улған
хайуан һәм үҫемлектәрҙең бер нисә төркөмөнән
торған нәҫел берәмеге. Ирен сәскәлеләр гаиләһе.

Бесәй һымаҡтар гаиләһе,
ф Балаһы ҙ гаилә — емешһеҙ агас. Әйтем.
ҒАИЛӘЛЕ с, Ғаиләһе (1 мәғ.) 6 Улған, ғаиләһе
тороу.
бар, Яңғыҙ бүлмаған. Ғаиләле кеше. Ғаиләле
ҒАЛӘМ [гәр.] и. 1. Бөтә ер һәм күк йөҙө;
булы у,
ҒаИЛӘҮИ с. Ғаиләгә тсараған, ғаиләгә мөнә
йыһан. Ғаләмде өйрәнеү, ш Ғаләм ш ул хәтле
сәбәтле. [Илдар:] Ү ҙ фатирың үҙеңә күрә һинең
ҙур, хатта иң ябай иҫәп буйынса гына Галакти
гаиләүи дәүләтең бит ул! Д. Исламов.
кала Ергә оҡшаш 100 000 планета бар. «Оовет
ҒаЙ Н [гәр,] а. иҫк, кит, Ү ҙе, нәк үҙе. Ғ ау ам
Баштсортостаны», 1966, 27 Февраль.
2. ҡар. донъя 2. Таң йылмайҙы миңә ш ул
халҡы баштарын беҙ ҡаңгырттыҡ, вөжүдебеҙ
минутта, шатлыҡ биреп барлыҡ галәмгә. С. Ҡ у 
гайн бер афәт булды. Атсмүлла.
даш. Дәүләт илә тулды галәм, зиннәт илә ер
ҒАҠ АИ Д [гәр.] и. иҫк. 1. Ышаныс, иман. З а 
йөҙө. Ғ. Сокорой. Булган илдең батыр улдары.
мана ҡыҙҙарына һин күҙең һал! Иман ислам ғаБаш етмәҫлек эштәр эшләгәндәр, бөтә галәм бел
ҡаидыңды белеп ал. О. Ятопығолов.
2.
Дини дәреслек исеме. Х әй р улла хәҙрәт .. гән уларҙы. С а лау ат Юлаев.
ҒАЛӘТ [гәр.] и. иҫк. Хата, яңылышлытс. Өмөт
гаҡаид дәресен бирә ине. М. ҒаФури.
яҡты, тип, алда .. Күңелем йыуандырҙым .. түҙ
ҒАҠ р АП и. ҡар. ғәҡрәп.
ҙем эстә тулган сиргә, галәткә. Б. Мирзанов.
ҒАҠЫЛ и. иҫк. кит. Аҡыл. И кенсе ҡиммәт
ҒАМ [гәр.] и. ҡар. ғауам. Ҡайһыһы [кеш еләр
нәмә гаҡыл тигән, гаҡылһыҙга тәүфиҡ ягы таҡыр
ҙең] хайуан көйө гам ҡашында шәп була.. Ш. Б а
тигән. Атсмүлла.
бич.
ҒАҠЫТ [гәр. ] и. иҫк. Никах. Ғаҡыты бар.
ҒАМИЛ [гәр.] и. иҫк. 1. Эшсе, хеҙмәт эйәһе,
ш [Зөлхиә — Әҙһәмгә:] «Бар, мулланы алып
хеҙмәткәр.
кил. Мине үҙең гаҡыт ҡ ы л д ы р — ти. Теге
2. Хәрәкәткә килтергән көс, төп Фекер, сәбәп.
мулланы алып килә лә, никах уҡыта (Әкиәт
Инде айырым яҡтарҙың бөтөн донъя хужалытән).
гында ниндәй урын алыуы, ниндәй гамилдар
ҒАЛИ [гәр.] с. кит. Оло, бөйөк, ҙүр. Ғали
арҡыры булыуына киләйек. Б ы л гамилдар ике
тойголар. Ғали өмөттәр. ■ Й әш әү — у л сәнгәт,
төрлө: береһе — тәбиги гамилдар, икенсеһе —
уның да иң нескәһе, иң галие. Ғ. Әмири. М әхрүм
мәҙәни гамилдар. Ғ. Ғисмәти.
у л тышҡы биҙәктән, һәр йыры бик-бик гади,
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
әммә рухы бик гали. Д. Юлтый.
ҒАММАЗ [гәр,] и, иҫк. Яла Яғыусы, ғәйбәтсе.
ф Ғалн зат юғары тсатлам кешеһе; атсһөиәк.
Ошо дүрт әҙәмдең шәррен беҙгә күрһәтмә, йә
Эшсе! Залимдарҙы һепереп түгәйек, береһе
рабби: береһе нәммә, береһе зәмйөн, береһе гамҡалмаһын! Я уы з йәндәр һәм дә гали заттар
маз, береһе шайтан (М өнәжәттән).
беҙҙең юлга кәртә һалмаһын, берлектә көс!
ҒАММӘ [гәр.] и. иҫк. Халытс. Бы л [Харьковты
Ғ. Хәйри. Ғалн нән кещелек сиФаттары юғары,
алыу] иһә, иҫтән сыҡмаҫлыҡ, револю ция тарихы
баппсаларҙан өҫТөн, бөйөк к е т е . Йәшәй кеше —
сәхифәһендә башҡорт гаммәһенең йөҙөн яҡтыргорур батыр кеше. Й әшәү өсөн һатмай, һатыл
тырлыҡ ҡаһарманлыҡтар булһа кәрәк. Ш. Х о
май. .. Мин табынам шундай гали йәнгә. 3 . Бииҙайбирҙин.
щева. ҒалИ йәнәп ҡар. йәнәп. Ғалл мәҡгәп иҫк.
ҒАНИ Д [гәр.] с. иҫк. кит. Үҙ һүҙле, кире,
юғары утсыу иорТо. Х әҙер у л [Амантай] әҙәбиәт
тиҫкәре. Ғәзизем булма һин, шәфкәтһәҙ ганид.
гали мәктәбендә уҡый. Д. Юлтый.
Атсмулла.
ҒАЛИБАНӘ [гәр. + фарс.] р. иҫк. Батырҙар
ҒАНҠ А [гәр.] и. иҫк. миф. Ҡ аФ тау артында
са, еңеүселәрсә; еңеүсе булып.
йәшәй тип һаналған арыҫлан кәүҙәле, бөркөт
ҒАЛИМ [гәр.] и. Ф ән әлкәһендә, этл әгән
батлы , донъяла булмаған, Фантастик тсот.
утсымытлы к ет е; белем эйәһе. Ҙ у р галим. Совет
ф Хеҙмәт (йәки мансаб) ғанҡаһы хеҙмәттә
галимдары. Ғалим булы у, ш Ж. Кейекбаев күп
яҡлы, универсаль белемле галим, ысынлап та танылған шөһрәтле к е т е . Ҡыҙырҙың мәртәбәһе
үтә һирәк осрай торган талант ине. Ғ. Әмири.
билгеле, оло мансаб ганкаһы үҙе кантон һәм
майор. «Бапгкорт ш әжәрәләре», 1960.
Ғалимдар һун ҡәбиләләрен боронго төрки телен
дә һөйләшеүсе халы ҡ булган тип баралар.
ҒАр ЗЫ [гәр.]: ғарзы хәл иҫк. берәр э т йәки
Н. Мәжитов.
хәл тураһында телдән йәки лҙып еткерелгән
•
Боландың мөгөҙө, галимдың һүҙе, филдең үтенес, теләк.
ҒАр ИБ с. ҡар. ғәрнп 2.
теше, оҫтаның эше ҡиммәт. Әйтем.
ҒАЛИМ-ҒӨЛӘМӘ [гәр.] и. йыйн. Ғилем эйәлә
ҒА РИ ЗА [гәр.] и. Үтенес белдереп яҙылған
ре, ғалимдар. [Биби ҡарсыҡ:] Сабыр иткән мо
рәсми тсағыҙ. Ғариза биреү. Ғариза яҙыу. Ғари-
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зага ҡул ҡуйыу. Ғаризаны ҡарау . ■ Вазифалы
кешеләр граждандарҙың тәҡдимдәрен һәм гаризаларын билдәләнгән срокта ҡарарга, уларга
яуап бирергә һәм тейешле саралар күрергә бу
рыслы. Ваппсорт АСОР-ының Конституцияһы,

яҙа башлау, ш Ғөмүмән артист халҡы гасаби
була. Д. Юлтый.
ғ а с а в и л а н ы у ҡ. кит. Ҡыҙып китеү,
ярһыу, тсыҙыу. Н овиков ҡулына тотҡан сумка
һын кире карауатҡа атып бәрҙе. Ғасабиланып
иҙәндә йөрөй башланы. Д. Юлтый.
ҒаСИ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Вуйһонмай баш
күтәргән, буйһонмаусан боласы. // Хөкөмгә
буйһонмаган крәҫтиәндәргә гасиҙарга ҡылынган мөгәмәлә илә мөгәмәлә иткәндәр. М. Һаҙы-

1984.

ҒАРИЗНаМӘ [гәр. + фарс.] и. иҫк. Үтенес
белдереп яҙылған тсағыҙ: ғариза. Ҡазан, Ы рым
бур, Тобол губерналарында йәшәгән мосолман
дарҙы рус поптары гаризнамәләр яҙып, тамгалар
һалып, христиан диненә көсләп күсерергә ке
решкән. Ғ. Хөсәйенов.
Ғ а Р И Ф [гәр. ] и. иҫк. 1. Атсыл эйәһе, белемле,
утсымышлы, белдекле кеше. Бер файҙан: фекер
иткән һәр гарифҡа, дәлил булдың был көндәге
мәгарифҡа. М. ҒаФури. Йәш ваҡытыңда үҙ-үҙеңде әүләгы л гариф, мәктәпкә кер! һ ә р бер
фәндән ал мәгариф. С. Ятапығолов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒА РҠ [гәр.]: ғарҡ булыу 1) иҫк. һыуға батыу;
батыу. Карап һыуга гарҡ булды\ 2) нимғғғлер
сумыу, күмелеү. [Мәймүнә:] Ниңә әле беҙ бында
папирос төтөнөнә гарҡ булып ултырабыҙ? И х,
баҡсала һауа ниндәй һәйбәт. Б. Викбай; 3) күсм.
бик нытс туйыу. В әли гарҡ булгансы ашай.
Бер ҡабырлыҡ урыны ла ҡалмай. Ғ. Ғүмәр;
4) күсм. бик нытс тсәнәғәт булыу; кинәнеү. Ғарҡ
булгансы һөйләшеү. Ғарҡ нтеү (йәки ҡылыу)
1) ҺыУға батырыу; батырыу. Дошман бер тактау һыҙ контратака яһап, уны [батальонды] йылгага этеп төшөрөп, гарҡ иттерергә тырышты.
Ғ. И браҺимов; 2) нимәгәлер сумдырыу, күмеү.

Ғарк ҡылды илде йәш диңгеҙе, өҫкә төштө хәсрәт
тауҙары. С. Ҡ удаш .
Ға р у 3 [гәр.] и. әҙ. Ҡыҫка һәм оҙон ижектәр
ҙең алмашынып килеүенә нигеҙләнгән көнсығыш
поэзияҺындағы шиғыр төҙөлөш ө. Ғаруз төрки

телле поэзияның, ш ул иҫәптән башҡорт шигырының тәбигәтенә шаҡтай ят күренеш. К. Әхмәтйә
нов.
ҒАРЫ З [гәр. ]: Ғарыз итеү (йәки ҡылыу) теләк,
үтенес менән мөрәжәғәт итеү, уны кемгәлер
еткереү, аңлатыу, белдереү. Беренсе тапҡыр
һеҙгә ысын мөхәббәт гарыз итәм. М. ҒаФури.

Кемгә барайыҡ беҙ илап, ҡылып гарыз, шикәй
әтте ҡай урынга беҙ бирәйек (М өнәжәттән).

ға ры л дау ҡ. Ҡалын йәмЬеҙ тауыш сыға
рыу. Алыҫтан гарылдаган гармун тауышы ише
телә. И. Көҫәптсол.
ҒАРӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Баҫтсынсылытс, саптсын; барымта. Сыңгыҙ үҙ баҫҡынлыгы дәүерен
дә .. Ҡыпсаҡ таифәһен ҡәтлигам һәм гарәт менән
тамам һәләк иткән. «Ваппсорт ш ежәрәләре»,
1960.
Ғ а с а [гәр.] и. иҫк. кит. Таянып йөрөй торған
таятс. Хәҙрәте Я рулла М уса башына төштө гаса.
Ш. Вабич.
Ғ а С а Б [гәр.] и. иҫк. кит. Нервы, һеңер.
Ғ а С а Б а [гәр.] и. 1. ҡар. аҫаба.
2. Ҡ әбилә, ырыу. Менеп шәп ат, тотоп ҡамсы,

мал әйҙәп, йыйылып сәхрәлә йөрөгәндәр менеп
ат, был ергә гасабабыҙ булып шат. С. Ятсшығолов.
Ғ а С а Б И [гәр.] с. кит. Ҡыҙыу, тсыҙып китеү
сән, тсыҙмалы. Ғасаби булыу. Ғасаби рәүештә

ев.
2. Гөнаһ эшләгән; гөнаһлы. [Йыһан:] Бы л

йүләр бәндәләрең булмаһа, мин ни ҡылыр инем,
был гаси ҡолоңа, раббым, ниҙән ризалыҡ бирер
инең. X. Ибраһимов. М ин гөнаһлы, мин алланың
бер гасие (М өнәжәттән).
ҒаСЫР [гәр.] и. ҡар. бы уат 2. Тыныс тормош
килтерҙеләр тыуган илгә батырҙар. Даны һүнмәҫ
у л ирҙәрҙең маҡтар тыуыр гасырҙар. Ҡ . Даян.
Ғ а т а [гәр.] и. иҫк. кит. 1. ҡар. бүләк '.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□
Ғата ҡылыу бүләк итеү. Д онъя булгас,
ш улай [төрлөсә] булмай мөмкин түгел — хаҡ
тәгәлә тогро юлды ҡылһын гата. М. ҒаФури.
Ғ а Т И Ҡ а [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Воронғо, иҫке;
оҙаҡ торған. Әҫәре ғатиҡа 1) бик борондан
тсалған, боронғо заманға тсараған нәмәләр;
2) археология тсомарттсылары. М узейҙы ң та

рих, әҫаре гатиҡа, этнография һәм китапхана
бүлемдәре беренсе сентябргә асылды. М. ҒаФури.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын тсыҙ исеме.
Ғ а у и. диал. Ғауға. Ғ ау ҡуптарыу. Ғ ау сыга

рыу.
Ғ а У а М [гәр.] и. иҫк. кит. Халытс; халытс төр
көмө. Йырҙарымды ишетәһегеҙме, дуҫтарым
эшсе гауам? Б. Ишемғол. / Утсымаған, аңһыҙ,
наҙан халытс. Боҙмаһын кәйефең гауамдан пак

исемең тапалыу [га], ниндәй файҙа һандугасҡа
бер ишәктән маҡталыу [ҙан]? В. Мирзанов.
О лоларҙан ярҙам юҡ, игнәт юҡ, гауамдарҙа
гилем, диянәт юҡ (М өнәжәттән).
Ғ а У Ғ а [фарс.] и. Күмәк кеше тсатнашындағы
тәртипһеҙ тсыстсырыш, шау-шыу; бола. Ғау га
ҡуптарыу. Ғауга сыгарыу. ш Ҡараҡөлөмбәт
халы ҡҡа гауга һалды, намыҫланмай сеп-сей
ялган бер һүҙ әйтеп. «Вабсатс менән К үсәк».
/иҫк. Нимәнелер д;аулаП тсуйылған дәғүә. Мәж
лесенә ҡарай гына гаугабыҙ бар, ҡоҙогона ҡарай
гына күнәгем бар. Атсмулла.
+ Ғауға кеше сәбәпһеҙ тауыш сығарырға
яраттсан, талаш сығарыусан кеше.
ф Бер ҡалаҡ ашым, гау гаһыҙ башым. Мәтсәл.
ҒАУҒАЛаНЫУ ҡ. Шау-шыу тсуптарып тсысҡырыу. Салгыйына ут ҡапҡандай 'г аугалана
Аҡмырҙа, уның тыныс булганы юҡ. А. Игебаев.
Ул [М. Ф әйзи] ҡаты сир газабын кисерә. .. Беҙ
уның өсөн борсолабыҙ, гаугаланабыҙ. Ә у л быны
теләмәй... С. Кулибай. .. Садрислам .. ауыл

кешеләре танып алмагайҙары, тип гаугаланып,
Мәгрифәһен был хәтәр ҡунаҡты тиҙерәк .. олаҡ
тырыу ягын йәһәтләргә ҡушҡан. Ф. Иҫәнғо
лов.
ҒАУҒАЛАУ ҡ. Ғауға сығарыу, тауышланыу.

Ғаугалап килеп инеү.
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ҒАУ

ҒИБ

ғ а у ғ а л а ш ы у ҡ. урт. кар. ғауғалау.
Ғ аУ Ғ аЛ Ы с. Шау-шыулы, талаш-тартышлы,
тауыШлы. Ғау галы эш. Йыйылыш гаугалы

К илеп торҙом бейек яр башына, гашиҡланып
ҡарап таң нурына. Ғ. амантай.
ҒаШИҠЛЫҠ и. Ғашитс булыу (1 мәғ.) хәле.
Мөхәббәт баҫҡысы менән гашиҡлыҡ баҫҡысы
араһында бик күп айырма бар. М. ҒаФури.
Ғашиҡлыҡтың хәле яман икән, янып торган
утҡа төшөрөр (Халытс йырынан).
ғ а ш ш а ҡ [гәр.] С. иҫк. Үтә нытс ғашитс. Ғашшаҡ булыу.
ҒаН П ПаҠ Л Ы Ҡ и. иҫк. кит. Үтә н ы т с ғашиҡ
булған хәл. ■ Белһәң ине һин уның аҡ күңе
ленең йомшаҡлыгын, бер күрер өсөн был көн
дәрҙә һиңә гашшаҡлыгын. Ш. Бабич.
ғ а ю р с. иҫк. кит. Ғәйрәтле, ҡыҙыу тәбиғәтле;
ғәййәр, батыр. Ғаюр булыу, ш .. Бы л көнгәсә
гел эшләнем выждан менән, күп көрәштем ныҡ
батыр күңелем гаюр ҙур йән менән (М өнәжәт

булды.
Ғ аУ Ғ аС Ы и. Шау-шыу, ыҙғыш-талаш сыға
рып йөрөгәи Kenie.
ҒАУҒАС Ы Л с. Шау-шыу, ыҙғыш-талаш ҡуптарыусаи. Ғаугасыл кеше.
Ғ а У Д а Т [гәр. ] иҫк. кит.\ ғаудат итеү ҡайтыу,
КИре кайтыу. Б ы л затты Бохаранан гаудат
иттек, аҡмулла.
Ғ а У У а С [ғәР.] и. иҫк. кит. Һыуға оҫта сумыу
сы. Мәгариф диңгеҙенә [бөтә халыҡҡа] юл асыл
һа, ынйы өсөн гаууас булып сумасаҡтар. М. ҒаФури.
ҒаУ Ы М : бер ғауым һөйл. бер аҙ, бер ни тик
лем, бер ии хәтле. Бер гауым юл. Бер гауым

эшләп алыу. Бер гауым торгас.
ҒаФИЛ [гәр.]с. 1. Иғтибарһыҙ, уйһыҙ, вайым
һыҙ, ғәмһәҙ. Эй, йоҡо мискәләре һәм алланың
гафил бәндәләре! С. Ҡ у д а т . Ц һ ә р бер милләт
мәгарифҡа һалышалыр, һеҙҙәр гафил ятаһыгыҙ,
башҡорттарым. С. Яҡшығолов.
2. диал. Меҫкен.
□ Ғафнл булыу 1) иғтибарһыҙ, вайымһыҙ б у 
лыу. Егет булган елеп үтер, ел артынан барып
етер, гафил булган артҡа китер (М өнәжәттән);
2) белмәйенсә буш ҡалыу, һемәйеү. [Арслан:]
Берегеҙ ҙә гафил ҡалмагыҙ, хәҙер бында танса
лар башлана. М. ҒаФури.
ҒаФИЛЛЕК и. ҒаФил булыу (1 мәғ.), ғаФил
булғаи хәл. Ғаф иллек арҡаһында. Ғаф иллек
күрһәтеү, m [Кәбир — Х өсәйенгә:] .. Ә ллә гаф иллек күрһәтеп, Мәжит Ғафуриҙың минән
көлөп яҙган шигырҙарын баҫтырып сыгарганһыгыҙ. С. Ҡ у д а т .
ҒаФИр с. иҫк. кит. Күп нәмәие эсеиә алғаи
киң күләмле. Эй илаһым, рәхмәт әйлә, эй раб
бым, гафир йыһан. М. Өмөтбаев.
ҒаФИФ [гәр.] с. иҫк кит. ҒиФФәтле. Ғафиф
ҡыҙ.
ҒаФИФаНЭ [гәр.] р. иҫк. кит. СаФ, эскерһеҙ
рәүепггә.

Ғ А Ф Ф А Р [гә р ] и. иҫк. кит. ҒәФү итеүсе. Таш
тым, шаштым, ҡуптым тулҡындай, әле гаффар
булып, әле ҡаһһар... холоҡланды м тәңрем холҡондай. Ш. Бабич.
ҒаШИҠ [гәр.] с. 1. Кемгәлер мөхәббәт хисе
тотҡан, лраттсан. Мин гашиҡмын үҙеңә, ҡаш
ҡайың менән күҙеңә (Халытс йырынан). Ц Ғашиҡтарҙы төн аңлай у л — яңгыҙҙарын ҡалдыра.
М. Кәримов.
2. Нимәгәлер һотсланыу хисе тоттсан. М ин
әлегә тик ҡояшҡа гашиҡ — уны һөйәм, унан
һөйөләм. Ғ. Юнысова.
□ Ғашиҡ булыу 1) мөхәббәт хисенә бирелеү.
Ғашиҡ булы у хәле ҡыйын икән — баҫып ҡына
алды йөрәктән (Халытс йырынан); 2) һотсланыу,
яратыу хисенә бирелеү. Ғашиҡ булы у. Ғаишҡ
нтеү 1) мөхәббәт хисе уятыу; 2) һотсланыу,
лратыу хисе уятыу, һәмм ә халыҡты үҙенә

тән).
Ғ аЯ Н [гәр.] с. иҫк. кит. 1. К үҙгә күренеп тор
ған, ап-асыҡ, билдәле. Эй илаһым, әүүәл ахыр
эштәрем заһир, гаян. М. Өмөтбаев.
2. (баш хәреф менән) Ир ат һәм тсатын-тсыҙ
исеме.
□ Ғаян итеү ( йәки ҡылыу) асып биреү, күр
һәтеү. Шәригәтте кем уҡытып баян ҡылыр, гибәҙәттең әхкәмен гаян ҡылыр (М өнәжәттән).
ҒИБрӘТ [гәр.] и. 1. Уйланырға мәж бүр иткән,
һабатс бирерлек бер тормош миҫалы. Ғибрәт

булы у. Ғибрәт өсөн. Ғибрәт итеп һөйләү.
■
[Хан:] Кем буйһонмай минең әмергә? .. Ғибрәт
өсөн ошо төйәккә тау өйөрмөн һеҙҙең һөйәктән.
М. Кәрим. .. Б ы л гәжәйеп батыр егетте [Абдра
хманды] башҡаларга гибрәт булы рлы ҡ итеп
язаламаҡсы булгандар. Ә. Бахитов.
2. р. мәг. диал. Сиктән тыш, үтә, бик. Баҙарҙа
кеше гибрәт күп.
• Ғибрәт итмәгән, үҙе гибрәттә ҡалыр. Әйтем.
Ямандан гибрәт ал, яҡшынан шөһрәт ал. Әйтем.
ҒИБр ӘТЛЕ с. Һабатс алырлытс, атсылға өйрә
терҙәй. Ғибрәтле хәл. Ғибрәтле һүҙ. ■ Олатай
ҙарҙың аҡыллы кәңәштәрен, гибрәтле тарихтар
ҙы, йорт-илдең үткәндәре тураһындагы һүҙҙәрҙе
ошонда [ауылда] ишетмәһәң, ҡайҙа ишетәһең?
«ағи ҙел », 1962, No 9.
• Ата гәйрәтле булһа, бала гибрәтле була.
Мәтсәл.

ҒИБӘҘӘТ4 [гәр.] и. 1. Доға, намаҙ. Ғибәҙәт
йорто, ш Б АС С Р граждандарына выждан ирке,
йәгни теләгән бер динде тотоу йәки бер ниндәй
динде лә тотмау, дини гибәҙәттәрҙе үтәү, йәки
атеистик пропаганда алып барыу хоҡугы гаран
тиялана. Баппсорт аССР-ының Конституцияһы,
1984.

2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□ Ғибәҙәт ҡылыу доға, намаҙ утсыу. Көръән
ҡушҡанды тотһа, кеше гибәҙәт ҡылыуҙан буш а
маҫ ине. Ә. М ифтахова.
ҒИ БӘҘӘТХаЙ а [гәр. -j-ф арс.] и. Ғибәҙәт ҡы
лыу йорто (мәсет, сиркәү, костёл, храм һ. б.).

гашиҡ иткән һөйөклө һары ләлә кинәт кенә шиңә.

Бик күп кешеләр шып-шым булдылар, гибәҙәт ханаларына барып тулдылар. М. ҒаФури.
ҒИБӘр Ә [гәр.] и. кит. 1. Бер нисә һүҙҙән тор

М. Ф әйзи. Ғашиҡ тотоу кемгәлер ҡарата һөйөү
тойғоһо булыу. Ғашиҡ тотоп йөрөү.
ҒаШ ИҠЛаНЫУ ҡ. Ғашиҡ булыу, яратыу.

[Сабир] йомшаҡ, ләкин һәр һүҙе әмер урынына
ҡабул ителерлек гибәрәләр менән һүҙ башланы.
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ған берәмек, һүҙ теҙмәһе, һүҙҙәр, әйтемдәр.

ҒИБ

ҒИЛ

Ғ

аяҡ баҫтырыуга хеҙмәт иткән тәүге гилем эйәһе
ине. Ә. Харисов.
менән яҙыусыларыбыҙҙан Ғөбәй Дәүләтшин,
2. Ф ән. Ғилем өйрәнеү. ■ Айбулат .. һорау
X . Ғәбитов, Т. Йәнәби һәм Батыр Вәлидовтарҙы
бирҙе: — Нәмә була ул, политика, ниндәй гилемалырга мөмкин, Д. Юлтый.
2.
Яҙылғаидың өҙөгө [Хәҙрәт:] һаҙы й, һин гә инә? Һ. Дәүләтшина.
3. Ғалим. Ғилем булы у Ц Ғилем кешеләр.
гибәрә уҡы! М. ҒаФури.
■ һ а й ҡәҙерле һай гилем, һай-һай тәбәррек
ҒИБӘРӘТ [гәр.] хәб. ф ункцияһында Оығанатс
зат була. Ш. Бабич.
киленггәге һүҙ менән тсүнша хәбәр яһап, нәмәнең
И. Насыри. Башҡорт теле, башҡорт гибәрәһе

нимәнән торғанын, нимәне аңлатканын белдерә.

Шахта имгәкләп, теҙләнеп йөрөрлөк рәүештә
ҡаҙылган тар тар коридорҙарҙан гибәрәт ине.
М. ҒаФури. Ҡыйгол партизандары үткән юл
тынгыһыҙ төндәрҙән, ҡаты бәрелештәрҙән гибә
рәт. Я. Хамматов. К үцелһеҙ, гел бер төрлө генә
күренештәрҙән гибәрәт ялан артта ҡалды. И. Н а
сыри.
ҒИ ҘҘӘ Т [гәр.] и. Ирһеҙ тсалған тсатындьщ
икенсе иргә бармай йөрөп торорға тейеш булған ватсыты. Ғиҙҙәт тултырыу. Ғиҙҙәт һаҡлау,

ш Ҡылысбай, дини гәҙәт буйынса дүрт ай гиҙҙәт тултыргас, абышҡаһы үлгән Гөлзада исемле
тол ҡатынга өйләнде. Ш. Шәһәр. Атаһы үлгәс,
әсәһе Сафура гиҙҙәте тулыу менән .. Ғилаж
исемле кешегә көндәш өҫтөнә иргә барҙы.
Ж. Кейекбаев.
ҒИЗАМ [гәр.] и. иҫк. Ололотс, бөйөклөк. Егет

мен мин һәр ваҡыт ҡәберем ҡаҙылһа, тән күмелһә лә, .. теләгем, гизамыма ҡаршы берәү ҙә һырт
ҡабартмаһын.. Ғ. Иҫәнбирҙин.
Ғ И ЗЗӘ Т [гәр.] и. иҫк. 1. Ҡ әҙер, хөрмәт; дәрә
ж ә, щөЬрәт. Ғиззәте бар. ■ Ғиззәт менән үлеү
артыгырыҡ, зилләт менән ерҙә йәшәүҙән, Д. Юл
тый.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒИ ЗЗӘ ТЛ Е с. иҫк. Ҡ әҙерле, хөрмәтле. Ғиззәт

ле булы у, ш Д илә хатты укырга тотондо:
.. һеҙки гиззәтле вә хөрмәтле у лып торгу сы ми
нең күҙ нурындай күргән х әләл ефетем Гөлйөҙөмгә .. Һ. Дәүләтшина.
ҒИ ЗЗӘ Т Л Ә Ү ҡ. иҫк. Ҡ әҙерләү, хөрмәтләү.
Ғиззәтләне уны [Мәйтанды] хан, урын бирҙе
янынан. «Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
ҒИЗЛЕ С. кит. иҫк. Оло, бөйөк. Ғизле б у 
лыу, ш К үп заман тәҡрир һөйләнеп аңлаш ыл
маҫ гизле эш, С. Яшнығолов.
ҒИ ЗЛ Ә Ү ҡ. иҫк, кит. Хөрмәтләү, ололаү.
Сәйран иттем .. аҡ фәрештәм эҙләнем, эҙләгән
гишҡи алиһәмде күңелдә гизләнем, X . Ғәбитов.
ҒИЗМ ӘТ [гәр.] и. иҫк. Бөйөклөк. А л таң ата ..
К үҙең ас. Ф екерләп ҡадир хоҙайҙың гизмәтен
билеңде бөк .. С. Яшнығолов.
ҒИЛ [гәр.] и. иҫк. Йәшерен баштсарылған эш,
йәшерен асыУ; кенә. Дуҫты мән был илеһе моңлашаҙы, уй уйлап, гил табып серләшәҙе. «Буҙиегет».

ҒИЛаЖ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Оара, әмәл, д аУа,
дарыү. [Ҡыҙ] бер йыл ҡайгылы булы п йөрөнө.
Табиб даркар гилаж тапманы. «Буҙйегет».
2. (баш хәрефгменән) Ир-ат исеме.
ҒИЛЕМ [гәр.] и. 1. Н индәиҙер әлкәләге мәғлү
мәттәр йыйымы; белем. Тел гилеме.
Ғилем
эйәһе. Әҙәбиәт гилеме, ш Мөхәмәтсәлим Өмөт
баев ,. алдынгы рус культураһын үҙләштереп,
уның байлыҡтары аша башҡорт халҡы тормошо
на ҡараган, башҡорт халҡы н мәгрифәт юлына

□ Ғнлем алыу утсыу, белем алыу.
• Ғилем китаптың эсендә лә, тышында ла.
Әйтем. Ғилем — ҡош, аҡыл — канат. Әйтем.
ҒИЛЕМДар [гәр. (ф арс.] и. 1. Ғилем эйәһе.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒИЛЕМЛЕ с. Ғилемгә эйә; утсымышлы, белем
ле. Ғилемле кеше. Ғилемле булыу,
ҒИЛЕМ ЛЕК и. Ғилемле, белемле булған хәл.

Ғилемлеге ҙур, ш Әл-Хәсән м улла Пономарҙа
гилемлек шәп тиҙәр,,, хат яҙырлыҡ зиһене юҡ,
тип маҡтайҙар. Ш. Бабич.
• Ғилемлек — нур, наҙанлыҡ — хур. Әйтем.
ҒИЛЙӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Һайлап алынған, иң
яшлы, иң бөйөк нәмә. Сикһеҙ хөрриәтте мин
һөйәм, шундай гилйәтте эҙләйем һәм шуга мин
елкенәм. М. ҒаФури.
ҒИЛЛӘ [гәр.] и. 1. Ауырыу, сир, сырхау.
[Атайым] ун тугыҙынсы йылда тиф гилләһенән
вафат булгайны. С, Кулибаи.
2. Кәмселек. Соҡонһаң, бик яҡшы кешенең
дә була бер гилләһен табырга. Б. Вәлит.
3. һөйл. Нимәнеңдер нигеҙендә ягпсан төп
сәбәп, дәлил. [Ташбулат:] М инең ярлылыҡтың
бөтә касафаты, бөтә гилләһе өйҙөң нигеҙендә,
С. Агиш.

ф Был нн ғиллә ниҙеңдер сәбәбен белмәй
аптырағанда әйтелә. Бы л ни гиллә! Кисә генә ике
машина [утын] килтерткәйнем, ,, Иртән торһам,
аҙбар буйына шыплап өйөп ҡуйылгансы!..
Ф . Иҫәнғолов.
ҒИЛЛӘТ [гәр.] и. иҫк. Ғиллә.
ҒИЛМАН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ир бала, ма
лай.
2. Дини хөрәфәт буйынса: йәннәт хеҙмәтселә
ре. Унда күктә, бик бейектә .., унда гилмандар.
Б. Ишемғол. Ергә иблисте һөрөү булды ҡыҙыҡ:
х ур вә гилмандар йөрөйҙәр пыр туҙып.. Ш. Б а
бич.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒИЛМЕҠӘЛАМ [гәр. ] и. иҫк. кит. Дин ФәлсәФәһе. Ҡыйышҡы ауылы Өфө һәм беҙҙең тирә
лә .. мантик һәм гилмеҡәлам фәндәрен уҡытыуы
менән мәшһүр, М. ҒаФури.
ҒИ ЛМ ЕНАФ И Ҡ [гәр,] и. иҫк. кит. Ф айҙа
бирә торған ғилем, Фаиҙалы Фән. Х әлф ә дога

ҡылды, тәкрар тәүфиҡ һәм гилменафиҡ теләне,
М. ҒаФури.
ҒИЛМИ [гәр,] с. Ғилемгә бәйле, ғилемгә
мөнәсәбәтле; Фәнни. Ғилми дәрәжә. Ғилми тик

ш еренеү институты. Ғилми хеҙмәт. Ғилми х е ҙ
мәткәр. Ғилми яҙмалар, ш Йәмгиәттең ихтыяж
дарына ярашлы рәүештә дәүләт фәнде планлы
үҫтереүҙе һәм гилми кадрҙар әҙерләүҙе тәьмин
итә, гилми тикшеренеүҙәр һөҙөмтәләрен халыҡ
хужалыгына һәм тормоштоң башҡа сфералары
на индереүҙе ойоштора. Бапгкорт АОСР-ының
Конституңилһы, 1984.
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ҒИЛМИ-ТЕХНИК с. Ғилемгә Һәм техинкага
мөНәсәбәТле. Ғилми-техник мәглүмәттәр.
ҒИЛМИӘ [ғәР.] и. 1. иҫк. кит. Белем күләме.
[ М улланы ң] кеүән гилмиәһенең һуң дәрәжәлә
түбәнлеге .. ике араны боҙа башланы. М. Ға
ф ури.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-тсыҙ нсеме.
ҒИЛӘҮӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Өҫтәмә, ҠуШымта.
Китапҡа гиләүә. Ғиләүә яҙыу. ■ Я. Юмаев

рау шагирҙарҙа яңы быуындың бунтарлыгын,
эҙләнеүҙәрен үҙенә гуплаган гисъянсылыҡ ти
гән алым [1922 йылдарҙа] шаҡтай көслө үҫеш
алды. Ғ. Рамазанов.
ҒИФЛӘТ и. ҡар. ғәфләт. Х алы ҡ белә тора
гафил ятар. Ғифләттән уяны у юҡ, оялы у юҡ —
каруандар үтеп ятар ҡатар-ҡатар. Аҡмулла.
ҒИФРИТ [гәр.] и. 1. миф. Ҡурҡыныс, ҙур,
яуыз зат; дейеү һымаҡ зат .Егет .. ҡылысы менән
сапҡан икән, гифриттең башы әҙ генә өҙөлмәй
ҡалган (Әкнәттән).
2. күсм. Үтә ныҡ ҙур, бнк көслө, ҡеүәтле,
ҡурҡыныс нәмә. Суйын гифрит: «һ еҙҙе йотамын»
ти, кәбәндәргә ҡарап үкерә .. Ғ. Мәсғүт. [Майор
Мораҙымга ҡарап:] К әүҙә бик дәү, гифрит кеүек
бит1 Дошман күҙенә әллә ҡайҙан күренеп торор.
Юҡ, бармай у л разведчикҡа. Ғ. Әмири. Ғифриттәй таҙа Солтан агайым да югалган икән. ..
һабан туйҙарында алдына сыгыр батыр булмай
торгайны. В. Исхаҡов. Ваҡ аттарга өйрәнгән
кешеләргә айгыр гифриттәй күренә. Менеү тү
гел, ҡарауы ҡурҡыныс. Түше ҡайһылай бит, саҡ
ҡына ҡуҙгалһа, мускулдары уйнап китә. Р. Сол-

Дәрдмәндең «Карап» шигырына гиләүә яҙган.
В. Әхмәҙнев.

ҒИМАРӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ҡ оролма, ҡаралты, йорт. К ы ш лау ауылдары ваҡытлы гына
торлаҡ булып, ҡалага әйләнеп китә алманылар,
уларҙан оҙаҡҡа сыҙарлыҡ ҙур гимарәттәр ҡал
маны. Ғ. Фәхретдииов. Б ы л гимарәт [карауанһа
рай], был оҫталыҡ сәнгәт бары олатайҙар ҡулы.
X. Ғәбнтов.
2. Төҙөлөгп. Ғимарәт эшсеһе, ш А уы л хужалы-

гы мәктәптәре һалыу кеүек гимарәт эштәрендә
8712 кеше [ҡатнашты]. «Оовет Башҡортостаныиың Уи йылы», 1929.
ҒИНу а р [РУС. январь <лат.] и. Календарь
йылының беренсе айы [ҡар. календарь]. Ғинуар

айы. Ғинуар башы. Ғинуар һыуыгы. ш Ғинуар
ни тигән һүҙ? Боронго Рим кеш еләре Я нус тигән
алла хөрмәтенә уны «януарис» тип атагандар.

тангәрәев.

ҒИФФӘТ [гәр.] и. 1. ОаФлыҡ, паклыҡ. Унда
шәфкәт, унда гиффәт, унда һиҙгер пак күңел.
Эске рухта һис берәүгә, һис берәүгә тиң түгел.

Д. Юлтый.
«Оовет Башҡортостаны», 1966, 1 ғинУар.
2. Ҡыҙҙарҙағы саФлыҡ, намыҫлылыҡ.
ҒИНӘЙӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Ярҙам, хәстә
3. (баш хәрәф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
рлек.
□
Ғннәйәт нтеү [йәки ҡылыу] лрҙам итеү, ҒИФФӘТЛЕ с. 1. ОаФ, пак. Ғиффәтле бала.
Ғиффәтле булы у, ш Бөгөн беҙ ҡушылдыҡ. Бөтә
хәстәрлек итеү. Ғинәйәт ҡылһа нә яраб үҙем
донъя ана ниндәй саф, гиффәтле, күркәм. М. К ә
байгош, атым арыҡ, Ҡазан шәһәренә бер барып
рим.
күрә алманым, дәрига аһ. Аҡмулла.
2. Ҡыҙлыҡ намыҫы булған, саФ. Ғиффәтле
ҒИр АСИ [гәр.] с. иҫк. Уҫал, үткер. К илен

гираси булганлыҡтан, үҙем саҡ һыйып торам.
ҒИРФАН [гәр.] и. 1. иҫк. Аң, белем, тәрбиә.
Ғирфан абзый бер шәһәрҙә гирфаны юҡ бер
ахун. Ш. Бабич. Кемдең кем зауҡы юҡ — гир
фаны юҡтыр, кемдең гирфаны юҡ — выжданы
юҡтыр. Аҡмулла.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒИСАБАД [гәр.] и. иҫк. һөйл. Христианлыҡ^
христиан дине кетеЬ е. Ғисабадтар йыйылышып,
бик күп уҡыйҙар гәзитте; ҡытайҙарҙың баҙарын
да бик күп күрҙек кәмитте (Бәйеттән).
ҒИСМӘТ [гәр.] и. 1. иҫк. кит. Күңел саФлыгы,
намыҫ. К үҙҙәрең, у л күҙҙәрендә аңҡый гисмәт,
балҡый нур. Б. Мирзанов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒИСЪЯН [гәр.] и. иҫк. Ф әтнә, бола. Шәһит
Х оҙайбирҙин 1921 йыл Кронштадта сыҡҡан
гис ъянды баҫтырырга үҙе теләп барал Ғ. Әбдрә1Л ИТО В.

ҒИСЪЯНСЫ и. иҫк. Ф етнәсе, боласы. Уның
[Батыршаның] рәнйетелгән һәм газапланган
күңеленән, гисъянсы йөрәгенән сыҡҡан һүҙҙә
ренән .. батгианың үҙенә лә тел тейә. Ғ. Х өсәйе

ҡыҙ. ш Әй гиффәтле .. М иңле һы лы у. .. Битеңдең
иң осонда нурлы миңең. Үҫеп етеп киләлер зифа
буйың.. С. Яҡшығолов.
ҒИФФӘТЛЕК и. € а Флыҡ, паклыҡ, ғиФФәтле
булған хәл. Тәбигәттәге гиффәтлек. ш һ и н тоҡ
ҡамы [әсәй] .. урмандарҙың бөттө гиффәтлеге,
ә аҡҡоштар биҙҙе күлдәрҙән. Н. Нәжми.
ҒИШ-ҒИШРӘТ [гәр.] и. 1. Һыйлы күңел асыу,
уйын-көлкө, кәйеФ-саФа; типтереш. Халыҡтың
хәленә баҡһаң, аяныс, мәңге көлмәҫлек. Берәү
ҙәр типтерә, гүмер итә гиш-гишрәттә. М. ҒаФури.
2. күсм. Эскеле аҙғын-мөнәсәбәт; уйнаш. [Бай
малайы] бер нисә гиш-гишрәт менән ш өғөллән
гән дә, ҡыҙҙы ҡарсыҡ ихтиярына тапшырып,
күҙҙән югалган. С. Ҡ удаш .
□
Ғиш-ғишрәт итеү (йәки ҡылыу) 1) ашап-эсеп, күңел асыу; типтереү. Тәүәкәй мең дә
һикһән биш ҡаҙаҡҡа баш булды, һ ә р тарафҡа
күсеп йөрөнөләр, гиш-гишрәт ҡылдылар, гәҙеллек менән йорт көттөләр. «Башҡорт ш әжәрә
ләре», 1960; 2) күсм. аҙғынлыҡ ҡылыу, уйнаш
итеү.

ҒИШРӘТ [гәр.]: ғишрәт итеү (йәки ҡылыу)

ҒЙСЪЯНСЫЛЫҠ и. иҫк. Татар әҙәбиәтендә
революңшшан һуң барлыҡҡа килеп, сикләнмәгән
шәхси азатлыҡты лтслаү, иҫке мираҫты тулыһын
са инҡар итеү йүнәлешен алған әҙәби ағым.

1) ашап-эсеп, күңел асыу; 2) эсеп, аҙғынлыҡ ҡы
лыу. Конъяк-шампанский ҡулга тотҡан берәү
хәҙер гишрәт итергә. X. Ғәбитов.
ҒИШЫҠ [гәр.] и. Кемгәлер булған көслө яра
тыу, Ьөйөү тойғоЬо; мөхәббәт. Ғишыҡ газабы.

Ғисъянсылыҡ агымы. Ғисъянсылыҡ поэзияһын
тәнҡитләү. ш .. Иҫке поэтик мираҫҡа өҫтән ҡа

Ғишыҡ уты. Ғишыҡ утында яныу. ш М ин һөйәм,
гишҡым менән эстән көйәм, эстән янам. Д. Юл

нов.
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тый. .. Ғишҡың гына мине ай иҫертә, әйтеп кенә
аңлар ҙа кеше юҡ (Халытс йырыиаи). Ғишыҡ
тотоу лратыу, һөйөү.
# Ғишыҡ тотоу — ут йотоу. Әитем.
ҒИШЫҠ ҒӘШРӘТ и. йыйн. Ғишыҡ һәм ғиш
рәт. Батша юлга сыгып киткәс тә, һеңлеһе егетте

ҒОНУаН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Рәсми дәрәж ә.
2. атам а, исем. Н индәй сәбәп менән [шагир]
үҙенә « А ҡ м у лла » тигән гонуанды алган? р . Ф әх 

төрмәнән сыгарып, уның менән гишыҡ-гәшрәткә
кереште, ти (Әкиәттән).

ғ и ш ы ҡ л а н ы у ҡ. Ғашытс булыу (1 мәғ.).
Ғишыҡланып, утҡа янып, ҡауышмагас ни файҙа
(Халыҡ йырынан).
ҒИШЫҠ-МӘҒШУҠ [гәр.] и. иҫк. кит. М өхәб
бәт. Ғашиҡтар ҡауыша алмайҙар. Югиһә,
«гишыҡ-мәгшуҡ» тип тә әйтмәҫтәр ине. М. ҒаФури.
ҒО З е, диал. Ғуж.
Ғ О ЗУ р с. ҡар. ғөҙөр.
ҒОҠ Ба [гәр.] и. иҫк. Теге донъя, әхирәт.

К үҙҙәрең төпһөҙ галәм. .. Унда гоҡба. .. Унда
йәннәт... Унда ялҡы н ... Унда нар... В. Мирза
нов.
ҒО Л ДО Р ҒО Л ДО Р оҡш. Күркә тауышын бел
дергән һүҙ.
Ғ О Л Д О Р Л аУ к. Ғолдор-ғолдор ҡысҡырыу,
ғолдор-ғолдор итеү. Икмәк әҙер булгас та, тәмле

еҫен тойгас та, күк күркә голдорланы ауылда
аргы оста. Ғ. амантай.
ҒО Л Ҡ -ҒО Л Ҡ оҡш. Ҙур-ҙур уртлап шыйыҡ
нәмәне йоттсанда таматстан сытстсан тауышты
белдергән һүҙ. Ғолҡ-голҡ итеү. Ғолҡ-ғолҡ йотоу.
Ғолҡ-ғолҡ килеү.
ғ о л ҡ о л д а т ы у ҡ. Ғолҡ-ғолҡ иттереү. Ғ ол

ҡолдатып йотоу, и Тултырып һалынган ҡырлы
стаканды [Ғиндулла] голҡолдатып ауыҙына
түңкәрҙе. Ш. Янбаев.

ғ о л ҡ о л д а у ҡ. Ғолҡ-ғолҡ итеү, ғолҡ-ғолҡ
килеү. Тамагы голҡолдап тора.
ҒОЛТ ҒОЛТ оҡш. ҡар. ғолҡ-ғолҡ. Ғолт-голт

йотоу, ш [Кәңәшмәләге кешеләр] графиндарҙан
һыу ҡойоп, голт-голт иткән тауыш сыгарып
эсә лә һүҙен бөтөрөп, махорка төрә. А. "Таһиров.
ғ о л т о л д а т ы у ҡ. ҡар. ғолҡолдатыу. Ғолтолдатып эсеү. ■ — Сарсаным , — тине малай.
Баҡырса морононан .. сәйҙе бер нисә йотом
голтолдатып һемерҙе лә яңынан тымып ҡалды.
И. Ғиззәтуллин.
ҒО Л Т О Л Д аУ ҡ. ҡар. ғолҡолдау.
ҒОЛУИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Вөйөклөк, юға
рылыҡ. Булманы голуиәтең менһәң дә йәш ил
тәхетенә. В. Мирзанов.
ҒОМаН и. ҡар. гөман.
ҒОМБаЙ и. диал. ҡар. дөмбөр 1 1.
ҒОМБО и. диал. ҡар. суҡмар 1. Яҡшы аттарга

менеп гомболар алып һугып та атам, fu n ҡы уа
лай [һыртланды] ир солтан (Халыҡ йырынан).
ғ о н о ҡ и. диал. Й үнһеҙ, һөмһөҙ.
• Ғоноҡ атаһы менән маҡтаныр. Әйтем.
ғ о н с а и. ҡар. ғунса. Баҡсаһында сәскәләр
һипкәләйҙәр, тәмле еҫтәр, төрлө-төрлө гонсалар.
В. Мирзанов.
ҒО Н СО р [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ҡатмарлы берәр
нәмәнең эсенә ингән бер өлөш.
2. Тоҡом, нәҫел; милләт. Бы л әйтелмеш ерҙәр-

ге рус гонсоро бик әҙ булып, барсаһы башҡорт,
мишәр, типтәр, ҡаҙаҡ ... булды. М. Һаҙыев.

Ғ

ретдинов.

ҒОП оҡш. Эсе йомшаҡ, тышы тсатыратс нәмәгә
һуҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ғоп
итеү.
ҒОПОЙ и. диал. Мөншөгөр,

ғ о п о л д а т ы у к. Ҡ абат-ҡабат ғоп иттереү.
Ғополдатып һүгыу.

ғ о п о л д а у ҡ. Ҡабат-ҡабат ғоп итеү. Ғопол
дап тороу.

ҒОраБ [гәр.] и. иҫк. кит. Ала. ҡарға, һ и н
гораб тип уйлаганың асылы шоңҡар булмаһын.
аҡм улла.

ҒОРаЗ [гәр.] и. иҫк. һөйл. Юҡ-бар, ваҡ-төйәк,
нәмә. һ ә р бер эштә гораз берлән талашабыҙ, аһ
жаһилиәт майҙанында аҙашабыҙ (Бәйеттән).
ҒОР ҒОР оҡш. Урғылып йәки ҡалтырап сыҡ
ҡан тауышты белдергән һүҙ. К үлгә ширбәтте
ебәргәс ыргытып, башланы ҡайнарга күл гор-гор итеп. Ш. Вабич. Әбей менән бабай гор-гор
йоҡлай, ти (Әкиәттән).
ғ о р л а у ҡ. ҡар. ғоролдау. Ғорлап йоҡлап
китеү.
ҒОРЛО бәйл. ҡар. ҡорло.

ғ о р о л д а у ҡ. Ғор-ғор итеү, ғор-ғор килеү.
Ғоролдап йоҡлап китеү.
ҒОРРӘ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Йондоҙ ҡашҡа
(ат төҫөнә ҡарата).
2. Һайланған иң Яҡшы нәмә. Уларҙың мора-

тынса йөрөй бирһәң, дин ислам горрәһен ҡырмаҡ
кәрәк. аҡмулла.
ҒОРУР [гәр.] с. 1. Үҙ баһаһын белеп эш игә
белгән, ү ҙ намыҫына кәмселек килтермәй торған.

Ғорур кеше. Ғорур тәбигәтле. Ғорур булыу,
ш Зөлхизәнең йөҙөндә сагылган горур тантана
һөйөү шатлыгы ине. 3 . Биишева. Үмәр бөгөн
үҙе майҙан тотҡан һымаҡ горур. Һ. Дәүләтшина.
[Ф әхри] майҙанда көрәшкән кешеһен йыҡҡан
кеүек горур атлап, ауыл ягына йүнәлде. В. Вик
бай.
2. күсм. Мөһабәт, мәғрур, баш эймәҫ. Ғорур

тауҙар, ш .. Зиф а ҡайындар ҙа, олпат имәндәр
һәм горур карагайҙар ҙа биҙәй уның [Агиҙелдең]
ярҙарын. Ғ. Әмири. // Егет [Абдрахман] өндәш
мәгән. Бы нау ҡая кеүек горур һәм ҡаты торган
ул. Ә. Вахитов.
ҒОРУРЛаНЫ У ҡ. Ғорурлыҡ кисереү, ғорур
булыу. Совет кешеһе үҙенең бөйөк хеҙмәте ме
нән горурлана. ш Ата-бабаларҙың Ватан өсөн
үҙ-үҙҙәрен аямай көрәшеүе совет һугышсыларын рухландырҙы, уларҙа героик үткән
дәр менән горурланыу тойгоһо уятты. М. Ғи
малова.

ҒОРУРЛЫҠ и. Нимәнәңдер (ил, халыҡ һ. б.)
ныҡ ҡәнәғәт булыу, хаҡлы рәүештә маһайыу
тойғоһо; ғорур булыу. Ғорурлыҡ тойгоһо. Ғорур
лыҡ хисе. Ғорурлыҡ менән һөйләү. Ғорурлыҡ
уяны у, ш Рәүф Әбделгәни улы Дәүләтов Чер
нигов әлкәһенең Лоево районында илебеҙҙе
азат итеү өсөн һугышҡанда батырҙарса һәләк
булды. .. Уның күрһәткән батырлыгы беҙҙең
горурлыҡ ул. Ғ. Вирҙин.

ҒОР-ШаР, ғор ҙа шар оҡш. Ныҡ ғоролдаған
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тауышты белдергән һүҙ. Ғор-шар итеү. Ғор-шар
килеү. М әскәй әбей гор-шар йоҡлай, ти (Әкиәт
тән).
ҒОСМАНЛЫ: ғосманлы төрөк иҫк. Төркиә
төрөгө.
ҒОССа [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡайғы, хәсрәт,
һағыш. һаргайы п төн йоҡламай тац ашабыҙ,
гаҡылдан госса менән аҙашабыҙ, Атсмулла.
ҒОФр АН [ғәР. ] и, 1. иҫк. Ғәйептең кисерелеүе;
ғәФү. һ и н Ғәлиәскәр Ғафур, гофран талап ҡыл
алланан. Ш. Вабич.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒӨҘӨр [ғәР.] и. 1. Сәбәп, ЬылтаУ. [Яҡшыголов] ҡыҫылыу һәм ерҙәрҙәң бүлгеләнеү гөҙөрөн
башҡорттарҙың үҙҙәренә — ер һатыуҙарына
ҡайтарып ҡалдыра. Ғ. Хөсәйенов. Бәндәнец
битенән алма гөҙөрһөҙ. Рәнйеүенән дөрләп яныр
күмерһеҙ. А. Игебаев.
2. Үтенес, Ялыныс. Ц Ғөҙөр һүҙем ш ул һеҙгә:
ҡыҙыңды бир һин беҙгә (Туй йырынан).
ҒӨҘӨРЛӨ с. Атсларлытс, иҫәпкә алырлытс
сәбәпле. [Зариф — һалдаттарга:] Ғаиләгеҙ өсөн
ҡайгырмагыҙ. Зәгиф, гөҙөрлө, ҡарт кешеләргә вә
балиг булмаган балаларыгыҙга батша хәҙрәт
тәре пособие бирәсәк. Н. Ҡәрип.
ҒӨЗЗӘТ и. ҡар. ғиҙҙәт. [М улла:] Х әҙер Үмәр
ҡыҙы Гөлйөҙөм һинең улыңа х ә ләл ефетлеккә
ярамай .. уны яңынан алган хәлдә лә ике ай
гөззәт һаҡларга .. кәрәк. Һ. Дәүләтшина.
ҒӨЛӘМӘ [гәр.] и. 1. Утсымышлы кешеләр;
ғалимдар.
2. Дин белгестәре, дин әһелдәре. Әһле гөләмә.
■ [Сабир мулла:] Бы л да мәглүм булһы н ки,
беҙ гөләмәләрҙең бында бер ҙә ҡәҙере юҡ икән.
В. Ишемғол.
ҒӘМДӘ [ғәР. ] иҫк. кит. ТаЯныс, терәк, таянырлытс Ьәм ышанырлытс нәмә. Ғөмдә, инсафлы
шәкерт «Тормошат а эшләй, сәркәтип. Ҡаш
төҙәтәм тип, күҙ сыгарып, барса эште тарҡатып.
Ш. Вабич.
ҒӨМҮМ [гәр. ] с. ҡар. дөнөм 4. Туҙҙырҙым
гөмүм мөлкәтте, әйтеп булмай — мин гәйепле.
Ш. Биктсол.
ҒӨМҮМИ [гәр. ] с. ҡар. дөйөм 4. Ғөмүми йыйы
лыш. Ғөмүми уҡыу.
ҒОМҮМИЛӘШЕҮ ҡ. ҡар. дөйөмләшеү.
ҒӨМҮМӘН [гәр.] р. инш. Йомғаҡлап төп бер
фекергә килгәнде аңлата: дөйөм алғанда, иомғатслап әйткәндә. Ғөмүмән алганда. Ғөмүмән
әйткәндә. ■ [Секретарь:] Мин, гөмүмән, укырга
ҡаршы түгелмен, ә хәҙергә эшлейек әле. Б. Бикбай. Ғөмүмән, халыҡтың яманды, ялганды,
ҡурҡаҡты түгел, ә яҡшыны, хаҡлыҡты һәм ба
тырлыҡты данлау гәҙәтенә мин тәрән хөрмәт
менән ҡарайым, 3 . Виишева.
Ғ Ө М Ә Л Ә Т [гәр,] и. иҫк. кит. 1. Ятсшы эш өсөн
бирелгән өҫтәмә хатс; бүләк.
2. күсм. Орден, миҙал. Ш ундагы батырлыгы
өсөн Пётр батшаның уга [Арыҫланга] үҙ ҡулы
менән ҡаһарманлыҡ гөмәләте таҡҡанын Килмәк
яҡшы белә, Ғ. Ибраһимов.
ҒӨРБӘТ [гәр.] и. иҫк. 1. Ят ер, сит ил. Ғөрбәт
тә йөрөү.
2. Сит илдәге яңғыҙ тормош, ситтәге яңғыҙлытс.
һугы ш , фирҡәт, гишыҡ, гөрбәт вә тормош

ҡайгыһы шунда .. йыйылган яналар эстә. Д. Юл
тый.
•
Ғөрбәттә ташҡа ятмаган өйҙә яҫтыҡ ҡәҙерен
белмәҫ. Әйтем.
ҒӨРИФТАР [гәр,] и. иҫк, һөйл. Йәшәргә
мәжбүр, «һеҙки Орски ҡалаһында тормошҡа
гөрифтар булып йәшәүсе Зариф ҡустыга беҙ ки
Гөбөрлө ауылында гөрифтар булып тороусы
О лонбикә еңгәндән күптин-күп сәләм. Ғ. Ғүмәр.
ҒӨРӨФ [гәр. ] и. Тарихи шарттарҙа барлытстса
килгән халытс тараФынан тсабүл игелеп, быуын
дан-быуынға күсә килә дөйөм тсағиҙәгә әйләнгән
тәртип, аң, тсараш, зауыҡ һ. б.; йола. Ғөрөф
буйынса, ■ К ейәү булып кискә генә, ҡояш
байыгас ҡына, барыу гөрөфө булгас, мин көн
дөң кис булганын түҙемһеҙлек менән көтөп йөрө
нөм, М. Вуранғол.
ҒӨРӨФ ҒӘҘӘТ и, йыйн. Дөйөм халытс тарафынан тсабул ителеп, традицияға, тсағиҙәгә
әйләнгән ғөрөФ һәм ғәҙәттәр. Ғөрөф-гәҙәт
буйынса, ш Башҡорт булы у әсен уның һүҙен
генә белеү етмәй, гөрөф-гәҙәтен, йолаһын белер
гә кәрәк. С. Агиш.
ҒӨРӨФ ЙОЛА и. ҡар. ғөрөф-ғәҙәт. Х а лы ҡ 
тың гөрөф-йолаһы.
ҒӨРРӘ р. диал. Бөтөнләй, шыпа.
ҒӨРФИ [гәр.] с. ҒөрөФкә мөнәсәбәтле, йолаға
бәйле. Б ы л халыҡтар араһындагы гөрфи, дини
айырымлыҡтар шыпа бөткән, иҡтисади мәнфәгәттәр уларҙы бик ныҡ берләштергән ине. Ә. ҒаФаров.
ҒӨРӘББӘ [гәр.] и. диал. Ыимәнеңдер иң бә
ләкәй тсалдығы, бер бөртөк нәмә; осмот. Ғөрәббәһен дә ҡалдырмау.
ҒӨСӨЛ [гәр.] и. иҫк. Ҡойоноу, йыуыныу йола
һы. Ғөсөл бүлмәһе ҡар. ғөсөлхана. Ғөсөл ҡойо
ноу ғөсөлләнеү. Дини мәктәп, уның ҡар өҫтөндә
көнөнә биш тапҡыр тәһәрәт алыу, боҙ өҫтөндә
гөсөл ҡойоноу һәм мәжбүри намаҙ кеүек ҡәбә
хәтлектәре минең алты йыл гүмеремде һәләк
итте. Б. Ишемғол.
ҒӨСӨЛЛӘНЕҮ ҡ. иҫк. Дини байрам алдынан,
енси мөнәсәбәттән һуң йыуыныу, тсоионоу.
ҒӨСӨЛХАНА [гәр. + фарс.] и. иҫк. Ҡойоноу,
йыуыныу бүлмәһе. [Хәҙрәт — Балтачёвҡа:] Бар,
гөсөлханага инеп, һалҡын һыу менән ҡойон да,
ятып йоҡла. С. Агиш.
ҒӨҪӨР и . ҡар. ҡоһор. Ғөҫөрө төшөү. ■ һ е ҙ
белмәйһегеҙ, балалар. Нужа күреүҙең дә гөҫөрө
төштө инде уга [Әминә апайга]. Н. Мусин.
ҒӨШӨР [гәр.] и. иҫк. Дини йола буйынса,
йыйылған иген, малдың мулла-монтағаиға саҙатса итеп бирелә торған ундан бер өлөшө. Ғөшөр
саҙаҡаһы. Ғөшөр алыу. Ғөшөр биреү. ■ [Х әс
би:] Атаһы, хоҙай биргән икән, бының [бойҙай
ҙың] гөшөрөн Тәүкәй м уллага тулыһы менән
бирербеҙ инде. Т. Йәнәби.
ҒУЖ и. Күп ашаусы, туЯ белмәҫ, мәскәй;
бирән, убыр. Ғуж булы у.. Ғуж урынына ашау.
Ғуж тарыганмы ни, ашап туя алмай, ш Беҙ
бында ҡан ҡоябыҙ, илдә халы ҡ ас-ялангас
йәшәй, ә байҙар гуж урынына ашап ҡорһаҡ
ҡабарта. В. Исхатеов.
ҒУЖ у БЫР и. Үтә нытс убыр. [Орлов:] Йыуан
әҙәм заты гуж-убыр була. С. Кулибай.
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ҒУЗМА [ғәР.] с. иҫк. Бик бөйөк, ололоҡло
(ҡатын-ҡыҙға Ҡарата). Батшабикә анағыҙ, ғузма
тигән Аннабыҙ, артығы юҡ башҡанан, гәйре-ғәйре батшанан. Ҡонҡас сәсәй.
ҒУЙ киҫ. диал. Ғөп Фекерҙе көсәйтеү өсөн
тсулланыла. [Алтынбикә:] Б еҙҙә у га тиң булы р
лыҡ егет табылмаҫ гуй. М. "Тажи.
ҒУНСа [фарс.] и. иҫк. Асылып етмәгән сәскә;
сәскә бөрөһө. Б ы л гөлдөң гунсаһы шәрҡ уй ла 
майынса, бәнең күңелем был гөлдек гунса улмаҫ.
М. Өмөтбаев.
ғ у р Ш оҡш. Весән саптсанда, ат үлән ашағанда
сытстсан тауышты белдергән Һүҙ. Ғурш итеү.
Ғу РШ ҒУРШ оҡш. Ҡабат-ҡабат ғурш иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ғурш-гурш итеү. Ғуршғурш килеү.
ғ у р Ш Ы Л ДаТЫ у ҡ. Ғурш-ғурш нттереү,
ғурш-ғурш килтереү. Агас араларындағы аттар
ҙың ғуршылдатып үлән сәйнәгәне ишетелә.
Һ. Дәүләтшина.
ғ у р ш ы л д а у ҡ. Ғурш-ғурш итеү, ғурш-ғурш
килеү. Ҡола ат ҡапыл тертелдәп, ғуршылдап,
тыбырсынып бер урында туҡтап ҡалды. С. Ку
либай.
FYMEF [ғәр.] и. 1. Кеше, йәнлек Ьәм үҫемлек
тәрҙең барлытстса килгәндән алып үлгәнгә тиклем
булған Физиологик хәле, тереклек иткән, йәшә
гән ваҡыты. Оҙон ғүмер. Ҡыҫҡа ғүмер. Кеше
ғүмере. Ғүмер буйы. Ғүмер юлы. Ғүмер кисереү.
Оҙон ғүмер теләү, ж И ке көн, ике төн Әүхәҙиҙең
ғүмере ҡыл өҫтөндә булды. Сәрби апай .. күҙ ҙә
йоммайынса ҡартын һаҡлап сыҡты. Д. Исламов.
Үтеп кенә барған был ғүмерҙе үткәрмәҫкә сара
бармы икән (Халыҡ йырынан), һ и н е гөлгә тиңәр
инем, гөлдәр ғүмере әҙ генә (Халыҡ йырынан).
/Терелек хәле; йәшәү, тормош. Ғүмер үткәреү,
ш Беҙҙең ғүмер әрәм үтмәһен! Бөгөнгө көн беҙгә
йөкмәтә иң ҙур ауыр, шанлы талабын. Ғ. Аман
тай.— Ярай инде улай булғас, матур ғүмер те
ләйем , — тинем [мин]. Т\ Йәнәби.
2. Йәшәгән осорҙоң бер дәүере. Йәш ғүмер.
Ҡартлыҡ ғүмере, ш .. И р ғүмере — бөркөттөң
бер ҡанат ҡағыуы ул. Ә. Вахитов. Төн уртаһы
еткәс, бер ҡыҙ илай, йәш ғүмерем заяға үтә, тип
(Халыҡ йырынан).
3. Вилдәле бер ваҡыт араһы, ваҡыттың бер
ел әтә; ваҡыт. Беҙ килгәнгә әллә ни хәтле ғүмер
үтте. ж Юлдашым — Байрамғол совхозының
шоферы, һөт ташый. Бөтә ғүмерен Белорет ме
нән совхоз араһындағы Урал юлында үткәрә.
М. Хәйҙәров. К үп кенә ғүмер у л [Рәшиҙә әбей]
балалар янына килә алманы. К. Мәргән.
□
Ғүмер нтеү (йәки һөрөү) тереклек итеү,
йәптәү, тормош көтөү. .. Урман буйҙарын яңғы 
ратҡан мең төрлө ҡоштар, яҙ, йәй буйы ғына
гүмер итә торған төрлө ҡоштарҙың берәүһе лә
ҡалмаған. Ғ. Дәүләтшин. К илер көндәр беҙҙең
балалар рәхәт-рәхәт г үмер һөрөрҙәр. X. Ҡунаҡ
бай.
ф
Ғүмер баҡый ғүмер буйы, һәр ваҡыт.
һ и с туҡтамай, ғүмер баҡый ш улай саба заман
аты. М. Кәрим. Ғүмер бөтөү (йәки өҙөлөү) үлеү.
[Хан] афәт килде, ғүмер бөттө тигәндәрҙе берәм-берәм бөтәһен дә орошоп сыҡты. «Бабсаҡ
менән Күсәк». Ғүмер эсендә бер әллә ниҙә бер,

берҙән-бер Тапҡыр. Ғүмер эсендә бер сәйәхәткә
сығыу. ■ Ғәйшә, .. ғүмере эсендә бер күргән был
кешенең киң күкрәғенә башын ҡуйып, өндәшмәй
шымтайып ҡалды. Һ. Дәүләтшина. Минән дә
үтте ғүмер, эттән дә үтте бер ҙә рәхәт күрмәй,
заяға үткән ғүмергә үкенеп әйтелгән һүҙ. Ни
ғүмерҙән бнре йәки ни ғүмер бик оҙаҡ. Үҙе бер
ғүмер ниндәйҙер бер хәл, ваҡиға һ. б. менән ныҡ
ҡәнәғәт булыуҙы белдереп әйтелә.— һ и н е бер
ҡыуандырыу үҙе бер ғүмер бит у л миңә, — тип
яуап бирә Өйрәнсек. 3. Биишева. [Үҙ] ғүмерендә
(йәки ғүмеренә) бер ваҡытта ла, һис ваҡыт;
ғүмере, ғүмерҙә. Байғүжаның уйламағандан те
ле асылды. Ғүмерендә һүҙ башлап һөйләмәгән
кеше бөгөн һүҙ башланы. Д. Юлтый. [Йөҙөкәс:]
Ул [ҡайным] үҙ ғүмеренә байый алмаһа ла, мал
тип хәлдән тая. Һ. Дәүләтшина. Әллә бар ғүмер,
әллә юҡ ғүмер берәр ниәт, теләкте хуплап әйте
лә. [Гөлбоҫтан:] Ошондай мәлдәрҙә лә һайра
шып, ғөрләшеп ҡалмаһаң, донъяның ҡыҙыған
ҡасан күрәһең? Ә ллә бар ғүмер, әллә юҡ ғү
мер. Үлһәң-нитһәң, ана-а-а донъя! Ғ. Дәүләт
шин.
•
Кешегә үлем теләгәнсә, үҙеңә ғүмер телә.
Әйтем. Ғүмер оҙаҡ, йыл йыраҡ. Әйтем. Үткән
ғүмер — аҡҡан һыү. Әйтем. Эш менән үткән
ғүмер — алтын ғүмер. Әйтем.
ҒҮМЕр ГӘ p. 1. Һәр ваҡыт. Бар ғүмергә.
Ғүмергә шулай, ж Мин даһи! Йөрөмәм үҙемде
кәм тотоп,., бар ғүмергә ут тотоп та ҡан йотоп.
Ш. Бабич.
2. Бер ваҡытта ла, һис ҡасан. [Айбулат:] Ҡот
лояр ағай менән беҙ ғүмергә талашҡаныбыҙ юҡ.
Һ. Дәүләтшина. Лос-лос тигән немец һүҙен онотмамын ғүмергә [Бәйеттән].
ҒҮМЕР-ҒҮМЕРГӘ р. Һәр ваҡыт; гел. Биръяҡ
баҫыуҙа ғүмер-ғүмергә яҙғы эштәр ш улай
ике-өс көнгә һуңыраҡ бөтә инде. Б. Бикбай.
ҒҮМЕРҘӘ р. Бер ваҡытта ла, һис ваҡыт; ғү
мере. Ғүмерҙә булмаған хәл. ш Ғүмерҙә б у л 
маған хәл, ир менән ҡатын ошо турала кистән
бик ҡаты һүҙгә килеште. Б. Бикбай. Бындай
күлдәкте мин ғүмерҙә кейгәнем юҡ ине, рәхмәт,
килен! — тип ҡайныһы шатланған (Әкиәттән).
Ғүмерҙә ташламам тигән һүҙҙәреңде онотма
(Халыҡ йырынан).
ҒҮМЕр Е р. Бер ваҡытта ла, һис ҡасан; ғүмер
ҙә. Ш ул тиклем яҡты моң күп булған уның [егет
тең] йырында, хатта .. ғүмере көлмәгән кешеләр
көлгән. Ә. Вахитов.
ҒҮМЕРЕНӘ р. ҡар. ғүмергә. Беҙгә у л ғүмере
нә килгәне юҡ. ш [Яланбикә:] — Әй, уның
[Гөлйөҙөмдөң] ғүмеренә ҡылығы ш ул инде,
юҡҡа ояла ла ҡала. Һ. Дәүләтшина.
ҒҮМЕр ЛЕ с. Оҙон ғүмергә эйә, ғүмере оҙаҡ.
Оҙон ғүмерле булы у, ш Кинйә улдары Шәрәф
тыуҙы, ш ул ғына ғүмерле булды. Б. Бикбай.
ҒҮМЕРЛЕК с. Ғүмер буйына барған, һуҙыл
ған; мәңгелек. Ғүмерлек дуҫ. Ғүмерлек хәсрәт,
ж Ғүмерлек юлдаш, ҡайғы-хәсрәт ваҡыттарын
да мондаш, ҙур эш ваҡыттарында серҙәш бу
лы рлы ҡ тәрбиәле, яҡшы холоҡло, ғилемле лә
булған ҡыҙҙы алыу өсөн тырышырға ла, күп
тәрбиә һәм ғилемгә эйә булырға ла кәрәк. М. ҒаФури. /775 йылдың октябрендә Салауат атаһы
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Юлай менән бергә Рогервикка гум ерлек каторгага ебәрелә. «Ваппсорт поэзияһы», 1953.
•
Аманатка итһәң хыянат, алырһың гумерлек
яманат. Әитем.
ҒҮ М ЕРҺЕҘ с. Ҡыҫтса ғүмерле, әҙ ғүмерле.
Ғумерһеҙ булы у.
ҒЫЖ оҡш. Ҡ Урай гарттсаида Ь. б. ТамаҠ тө

ҒЫРШ оҡш. Ҡатыратс нәмәие тсыртстсанда,
өҙә тепшәгәндә сытстсан таүыщты белдергән
һүҙ. А йы у тештәрен уның [Ғәйзулланың] ҡабыргаһына батыра. Ш ул саҡ кукрәгенең ҡайһылыр
ере гырш итеп ҡала. Т. Оәғитов.
ҒЫРШ-ҒЫРШ оҡш. Ҡабат-тсабат ғырш итьсән
таүыщты белдергән һүҙ.
ғы р ш л аты у ҡ. Ғырш иттереү. Ғыршлатып
сәйнәу. ■ Төнлөктән һыйырҙың бесәнде мороно
менән айҡауы, шунан гыршлатып көйшәй баш
лауы ап-асыҡ ишетелде. Р. Низамов.
ҒЫРШЫЛДаТЫУ ҡ. Ғырш-ғырш иттереү.
Ғыршылдатып сәйнәу. ■ Таһир олатай шыңгыратып салгыһын янай ҙа һутлы уләндәрҙе
гыршылдатып сабырга тотона. Й. Оолтанов.
Ғыршылдатып бесән саптым бергә апайҙарым
менән болонда. Ғ. Дәүләтов.
ҒЫРШЫЛДаУ ҡ. Ғырш-ғырщ итеү, ғырш-ғырщ килеү. Ғыршылдап тороу. ■ Төрлө ҡош
тар һайрауы, салгылар сыңлауы, ҡырҡылган
уләндәрҙең гыршылдауы, ҡайҙалыр ҡолондар
кеш нәуе бергә ҡушылып, әкиәт моңдарына әйләнделәр. В. Викбай.
Ғ Ы Р Ы Л Д аТ Ы У ҡ. Ғыр-ғыр иттереү, ғыр-ғыр
килтереү. Тамаҡты гырылдатыу.
ҒЫРЫЛДаУ ҡ. Ғыр-ғыр итеү, ғыр-ғыр килеү.
Ғырылдап сыҡҡан тауыш, m Уның [Ҡаҙанбаевтың] тауышы асыуланыуҙан гырылдап сыҡты.
Н. Мүсиы. Ҡ уй көтөуенең өс көтөусеһе гырыл
дап йоҡлап ята, ти (Әкиәттән),
ғ ы р ы л д а у ы ҡ и. диал. Воғарлатс.
ҒЫРЫЛДЫҠ с. 1. Ғыр-ғыр иткән, ғырылдап
сытстсан. Ғырылдыҡ тауыш, ш Хаф из бер ҙә уҙенекенә оҡшамаган гырылдыҡ бер тауыш ме
нән: — Ҡана, ҡайынбикә, бер ижау һалҡын һыу
бир әле , — тине. М. Тажи.
2. и. мәг. Үлер алдынан тын алыү тутсталғанға
тигелем ғырылдап сытстсан таүьпи. Ғырылдыҡ
инеү тын алыу тутсталыр алдынан ауыр итеп
ғырылдай башлау. Ғырылдыҡ ингән, оҙак тор
маҫ.
ҒЫШТҒЫШТ оҡш. ҡар. ғырш-ғырш. Ғыштғышт итеу. Ғышт-гышт килеу. ш Ғышт гышт
килтереп салгы уләндәрҙе киҫә. Әсәйем тирләгән, бешкән, янган. Р. Низамов.
ҒӘБЕТ {гәр.] и. ҡар. ғәбит.
ф Б еҙ ғәбеттәр дини беҙ тсолдар, алла бәндә
ләре (түбәиселеК менәи үҙең тураһыида әитиәидә тсулланыла). Д онъяла һәр нәмә тәҡлидтән
гибәрәттер, тинем; хатта тәҡлид беҙ гәбеттәргә
гибәҙәттер тинем. Ш. Вабич.
ҒӘБИ [гәр.] с. иҫк. кит. аңра, иаҙаи. Улар
[мәзин менән хәлфә] миңә ҡарап бер аҙ һөйлә
шеп алдылар. « Ж аһил » ,— тине Хөббихужа.
« Ж аһил, г ә б и — тине Йыһангир. ¥. Ғүмәр.
ҒӘБИТ [гәр.] и. i . иҫк. Ҡол, бәидә, хеҙмәтсе.
Егеттәр бер гәбит егеткә осрайҙар. Ғәбит егет
һорай, был егеттәр һөйләй (Әкиәттәи).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒӘДЛИӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Юстиция. Ғәдлиә
халы ҡ комиссарлыгы. ■ 1919 йылдың сентяб
рендә Башҡортостан революцион комитетының
ҡарары менән Башҡортостан АС С Р йөмһүриәт
ендә гәдлиә органдары төҙөугә нигеҙ һалынды.
«С°вет Ваппсортостаиың уи йылы», 1929.

бөнән тсыҫылып сытстсаи тсалын таүыщты белдер
гән һүҙ. Ғыж итеу.
ҒЫЖ ҒЫЖ оҡш. Ҡабат тсабат ғыж иткән
тауыщты белдергән һүҙ. Ғыж-гыж итеу. Ғыж-

-гыж килеу. Ғыж-гыж ҡурай тартыу, ш Ҡатын
дың төҫтәре агарган, .. һулыштары ҡыҫылган.
Ғыж-гыж килә. Д. Юлтый, һаба-һаба ҡымыҙы,
гыж-гыж килгән ҡурайы .., йыр йырлатҡан Урал
тау (Ҡ обайырҙан).
ғ ы ж ғ ы л д а у ҡ. Ғыж-ғыж итеү. Ғыжгылдап
көлөу.
ғ ы ж л а т ы у ҡ. Ғыж иттереү. Тамаҡты гыжлатыу. ш [Салгы] менән бер һелтәһәң — уләндәрҙе гыжлатып киҫә лә һала. Р. Низамов.
ғ ы ж л а у ҡ. Ғыж итеү. Ә ллә артыҡ тулҡын
ланы уҙан .. берәу выжлап, өҙөп-өҙөп тын ала.
Ә. Вахитов.
ҒЫЖТ оҡш. Ҡатыратс нәмәне тсапыл тсыртстсанда, быстсанда сьпстсан таУыШты белдергән
һүҙ. Ғыжт итеу. Ғыжт итеп ҡалыу.
ҒЫЖТ-ҒЫЖТ оҡш. Ҡабат-тсабат ғыжт иткән
таУын1ты белдергән һүҙ. Салгыларҙың гыжт-гыжт-гыжт иткәне асыҡ ишетелеп тора. Ә. В ә
ли.
ғы ж ы л д а т ы у ҡ. Ғыж-ғыж иттереү. Әбузәр

ҡурай көпшәһенең ике яҡ осон тигеҙләп ҡабыргаһына тишектәр яһаны ла, гыжылдата уйнап
та ебәрҙе. Я. Хамматов.
ғ ы ж ы л д а у ҡ. Ғыж итеү. Ғыжылдап тын
алыу. ш Ә хм әҙулла ҡарт гыжылдай-гыжылдай
рәхәтләнеп кеткелдәне.. Л . Исламов. Паровоз
мейесе кеуек гыжылдап тора упкәм. Т. арслаи.

ғ ы ж ы л д а у ы ҡ с . Ғыжылдап сыға торғаи,
ғыжылдап торғаи. Ғыжылдауыҡ тауыш, ш Н а
сиптың тауышы гумер баҡый гыжылдауыҡ
булды. Бәләкәй саҡта яңылыш мәкегә төшкәйне,
шунан ҡарлыгып ҡалды тамагы. М. Кәрим.
ҒЫЖЫМ 1 и. һөйл. кәмһ. Ғыж-ғыж итеп, гел
йүткереп йөрөгән icenie; тсара үшсә. Ҡит, ш ул
гыжымды.
ҒЫ Ж Ы М 2 с. диал. ҡар. бүртмәс ‘ . Ғыжым
шәл. Ғыжым яулы ҡ.
ғ ы з л а у ҡ. Эсеп, бызырлаУ. Б а л гызлап
ултыра. Эркет гызлап ултыра.
ҒЫНа ҡ. ҡар. ҡына 3.
ҒЫР оҡш. Таматс төбөнән тсалтырап сытстсан
тсалын таүыщты белдергән һүҙ. Ғыр итеу.
ш .. Б ы л бай бер ҡараңгы булм әлә ... гыр килә,
ти, улмәгә. Д. Юлтый.
ҒЫР ҒЫР оҡш. Ҡабат-тсабат ғыр ипсән
таүыщты белдергәи һүҙ. Ғыр-гыр итеу. Ғыр-гыр
килеу. ш Әбей менән бабай гыр-гыр йоҡлай,
яндарында бер бәпес һикереп-төшөп уйнай
(Ә

киәттән

).

ҒЫРЛаУ ҡ. Ғыр-ғыр итеү, ғыр итеү. [М аз
һар] арты менән әйләнде лә әллә ысынлап, әллә
юрый гырлап йоҡога китте. С. агшп.
Ғ Ы РЛ аУ Ы Ҡ и. диал. Воғарлатс.
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ҒӘДӘМ [гәр,] и. иҫк. Ютс 6УлыУ, ютслытс.

Д онъяның тәбигәте үҙгәрелмәҫ, бер ваҡытта
булмаҫ уга гәдәм тарыу. М. Ғаф ури.
ҒӘҘҒӘМБӘР и. иҫк. Н иидәиҙер бер аҫыл таш.
Батыр Бабсаҡ бер ҙур тауга еткән шунда, гәҙгәмбәр, алтын, көмөш, гәүһәр, яҡут, төрлө-төрлө
аҫыл таштар бары шунда. «Бабсатс меиәи К ү 
сән».
ҒӘҘЕЛ [гәр.] с. 1. Дөрөҫлөккә ярашлы, д ө
рөҫлөк ЯҠлы; дөрөҫ, хаҡ. Ғәҙел закон. Ғәҙел

кеше. Ғәҙел хөкөм. Ғәҙел хөкүмәт. Ғәҙел булыу,
ш Матур ҙа, батыр ҙа, гәҙел дә егет булы п үҫте
Буранша. 3 . Бишнева. Ғәскәреңә әмер бирсе,
хан, .. һинең һүҙҙән гәҙел әмер юҡ, ҡурҡаҡ
булһа, ханга ҡәҙер юҡ. М. Кәрим. Күңелемдә
ниндәй хазина бар — барыһы менән гәҙел бү
лештем. Ғ. р амазаиов.
2. [баш хәреф менән] Ир-ат исеме.
•
Ғәскәр башы гәҙел булһа, дошман аяҡ
аҫтында. Мәҡәл.
ҒӘҘЕЛЛЕК и. Дөрөҫлөк, хатслытс, хәтеитеәт.
— Да, башҡорттар гәҙеллек, ирек һөйөр тогро
халы ҡ , — тине уйланы п И ван Грязное. Ғ. Х өсә
йенов. Дөрөҫлөк, гәҙеллек — беҙҙең юл.
Ҡ . Дали.
ҒӘҘЕЛЛЕКЛЕ с. Дөрөҫлөюсә яратлы , дөрөҫлөК ЯҠлы; ғәҙел. Ғ әҙеллекле ҡарар. Ғәҙеллекле

кеше. Ғеҙеллекле эш. Ғәҙеллекле хә л итеү.
ҒӘ ҘЕЛ Л ЕК ҺЕҘ с. Дөрөҫлөюсә Ярашһыҙ,
дөрөҫлөккә тсарты; ғәҙел һеҙ. Ғәҙеллекһеҙ кеше.
Б ы л эш бигерәк гәҙеллекһеҙ килеп сыҡты.
ҒӘ ҘЕЛ Һ ЕҘ с. ҡар. ғәҙеллекһеҙ.
ҒӘ ҘЕЛ Һ ЕҘЛ ЕК и. Дөрөҫлөккә тсаршы нилгәи
эш, дөрөҫлөюсә лрашһыҙ эш иәки мөнәсәбәт.

Социаль гәҙелһеҙлек. ■ Әгәр ҙә мин Бабичтың
хеҙмәт һөйөүе, өлгөрлөгө, тынгыһыҙлыгы һәм
бер юлы .. әллә нисәмә төрлө ауыр йөк һөйрәп
барырга һәләтле бер талант булы уы тураһында
һөйләгән саҡта, тагы ла бер моментты әйтмәй
үтһәм, был инде бөтөнләй гәҙелһеҙлек булыр
ине: Бабич 1915 йылда хосуси рәүештә уҡыты
усылы ҡ итте. С. Ҡ Удаш.
ҒӘҘИМГЕ С. ҡар. ҡәҙимге. [Хөсәйен:] Әйтәм
бит, Ленин гәҙимге бер кеше. Һ. Дәүләтчшша.
ҒӘҘӘЛӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Ғәҙеллеге, тоғролотс, хатслытс. Эшсе теләй гәҙәләт. Тигеҙһеҙ
лек — яманат. Ш. Бабич, һ и нең илең — бөйөк
ил, хаҡлы ҡ иле, гәҙәләттең сәскә атыусы ере.
М. ҒаФури.
ҒӘҘӘЛӘТЛЕ С. иҫк. кит. Дөрөҫ, ғәҙел. Ғәҙә

ләтле тормош майҙан алгас, беҙҙең йәндәребеҙ
шатланды. X. Ғәбитов.
ҒӘҘӘТ [гәр.] и. 1. Кешенең тәбиғи һыҙатына
әиләнгәи сиФаТ; хараКТер үҙеисәлеге; теылытс.

Ғәҙәт буйынса. Ғәҙәткә индереү, ш [Хафиз:]
һ е ҙ тагы ла мине маҡтана тип уйламагыҙ. Бына
ҡәйенбикә минең ундай гәҙәтем юҡлыгын белә.
М. Таж и.— Ә ллә мин ысынлап та көнләш әм
ме? — тип уйланы у л [Рахман]. Ҡайҙан килде
миңә у л гәҙәт. Ә. Вәли.

ғәҙ
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ҡайтҡан кешене бер саҡырып алыу гәҙәт тә бит,
ҡ ул теймәй. Б. Бикбаи. Беҙҙең яҡта шундай
гәҙәт бар — беренсе күкрәүҙе ишетеү менән ергә
ятып аунайҙар. Имеш, ураҡ урганда билең һыҙ
ламаҫ. .. Ата-бабанан ҡалган йола.. И. А бдУллии. [Башҡортостан]... Яңы һиндә юлдар, йыр
ҙар, яңы һиндә гәҙәттәр ҙә, һине күреп һоҡла
налар ф ранцуздар ҙа, гәрәптәр ҙә. F. р амазаиов.
3.
Йәмғиәттең, халытстың торм от-көн күр етеиә инеп урыилаипсаи, һәр сатс тсабатлана торған
тәртип; ғөрөФ. Ғәҙәт буйынса. Ғәҙәткә инде

р еү .— ш Ы рымбурҙан сигенгән Дутов отрядта
ры береһе лә таралмайынса, иҫке гәҙәт менән ..
ауылдарҙы талап йөрөй башланылар. 3 . Шәртси.— Сафҡа теҙелергә! Ө йрәнелгән гәҙәт буйын
са ҡыҙыл армеецтар күҙ асып йомганса урында
рына баҫтылар. Я. Вәлиев.
□
Ғәҙәт итеү ғәҙәтләнеү, ғәҙәткә индереү,
ғәҙәткә әиләндереү. Ғәҙәт итеп алыу. ■ Бик

күптән үк изге гәҙәт иткән үҙ ерендә минең
башҡортом, уртаҡлашып, бергә үткәрергә туган
дарҙың ҡайгы, шатлыгын, С. Ҡ УдаШ.
ф Ғәҙәттән тыш 1) тсәҙимгесә түгел, һирәк
осрай торған. Ғәҙәттән тыш хәл. ■ Уның [Әх-

мүштең] гәҙәттән тыш асыулы йөҙөн күреп,
Хаф иза еңгә аптыранып китте, ни әйтергә бел
мәне. Д. Юлтый; 2) бик, үтә, нытс. Көн гәҙәт
тән тыш сасҡау булганлыҡтан, мин өшөп ҡай
тып индем. С. К Улибаи.
•
Алтылагы гәҙәт алтмышта. Әйтем. Сәғә
тең менән маҡтанма, гәҙәтең менән маҡтан.
Әйтем. Яҡшынан яҡшы тыуыуы — гәҙәт, яҡшы
нан яман тыуыуы — гәжәп. Әйтем.
ҒӘҘӘТЕНСӘ р. Ғәҙәт[е] бУиынса. һәнәрсе,
гәҙәтенсә алды-ялды белмәй эшләүен дауам итә.
3.
Бишдева. Берҙән-бер көндө был [егет], гә
ҙәтенсә иртә тандан тороп, һунарга киткән, ти
(Әкиәттән).
ҒӘҘӘТИ с. Тормошта һәр ватсыт бУла торған,
ғәҙәткә ингән; ябай, ғәҙәттәге. Ғәҙәти хәл. Ғә
ҙәти тормош. Ғәҙәти нәмә. ■ Ә бөтәһе ине гә-

ҙәти, бөтәһе лә ине һугышса: янган Берлин,
ҡорал өйөмө — һугыштарҙа булган тормошса.
Н . Нәжми.
ҒӘҘӘТ ЙОЛА и. йыйн. Ғәҙәт һәм йолалар.

Ғәҙәт-йола буйынса, ш Н овалихин башҡорт
түрәләренә күп ҡатнашҡан. К үп мәжлестә б у л 
ган. Б ы л аймаҡтың бөтә гәҙәт-йолаһын белә.
Т. Х әибУллин.
ҒӘҘӘТЛЕ С. Холтсо, ғәҙәте ЯҠШы. Яҡшы ғә
ҙәтле кеше. Ғәҙәтле булыу.

ф И р гәҙәтле булһа, ҡатын гәйрәтле була.
Әйтем.
ҒӘ ҘӘ ТЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. Ғәҙәткә индереү. Б а 

ланы ваҡытында йоҡларга гәҙәтләндерергә кә
рәк.
ҒӘ ҘӘ ТЛ Ә Н ЕЛЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. ғәҙәтләнеү.
Иртә тороп гәҙәтләнелгән. Й әй көнө көн дә һыу
инеп гәҙәтләнелде.

2.
Дөйөм халытс тараФыиаи тсабУл ителеп,
ҒӘ ҘӘ ТЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Ғәҙәт итеп алыУ; өйрәнеү.
тсағиҙәгә әйләнгән, быУындан-быУынға күсә
Гимнастика яһарга гәҙәтләнеү. Ғәҙәтләнеп ки
килгәи аң-тсараш, заүыте, тәртип; йола, ғөрөФ.
теү. Ғәҙәтләнгән эш. ш Айбулат., көтөүселек

Ғәҙәт буйынса. Ғәҙәт булы у. Ғәҙәткә әйләнеү,
m [Председатель:] Тимер ҡустым, .. ҡырҙан

гүмерендә малын үрешкә ебәргәндә һәр ваҡыт
моңло йырлап көн күреп гәҙәтләнгән.. Һ. Д әү
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ләтшина.

уңыштары

Пионерҙар һәр байрамды хеҙмәт
менән ҡаршыларга гәҙәтләнгән.

Ш. Бикҡолов.
ҒӘҘӘТСӘ p. 1. Ғәҙәттәгесә, һәр ваҡыттағыоа. Ғәҙәтсә кейенеү, ш К үҙ караш кайҙары гәҙәтсә, һөйләш еүкәйҙәре ғәрәпсә (Халытс йырыиаи).
2. Йола буйынса, ғәҙәТ буйынса. А ш ка ултыр

ҙылар. Тәүҙә гәҙәтсә табыша ҡаҙы -ял, ит ҡуй
ылды. В. Бикбай.
ҒӘҘӘТТӘ p. 1. Ҡәҙимге тормошта, тсағиҙә
бУларатс, күп ваҡыт. Ғәҙәттә эт аҫрамаган һу
нарсы һирәк була. С. Кулибай.
2.
Һәр ваҡыт. Палатка артында поход к у х н я
һы... Ғәҙәттә һалдаттарҙа була торган шаушыуҙар юҡ. Д. Юлтый.
ҒӘҘӘТТӘТЕ с. Һәр ватсыт була торғаи, һәр
ватсыттағы. Ғәҙәттәге күренеш. Ғәҙәттәге тәртип.
Ғәҙәттәге хәл. ■ Петроград гәҙәттәге үҙенең
дымлы күк томанына уранган. Һ. Дәүләтпшиа.
ҒӘҘӘТТӘТЕСӘ р. Һәр ватсыттағыса. Ғәҙәт
тәгесә кейенеү, ш һ әнәрсе гәҙәттәгесә яныпярһып кәршәктәр яһай. 3 . Вишнева.
ҒӘ ҘӘ ТҺЕҘ с. Н асар холотсло, тсылытсһыҙ.
• Ғәҙәтһеҙ кеше — әҙәпһеҙ кеше. Әйтем.
ҒӘ ҘӘ ТҺЕҘЛӘ Н ЕҮ ҡ. Ғәҙәтһеҙгә әйләнеү,
ғәҙәтһеҙ 6улыу ; холоҡһоҙ тсылаиыү. Ғәҙәтһеҙ

ләнеп барыу. Ғәҙәтһеҙләнеп китеү.
ҒӘЖЛӘ [гәр.] р. иҫк. кит. Ашығыс, ҡабалан.
Аны ң өсөн гәжлә ҡылдым бән васыят, хоҙай
биргән ине, тип изге ниәт. М. Өмөтбаев.
ҒӘЖ ҮЗ [гәр.] и. иҫк. Ҡартайған, тсатсшағаи
Кеше; тсарт . Ғәжүздәрҙең сәстәренең агы хаҡы 
на , йәтимдәрҙең күҙ йәштәре хөрмәтенә был
залаләт фетнәһенән вә нәфсе шайтанының мә
керенән хифыз вә мәсун әйлә. М. Өмөтбаев.
ҒӘЖӘИП [гәр.] с. Иҫ китерлек, таң тсалырлытс; ғәжәп. Ғәжәип кеше. Ғәжәип күренеш.
Ғәжәип тәбигәт. ш Ҡыҫҡа гүмерҙә кешеләр
менән татыу торһаң, улар менән асыуланыш 
маһаң, гәжәип дәрәжәлә яҡшы буласаҡ. Ғ. Хәйри. Күҙҙәреңдән әллә ниндәй гәжәип бер нур
ага. Ҡ . Дали.
ҒӘЖӘП [гәр.] с. 1. Иҫ киткес, таң тсалырлытс,
аптырарлытс. Ғәжәп кеше. Ғәжәп хәл. ■ — То
ма һуҡырмын, балам. — К ү ҙле кешенән дә яман
күргән һымаҡ та инде! — һ е-һе .. гәжәптер шул.
Ш ул хәтлем тәжрибә лә алмагас ни хәжәтемә
бит сая бер быуат ерҙә йәшәргә, ә? М. Ә бсәлә
мов. Ғәжәп эш! Ер һелкетеп тор ҙа, бөтә милкенде ташлап ҡара ер аҫтына керсәлең. Т. ХәйбУллии. И х, гәжәп көй — бер илай ҙа, бер көлә,
һайрай-һайрай моңланып күккә менә.: Ш. Вабич.
Был [ни] ғәжәп иытс аптырағанда әйтелә. Ғә
ж ә п к ә ) ҡалыу нытс аптыраү. Тымыҙыҡ ҡына,

баҫалҡы, йыуаш ҡына Байгужа тарафынан ш ун
дай бер эштең эш ләнеүенә мин гәжәпкә ҡал
дым. Д. Юлтый. Әбей өйҙәге хәлде һөйләп бир
гәс, бабай тагы ла ныгыраҡ гәжәпкә ҡалган,
ти (Әкиәттән).
2.
р. мәг. Вик, нытс, үтә, сикЬеҙ. Ғәжәп аҡы л
лы. Ғәжәп матур. Ғәжәп яҡшы. ш Ғәжәп тынгыһыҙ инде у л беҙҙең Тәнзилә. Ә. Бикчәнтәев.

роу. ш [Гөләйшә:] — Юҡ һугыш барганда ла,
ошо тупраҡтың файҙаһын күрергә тырышмай
быҙ. Ҡ уй инде, аҡылга һалып уйлаһаң, гәжәп
итерлек. К. Кинйәбүлатова.
ҒӘЖ ӘПЛӘНДЕРЕҮ
аптыратыү. Бригадир

ҡ

.

Ғәжәпкә тсалдырыү,

үҙен гәжәпләндергән
мәсьәләнең серенә төшөнә алманы. Сөнки йәш
егеттең йөрәгендә булып ятҡан үҙгәрештәр бил
дәле түгел ине әле уга. В. Викбай.
ҒӘЖ ӘПЛӘНЕҮ ҡ . Ғәҙәттән тыш тип ҺанаУ,
ғәжәп итеү, аптыраү, хайран тсалыү. Ғәжәплә
неп ҡарап тороу. ■ Х ан яңы алган хеҙмәт

сеһенең ш ул тиклем көслө бер егет булыуын
гәжәпләнеп һөйләне, ти (Әкиәттән).
ҒӘЖ ӘПҺЕНЕҮ ҡ. Ғәжәпкә һанау, ғәжәп һыматс күреү. Ғәжәпһенеп ҡарау. ■ Б и ла л у ла р 

ҙың дружинаһы аҡ та, ҡыҙыл да булмауына
гәжәпһенеп, барып күрергә риза булды. А. Та
һиров.
ҒӘЖ ӘПҺЕНЕҮСЕ и. Ғәжәпләнгән, аптыраған
кеше. Әҙәм балаһы нимә генә уйлап сыгармай! — тип гәжәпһенеүселәр ҙә бар. .. Пианино

ның .. көй сыгарыуына ышанмаган төҫтә, шикләнеберәк ҡараусылар ҙа бар. Ш. Янбаев.
ҒӘЗБЕ [гәр.] и. һөйл. Асыу. Ғәзбе килеү. □
— һ е ҙ үҙ күләгәгеҙҙән үҙегеҙ ҡурҡаһыгыҙ , —
тип өҫтәне [Саҙрый]. Бы л һүҙҙәр Рәхмәйҙең
гәзбенә тәйҙе. И. Ғиззәтуллин. Шунда тәңре
гәзбе илә: «Эй, эт!» — тине. Ш. Бабич.
ҒӘЗЕЛ [гәр.] иҫк.: ғәзел итеү (йәки ҡылыу)
эш үрынынан алыу, эштән сығарыу. Батшалыҡ
тан Ҡарганы гәзел дә ҡылмаҡ булдылар. М. Ғаф ури. Ғәзел ителеү (йәки ҡылыныу) эш урыны
нан алыныу, эштән сығарылыу. Татищев гәзел
ҡылынып, еренә Урусов тәгәйен ителде. М. ҺаДыев.
Ғ Ә ЗИ З [гәр.] с. 1. Бик тсәҙерле, иң лтсын, бер
ҙән-бер, алулы. Ғәзиз баш. Ғәзиз ер. Ғәзиз ил.

Ғәзиз йән. Ғәзиз булы у, ш [Булат:] Атай ҙа,
әсәй ҙә берәү генә була. Шуга ла уларҙы гәзиз
тиҙәр бит. К. Кинйәбулатова. Бала гәзиз, уны
алыштырмай аҫыл таш та, тау-тау алтын да.
Ш. Биктсол.
2. и. мәг. дини Изге, изгеләр (7 мәғ.). Ғәзиз

булы у, ш [Ҡәберҙә] бер зыярат ташы күрҙе
ләр. Ташҡа Чулҡа ата тип яҙылган. Х ан әйтте,
могайын, был гәзиз булыр имеш, тип. «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒӘЗИМ [гәр]. с. иҫк. кит. 1. Бөйөк, дәрәж әле.
Б ы л Сәйҙәш гәзим баһадир .. булды. «Баштсорт
ш әжәрәләре», 1960.
2. Нимәгәлер алып барыусы, шуға юл тотоусы.

[Ҡ уҙыйҙың] «инәй, минең һөйәркәм бармы, ул
ҡайҙа, .. миңә әйт, тип йөҙәтәсәктәре инәһенә
бер бәләгә гәзим булгайны. «Ҡуҙыйкүрпәс ме
нән Маянһылыу».
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Валлаһи ғәзим һүҙҙе нығытып, ышандырыр
өсөи әйтелә. [А га һ ы — Майһарга:] .. Йәшенле

ямгырҙа ҡырҙа йөрөһәң, сәс йәшен юлы һымаҡ
оҙон булып үҫә. В аллаһи гәзим! К. Кинйәбу
латова. [Әптерәш:] Юҡ, Ф әхри еңгә, валлаһи
□
Ғәжәп итеү аптырау, иҫ китеү, ғәжәплә гәзим. Бына ант итеп әйтәм, X. Ибраһимов.
неү. Ғәжәп итеп тыңлау. Ғәжәп итеп ҡарап то
ҒӘЗӘЛ 1 [гәр. ] и. Көнсығыш халыҡтарындағы
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строФаһы күп ижекле ике юлдан Торған лирик
щиғыр үлсәме. Ш. Бабич поэзияһында гәзәл-

тырышалар. С. агиш . Бы л кәбәндә бер гәйеп
бар, һиҙһә кем дә шелтәләр: эреле-ваҡлы, башлы-башһыҙ булды ҡуйҙы көлтәләр. Ш. Вабич.
□ Ғәйеп итеү килешмәгән, әҙәпкә, тәртипкә
Ьыймаған эн1 , яҙытс тип тсараУ; ғәйепләү. Ҡайгы күрһәң, ила, батыр, гәйеп итмәҫ һине кем
дә. М. Кәрим.
ф Ғәйеп нтештән булмаһын ҡар. биғәйбә
2. Ғәйеп итмәгеҙ әҙәп. ғәФү үтенгәндә әйтелә.
Ғәйепкә тарттырыу берәр яҙытс эш, тсылған на

дәр күп, т Гётене көнсыеыш поэзияһының,
Хафиздың гүзәл гәзәлдәренең иҫ китмәле мөгжизәле серле ҡеүәһе, тел төбө, аллегория, сим
вол, кинәйә, ҡупшы биҙәк менән йәшеренгән
сихри көсө арбай. Ғ. Хөсәйенов.
ҒӘЗӘЛ 2 и. ҡар. йәйрән.
ҒӘЗӘЛСЕ и. Ғәзәл яҙған Ьәм ғәзәл күсереү
менән пгөғөлләнгән тағи р . Н ауаи белеш мәлә
ренә караганда, .. китап сауҙаһында бигерәк
тә махсус гәзәлселәр ҙур уңышҡа ирешкән:
уларҙан теләгән бер авторҙың .. гәзәлен күсер
теп алдырыу мөмкин булган. Ә. Харисов.
ҒӘЗӘУаТ [гәр.] и. иҫк. Барымта, я у . / Дин
өсөн асылған һуғыш.

ҒӘЙБӘТ [гәр.] и. Кешене артында яманлап,
насарлап һөйләгән хәбәр; Яман һүҙ. Ғәйбәт һөй
ләү. ш Ғәйбәт — иҫкелектең сире, у л йогошло,
.. һаҡ б у л ! Югары б ул унан, пак бул! Ҡ . Д а 
ли. Д уҫлы ҡ .. булгас, бик һәйбәт! Л әкин ҡасан
матур, ҙур һәйбәтте аяҡ салып йыга бер ғәй
бәт. М. Кәрим. А ҡы ллы ла егет ай ш ул булыр,
һөйләмәҫ у л кеше гәйбәтен (Халытс йырынан).
Ғәйбәт тоҡсайы ғәйбәт һөйләү менән шөғөллән
гән кеще, ғәйбәтсе. Ҡайҙа һуң унда [Ф әхриҙә]
атаһында булган горурлыҡ, көс? Тфү, бисәсәсәләр араһына тыгыла, гәйбәт тоҡсайына әйләнгән. В. Бикбай. Ғәйбәт ЬатыУ кепгене насар
лап һөйләү, кегле тУраҺында лман һү ҙ таратыү.

Ғ

сар тсылытс өсөн яуап бирҙереү; яуаптса тарт
тырыу. Уны [Мәмбәт ҡараҡты] күптән түгел

һугып үлтергәндәр. Шаулап йәшәһә лә шып-шым үлгән, уны үлтергән кешене эҙләүсе, ғәй
епкә тарттырырга тырышыусы ла булманы.
В. Викбай. Ғәйептән булған никахһыҙ тыуған;
тыума.
# Белмәү гәйеп түгел, белергә теләмәү гәйеп.
Әйтем. Бәреп әйткәндең гәйебе юҡ. Әйтем.
Ғәйебенә күрә язаһы. Әйтем.
ҒӘЙЕП 2 [гәр.] с. Йәшерен, билдәһеҙ, берәүгә
лә билдәле түгел. [Батыр:] Бына һис көтмәгән

ерҙән хоҙай бирҙе. Электән дә гәйеп хазиналы
тиҙәр ине был ерҙе. М. ҒаФури.
□ Ғәйеп булыу эҙһеҙ, хәбәрһеҙ ютс булыу;
юғалыу. Уның [Зәйнәптең] атаһы һугыштың
тәүге йылдарында уҡ фронтта гәйеп булгайны.
Ш. Насыров.

ф Ғәйеп ирәндәр дини серле ирҙәр, алла ке
шеләре. [Хан:] А ллага шөкөр, биргән саҙаҡа,

Ғәйбәт һатып йөрөү, ш [А лла ҡ а ев:] .. Ярай,
һин Ҡ әҙриә еңгәй, нимә унда гәйбәт һатаһың?..
Нимә, кенә тотаһыңмы?.. С. Кулибай. Бикә
килен булып төшкәс тә татыу тормош оҙаҡ бар
маны, гәҙәтенсә ҡарсыҡ гәйбәт һатты, .. көн-төн
карганы. Т. арслан .
• Д уҫ күҙеңә ҡарап әйтер, дошман гәйбәт
һатыр. Әитем. Кеш елә күрһә — гәйбәт, үҙе ҡы л
һа — һәйбәт. Әйтем. Яман әҙәм балаһы гәйбәт
һөйләп буш ҡалыр. Әйтем.
ҒӘЙБӘТСЕ и. Ғәйбәт тараттсан, ғәйбәт һөйләү менән шөғөлләнгән кеше. Ғәйбәтсе булы у. //
Ғәйбәтсе кеше. ■ Ишектәнме, тишектәнме,
йортҡа гәйбәт килеп керә, .. хәйләкәрлек ауын
үрә .. гәйбәтсенең агыуынан аҙмы әҙәм яфа
сигә. А. Игебаев. Ғәйбәтсе телдәр гәйбәтте төр
лө яҡлап ҡабартты. Әҙәм ышанмаҫлыҡ һүҙҙәр
ш улай артты ла артты. Т. арслан.
• Боҙ өҫтөндә яҙы у тормаҫ, гәйбәтселә һүҙ
тормаҫ. Әйтем.
ҒӘЙЕП 1 [гәр.] и. 1. Килешмәгән, тәртипкә,
әҙәпкә һыймаған эт-тсылытс; яҙытс. Ҙ у р гәйеп.
Ғәйеп күреү. Ғәйеп миндә. Ғәйеп табыу. Ғәйеп
тагыу. Ғәйеп ташлау. Ғәйеп һанау. М инең ни
гәйебем бар. Ғәйепте асыу. Ғәйепте юйыу. Ғәй
епте кешегә япһарыу. Ғәйепте үҙеңә алыу. //
Ғәйеп эш. Ғәйеп һүҙ. ■ Бибинур иҫкәртеү
яһа[ны]: Нимә, әллә һөйөү гәйеп эшме йәше
рергә? М ин бала түгел. Б. Викбай. М инән тү
гел, гәйеп арҡаһында йәшәй алмам мин дә
әрнеү һеҙ. Ғ. Хәйри.

салган ҡорбандар арҡаһында, гәйеп ирәндәр яр 
ҙамы менән балам ҡотолган (Әкиәттән). Ғәйеп
тән хәбәр иҫке хөрәФәт буйынса, тәңре йәки

2. Ететмәгән Урын, кәмселек, етешһеҙлек.

л әүҙә ғәйепләнелеп, суд алдында яуап биргән,
ғәйепле тип һаналған кеше. Ғәйепләнеүсенән

Приказчиктар һәр ситсаны йыртҡан һайын:
«Их, тауары/» — тип маҡтап ҡуялар. А лы усы 
лар ниндәй ҙә булһа гәйеп табып, яманларга

төрлө юрау, ырымдар артсаһында белеп булған,
алдағы киләсәк тураһындағы хәбәр. Ғәйептән
хәбәр биреү. ■ Х әким бай .. һәр ваҡыт дога

уҡый, ураҙа тота, м уллалар менән эш күрә.
Шуның өҫтәүенә гәйептән хәбәр биреү менән
дә шөгөлләнә. У га төрлө яҡтан ауырыу кеше
ләр килә. Ш. Шәһәр.
ҒӘЙЕПЛЕ с . 1 . Н асар, ярамаған эш тсылған,
ғәйебе булған, ғәйебе бар. Ғәйепле кеше. Ғәй
епһеҙҙән гәйепле. Икеләтә гәйепле. Үҙең ғәйеп
ле. Ғәйепле булы у. Ғәйепле һанау, ш Н ы язгол
үҙенең һуңгы ваҡыттарҙа күргән мәшәҡәт, яф а
ларының иң ҙур гәйепле кешеһе Айбулат икә
нен бик яҡшы төшөнә ине. Һ. Дәүләтшина.
2. юр. Енәйәт эшләгән, енәйәт эш өсөн яуап
лы булған. Ғәйепле кеше. Ғәйепле булыу. Ғәй
епле итеү. Ғәйепле һанау. Ғәйепле яһау. Ғәйеп
ле түгел, ш Саҡай Солтановты ун биш йылга
хөкөм иттеләр. Суд ваҡытында ул, бүреләй стенага һырлыҡтырылгас, Ф әгиләнең һәләкәте өсөн
дә үҙе гәйепле булы уын таныны. В. Викбай.
• Урлаган бер гәйепле, урлатҡан ике гәйеп
ле. Мәҡәл.
ҒӘЙЕПЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. ғәйепләү. 1937
йылда һ әҙи ә Дәүләтшина нахаҡҡа гәйепләнеп,
оҙаҡ йылдар буйы ижади хеҙмәтенән айырылырга мәжбүр була. М. Минһажетдинов.
ҒӘЙЕПЛӘНЕҮСЕ и. юр. Берәй енәйәт эш
яуап алыу., оҙаҡҡа һуҙылды. Сөнки суд агзалары ла эштең төбөнә төшөү өсөн күп һорау
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ҒӘЙ

ҒӘЙ

бирҙеләр, Ғ. Әмири. Суд процесы ярты сәгәт
самаһы дауам итте, .. Судья гәйепләнеүселәрҙең әле береһенән, әле икенсеһенән эшләнгән
енәйәттәре хаҡында һорашты. X . Зарипов.

ҡайрай ине [кәзәне] һуярга. М. ҒаФури. Ҡ ор
бан ғәйете һөйл. мосолмандарҙа Зөлхизә айы
ның унынсы көнөндә тсорбан салып үткәрелә
торған байрам һәм шунда утсыла торған намаҙ.
У раҙа ғәйете һөйл, ураҙа бөтөү менән үткәрелә
торған байрам. Ғәйет уҡыу һөйл, ғәйет нама
ҙын УтсыУ.
ҒӘЙЕШ [гәр. ] и, иҫк. кит, Тормош, эш-хәл.
ф Был ни ғәйеш (йәки бына ғәйеш) апты
рауҙы белдергәндә әйтелә. [М уллалар:] Бы л ни
гәйеш! Дәжжәл һүҙҙәрен тылҡыйҙар! Ғ. И бра
һимов.
ҒӘЙЙӘҒ [гәр.] с. Ғәйрәтле, дәртле, тсыйыу,
батыр; бик көслө. Ғәййәр ир. Ғәййәр кеше.
Ғәййәр булы у . ■ Салауат китте тип үк шатланмагыҙ, унан гәййәр тыуыр донъяга (Халытс
йырынан).
ҒӘЙЙӘр Л Ә Н ЕҮ ҡ. Ғәйрәтләнеү, дәртләнеү,
батырланыу, ярһыу. Ғәййәрләнеп эшкә тото
ноу. п Ф рансу з, франсу з килә, ти .. Яуы ет

ҒӘЙЕПЛӘҮ ҡ. 1. Ғәйебе бар, ғәйепле тип
һанау, ғәйеп Тағыу. Йомшаҡлыҡта гәйепләү.

Талапһыҙлыҡта гәйепләү. Тәртипһеҙлектә гәй
епләү. Хулиганлыҡта гәйепләү. ш [Януҙаҡ:]
Үҙеңдән улай-былай гәйеп тапмаг^ндарҙыр
шул? — Юҡ, .. гәйепләй алманылар. Бы л эштә
минең ҡатнашым юҡ тип башта уҡ әйткәйнем
бит [тине Сәгиҙә], М. Тажи. — Әле һине яма
натлы итмәҫтәр, һаман да ш ул мине, үгәй әсә
уҫаллыгы нан тип, гәйепләрҙәр , — тип [әбей
Үмәр] ҡартына бик ныҡышып ҡараны.. Һ. Д әүләтпшна. Ғәйеплеү акты ғәйепләнеүсенең ғәйе
бен, енәйәтен асып яҙған Ҡағыҙ. Ғәйеплеү акты

уҡы лы п бөткәс, гәйепләнеүселәргә һүҙ бирел
де. X . Зарипов. Ғәнепләү телмәре ғәйепләнеү
селәрҙең ғәйебен, енәйәтен асып прокУрор тараФынаи судта һөйләнгән һү ҙ.
2. күсм. ЕтетЬеҙлек, иасарлык табып, яманлаУ. Ашты гәйепләү.
ф Ғәйепләп китмәгеҙ (йәки ҡалмағыҙ) хуш 
лашҡанда әйтелә торған әҙәп һүҙе.
ф А ҡы ллы үҙен гәйепләр, алйот иптәшен гәйепләр. Әйтем.
ҒӘЙЕПЛӘҮСЕ и. 1. Кемделер нимәләлер
ғәйепләгән к е т е . Ғәйепләүселәр күп. Ғәйеп

ләүсе табыла. Ғәйепләүсе булы у, ш К үңелдән
гәйепләүселәр ҙә уның йөҙөнә бер ҡарау менән
был хаҡта оноталар. Эйе, сихри нур түгелә
бөгөн Зөлхизәнең йөҙөнән. У л бәхетле. 3 . Биитева.
2. Ғәйепләнеүсенең гәйебен, енәйәтен асып

сыҡҡан рәсми кеше. // Ғәйепләүсе яҡ.
ҒӘЙЕПЛӘШЕҮ ҡ . урт. ҡар. ғәйепләү.
ф Ғәйепләштән булмаһын кешелә мөнәсәбәт,
баһа тыуҙырырҙай бер иәмә эшләр алдай киҫә
теп әйтелә торғаи һү ҙ. [Әсмә:] Ярай улайһа,

гәйепләштән

булмаһын,

бейеп

күрһәтәйем.

X . Ибраһимов.
ҒӘЙЕПНАМӘ [гәр. + фарс.] и. Ғәйепте күрһәтеп яҙған ҡағыҙ. .. Ы раҫлыҡҡа баш һалып
ҡайтыусылар Ҡанышҡа кәңәш бирҙе: — Бы лай

йәшенеп ята алмаҫһың. Әҙәмдең яҡшыһынан
яманы күберәк .. Береһе ошаҡлар. Ғәйепнамә
яҙып, гәйебенде илт. Ғ. Ибраһимов.
ҒӘЙЕПҺЕҘ С. Н асар э т тсылмаған, ғәйебе
ютс. Ғәйепһеҙ кеше. Ғәйепһеҙҙән гәйепле. Ғәйеп
һеҙ булы у, ш [Я лал — Бикмырҙа ҡартҡа:] Кем

менән кәңәш иттегеҙ, мылтыҡты ҡайҙан а л
дың? — Мылтыгым да юҡ. М ин был эштә ғәй
епһеҙ. Т. Хәйбуллин. Мине һөйөр булһаң, баш
ҡанан ҡас, мин гәйепһеҙ, күңелем алынгас (Х а 
лытс йырынан).
•
Ғәйепһеҙ аш эҙләмә — ас ҡалырһың, гәй
епһеҙ дуҫ эҙләмә — таҡ ҡалырһың. Мәтсәл.
ҒӘЙЕПҺЕНЕҮ ҡ. Үҙеңде ғәйеплегә һанау.
ҒӘЙЕТ [гәр.] и. Н амаҙ утсып үткәрелә тор
ған дини байрам. Ғәйет көнө. Ғәйет алдынан,
■
[Вәли] йома һәм гәйеттәргә сәллә кеймәй
барыуҙы килештермәй, М. ҒаФури. Ғәйет нама
ҙы ғәйет көнө мәсеттә утсыла торған намаҙ.

Ғәйет намаҙынан ҡайтыу менән [хужаң] бысаҡ
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кән М әскәүгә лә, буҫагала тора, ти .. гәййәрләнмәк була, ти, юҡ итәм тип илеңде (Ҡ обайы р
ҙан).

ҒӘЙНаН [гәр.] р. иҫк. кит. 1. Үҙгәреш һеҙ
көйө, үҙгәртмәй, шул көйөнсә. [Хатты] гәйнан
күсерәм. М. ҒаФури.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒӘЙРЕ [гәр. ] с. 1. (йәки бүтән ғәйре) Бүтән,
башҡа. Яҡын тирәлә ерек менән муйылдан
гәйре бер агас та юҡ. Ә. Вахитов.
2. иҫк. СиФат иәки сиФат тсылым алдынан
килеп, юҡлыҡ (булмаған, түгел) мәғәнәһе бирә.
Ғәйре ихтияри. Ғәйре рәсми, ш .. Ҡанатһыҙ
ҡоштар ҙа була икән шул. Осоуҙары гәйре
тәбиги булган кеүек, һайрауҙары ла гәйре тәбиги уларҙың. И. Насыри.
ф Вә ғәйре һәм башҡа, һәм башҡалар. Ул
[кенәз Дмитрий] Өфөнән бөтә дүрт юлга сап
ҡын ебәреп, беҙ башҡорттарҙы вә гәйре дин
кеш еләрен һинең .. указыңды тыңлар өсөн ҡа
лаға килергә ҡушты. «Ағиҙел», 1966, № 12.
ҒӘЙРӘТ [гәр.] и. Дәрт, көс, ҡеүәт. Ғәйрәт
ҡуҙга лы у. ■ Башҡорт халҡы тарихта гәйрәт
менән фаш булган, Ш. Бабич. Ҡ улда гәйрәт
булмаһа, батыр яуҙа түҙә алмаҫ (Ҡ обайы р
ҙан).
ф Ғәйрәт кнлеү дәрт ҡуҙғалыу, дәртләнеү.
Ғәйрәт ҡайтыу көс, мөмкинлек бөтөү, дәрт һ ү 
неү. Ғәйрәт сәсеү ныҡ ғәйрәтләнеү, ажарланыу,
батырланыу. Пехота алдынан гәйрәт сәсеп ике
танк килә ине. Ә. Ихсан. Аҡбуҙатҡа менеп, гәй
рәт сәсеп яуга сапҡан батыр егеттәр, Д. Юл
тый.
ҒӘЙРӘТЛЕ с. Дәртле, көслө, ҡеүәтле. Ғәй

рәтле ир. Ғәйрәтле кеше. Ғәйрәтле ҡул. Ғәйрәт
ле булы у, ш Йыһан әбей йәштәр кеүек дәртле
һәм гәйрәтле. Хәлим әгә элек станокты нисек
ҡорорга, таҙартырга кәрәклекте әйтеп сыҡты..
Ш. Шәһәр.
#
Аягы ҙур — гәйрәтле, ҡулы ҙур — йөрәкле.
Әйтем.
ҒӘЙҒЮТЛЕЛЕК и. Батырлыҡ, ҡыйыулыҡ.

Башҡортостан улдары. Тыуган ил өсөн барган
һугыштарҙа .. батырлыҡ һәм гәйрәтлек күрһәт
теләр. Ә. И хсан.

ғ

ҒӘЙ

ғәм

ҒӘ Й РӘТЛӘН ДЕРЕҮ ҡ. Дәртг У Я Т ы У , тсеүәт
өҫтәү; Көс биреү, ғәйрәт биреү.
ҒӘЙРӘТЛӘНЕҮ ҡ. Дәрт, тсеүәт меиән тотсаныу; лрһыУ. Ғәйрәтләнеп эшкә тотоноу, ш

ҒӘЛӘКӘ [гәр.] и. иҫк. Бәйләнеш, үҙ-ара япсынлытс. Әшнәләрҙең бер-береһе араһында гәләкә
һиҙелде. М. ҒаФүри.
ҒӘЛӘМ [гәр.] и. ҡар. ғаләм.
ҒӘЛӘМӘТ [гәр.] и. 1. Билге, билдә. Ҡарт

... Бөтөнләй гәйрәтләнеп китергә лә тегеләрҙе
[кеш еләрҙе] ҡыйратып ташларга иҫәбе бар икән
дейеүҙең (Әкиәттән).
ҒӘЙСӘР [гәр.] и. шигр. Эҫе шишмә.
ҒӘЙӘР с . ҡар. ғәййәр. Күрәһеңме? А на гәйәр ирҙәр юлга сыгыр өсөн атлыгып, шоңҡар
ҡоштай тора талпынып. М. Тажи.
ҒӘЙӘТ [гәр.] р. Бик, сикһеҙ. Ғәйәт ҙур.
Ғәйәт көслө, п Түңгәүерҙең батыры Тимерготло, бер бәһлеүән икән гәйәт ныҡлы. «Бабсатс
менән К үсәк». Мәрйәм әсәһенең һалҡын көндө
урманга утынга китеүенә гәйәт борсолдо.
М. ҒаФури.
ҒӘКЕТ [гәр.] и. ҡар. ғаҡыт. [Х әлиулла:] кү р 

гәнемде һөйләп ташлаһам, үлтерер был яуы з
дар, һөйләмәйем, тип ант итәм. Бы на, .. һөйләр
гә тура килеп ташланы бит әле. Ғәҡетемде боҙгас, антым башыма төшмәҫме икән һуң минең.
И. Ғиззәтуллин.
ҒӘКИДӘ [гәр.] и. иҫк. дини ЫШаныУ, иман.

Б ала булһа, ата-инә һөйөнә, миҫле керҙе бер
дәүләт өйөнә гәҡидә ҡорбанын у га сала...
Ш. Әминев.
ҒӘҠ РӘП [гәр.] и. 1. (баш хәреф менән) астр.
Ун ике бөрөж дөң бере; Мнзан һәм Ҡ әүес бө
рөждәре УрТаҺында урынлаписан.
2. Ҡояш календары бүйынса һигеҙенсе айҙың
ғәрәпсә исеме (22 октлбрь — 21 нолбрь; ҡар.
календарь). Ғәҡрәп айында, ш Тәтегәс бей бул-

гандан һуң, тарих тугыҙ йөҙ илле тугыҙҙа, сыс
ҡан йылында, гәҡрәптең икенсе көнөндә Ҡазан
ҡалаһын урыҫ алды. «Баппсорт ш әжәрәләре»,

лы ҡ гәләмәте. Аҡы лһы ҙлы ҡ гәләмәте. К өнлә
шеү гәләмәте. ш Сажиҙә яуап ҡайтарманы,
.. ризалы ҡ гәләмәте белдергәндәй, башын түбән
эйеп, сүмесенә үрелде. И. Насыри.
2. Ғәжәпләндерә, аптырата торған хәл. Бы л
ни гәләмәт! ш Мәсем хан быны ишетеп ҡәнәгәт булды.. Кисекмәҫтән бында Бабсаҡ килһен,
тине, күрәһегеҙ, бына ниндәй гәләмәт булды!
«Бабсатс менән К үсәк». / Ығы-зығы, бола. [Гөл
йөҙөм — Мәгфүрәгә:] Еңгә, бөгөн билемдән бик
ныҡ ала. Кистән дә ҡалмам ахыры. Оят була
инде, бындай гәләмәт саҡта. Һ. Дәүләтшина.
3. р. мәг. Бик, сикЬеҙ. Ғәләмәт ҙур. Ғәләмәт
матур, ш Тоҡ менән һугышҡан кешеләр ҙә,
арҡан буйлап йүгергәндәр ҙә гәләмәт ҡыҙыҡ ине.
Ф . Рәхимғолова.
ф Ғәләмәт сигеү {йәки тарыУ) мәшәтсәт, ыҙа
күреү, ыҙаланыү.
ҒӘЛӘМӘТЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. 1. Төрлө тсыҙытс
эшләү, тсыҙытс хәлгә тсалыү. Шаярып, көлөп гә

ләмәтләнеп бөтөү.
2. Ниҙер эшләп аҙапланыу, ни менәндер булышыу. И ҙән буяп гәләмәтләнеү.
ҒӘМ 1 [гәр.] и. 1. Күңелдәге аУыр кисереш;
көиөк, тсаиғы, хәсрәт. И л гәме. Х алы ҡ гәме.

ш М. Ғафури, Ш. Бабич, Ю. Юлтый кеүек
шагирҙар ауыр йылдарҙа халы ҡ гәмен, «меңдәр
гәмен » йырланылар. Ғ. р амазанов. Ҡайҙа баҡ
ма гәм дә хәсрәт, моңһоу донъя, ҡайгы, зар.
Б. Мирзанов.
2. Хәсрәт, моң, уи. К үңел түрендә һис юйыл-

маҫлыҡ саф тойголар ҡалдырган .. Ғизетдин
Ғәҡрәп башында ҡар яуһа, ҡырҡ көн ҡара бабай килеп баҫа. Сәмһеҙгә — сәм, гәмһеҙгә —
гәм бирә торган хикмәтле кеше ине м әрхү
ятыр. Әйтем.
мең. Ә. Гәрәев. Тыуган Рәсәй, туган әсәйем
ҒӘҠС [гәр.] и. иҫк. кит. Кире лтс, тсаршы ятс.
□
Ғәҡс итеү тсаршылытс итеү. К үр унда ма һин гәм уятҡан яҡты уйҙарым. К. Кинйәбу
латова.
тәм, шау-шыу менән тулган сәма, гәҡс итә ас
• Ғәме барҙың йәме бар. Мәтсәл.
тар йөрәгенән ташып сыҡҡан сада. Б. МирзаҒӘМ 2 [гәр.] и. Бөтә халытс, лбаи халытс. [Са
нов.
бирйән олатай:] — Улым, быны [тарихты] ки
ҒӘҠСЕЛ с. иҫк. кит. Ҡаршы, кире. Ахырҙа
тапҡа сыгараһыңмы? Сыгар ш ул, бөтөн гәм
бер яҡтан гәҡсел хәрәкәтселәргә, икенсе яҡтан
белһен. Балалар белһен , — тип ҡуйыр ине.
зәкиселәргә юл асылып, ҙур бандитизм тыуыу
Ҡ . Аралбаев. [Байҙар — батшага:]Бөтә гәм бер
ына сәбәп булды. Ш. Хоҙаибирҙин.
гәләп х әл дтә алманыҡ, инде үҙең нишләһәң
ҒӘҠСӘН [гәр.] р. иҫк. кит. КиреЬенсә.
дә эшлә (Әкиәттән).
ҒӘЛИӘССӘЛӘМ [гәр.] и. Дии иолаЬы бүиҒӘМБӘР [гәр.] и. 1. Кашалоттың эсәк буй
ыиса, мосолмаидарҙың пәйғәмбәр исемеиә тсүI960.
•

шып әйтә торғаи именлек теләү, ололаү Ьүҙе.

Мөхәммәт гәлиәссәләм.
ҒӘЛӘБӘ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Яүлаңғаи өҫ
төнлөк, еңеү. Петроград ваҡигаһындагы ғәлә
бәне Рәсәй эшсе-крәҫтиәндәренең бөтә көстә
ренә тугарырга тура килә. А. И браһим-Ҡыпсатс.
2.

Шау-шыу. Ундагы гәләбәләр, бер-береһенә
бәйләнеше булмаган күренештәр Хәмиҙәнең күҙ
алдынан үтәләр ине. М. ҒаФүри.
ҒӘЛӘЙҺӨССӘЛӘМ [гәр.] и . ҡар. ғәлиәссә
ләм. — Мөхәммәт гәләйһөссәләм миграж көнөн
дә күккә күтәрелгән. — Абыстай, уның аэропла
ны ҡалай булды икән һуң? Б. Ишемғол.
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ынан сытстсан балауыҙ Ьыматс матдә (хушбыиға
тсушыла). Мисек, гәмбәр еҫе аңҡый, Ғәмбәр
һиндә.. Ш. Бабич.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ҒӘМЛЕ с. 1. Ҡайғы-хәсрәте бар, тсаиғылы,
хәсрәтле. Зәм зә апай гәмле күҙҙәре менән беҙгә
боролоп ҡараны. Й. Солтанов. Агиҙелкәйҙәр-

ҙең аръягында, гәмле ҡыҙ Ғәмилә, ҡарҙан ҡаты
төшкән ҡырау бар (Халытс йырынан).
2.
Хәстәрле, вайымлы. Х алҡы м гәмен татҡан
гәмле күңел меңдәр гәме менән яна ул. Д. Юл
тый.
ҒӘМЛӘҮ ҡ. Н иҙер тсаиғыртып, хәстәрләү.

Я лга киткәндә йортҡа кеше ҡалдыргайныҡ, бер
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ғәм

ҒӘР

ҙә гәмләмәгән. М. Тажи. Бына тәртип, бына
низам ш улай у л — һине гәмләп, һине һаҡлап
илай у л (М өиәжәттәи).
ҒӘМҺЕҘ с. 1. Вер иәмәгә лә бошмаған; уилаиа белмәгән; вайымһыҙ, моңһоҙ. Ғәмһеҙ йоҡо.
Ғәмһеҙ ҡараш. Ц Ғәмһеҙ йәшәү. Ғәмһеҙ ҡарау,
ш .. Донъяла гәмһеҙ йәшәгән, «яҙмыш ш улай
ҡушҡандыр инде» тип, кәмһетеүҙәргә, кешелеге
тапалыуҙарга риза булып йәшәүселәр аҙ түгел.
А. Карнаи. Ә мин, тиле, бер нигә иҫе китмәй
торган шаян, шат, гәмһеҙ йәш кеше ролен уй 
науҙы дауам иттем. 3 . Бишпева.

шә, кәрәк, итек, сәй, ситса .. етештереү юлын
таба. А. ТаҺиров.
ҒӘМӘЛЛӘШ ТЕРЕҮ ҡ. кит. Тормошҡа ашы
рыу. Партия ҡарарҙарын тиҙерәк гәмәлләштерергә кәрәк.
ҒӘНИ [гәр.] с. иҫк. 1. Бай, дәүләтле, мул
тормошло. Ғәни кеше. Ғәни булы у, ш [Иштәк
тәр] И ҙел буйҙарында һәм урмандарҙа бал ҡорт
тары менән, һыуҙа ҡондоҙ менән, яланда һыуһар-төлкө менән эш итеп, гәни булдылар. «Баш-

2. Ҡайғы, хәсрәте булмаған, тсаиғыхәсрәтЬеҙ.

Ғәмһеҙ кеше. Ғәмһеҙ булыу.
ҒӘМ ҺЕҘЛЕК и. 1. ВаиымЬыҙлытс, моңЬоҙлотс,
тсаиғыртмаүсанлытс. Ғәмһеҙлек арҡаһында, m
Ҡалды балалыҡ, бөттө гәмһеҙ лек. Килде н у р 
ланып ялҡынлы йәшлек. Ҡ. Даян.
2. ҠаиғыЬыҙлытс, хәсрәтҺеҙлеК.
ҒӘМӘЛ [гәр.] и. i . Эш, хеҙмәт. Теләймен —

һис теләгем ҡабул түгел. Ә ллә мин ҡылдыммы
икән яуы з гәмәл. М. ҒаФури.
2. Эш, тормош булмышы. Ғәлиәкбәров әҙе
рәк уйланып торгас, үҙ волосына ҡайтыу гәмәлгә ярашлыраҡ булыр, тип тапты. Ф . Иҫәйғолов.
3. мат. Математшсала хисаплаУҙың төп төрө.

Дүрт гәмәл. А лы у гәмәле. Ҡ уш ыу гәмәле.
4. дини Н амаҙ, ғибәҙәт. Беҙҙең өсөн ҡайгырмагыҙ, изге гәмәлдәр ҡылыгыҙ (Бәйеттән).
ф Ғәмәлгә ашыу үтәлеү, тормописа а т ы У.
Ғәмәлгә ашырыу үтәү, тормописа аШырыУ. Х а 

лыҡ дәүләт власын Башҡорт АССР-ының по
литик нигеҙен тәшкил итеүсе халы ҡ депутатта
ры Советтары аша гәмәлгә ашыра. Баппсорт
аССР-ының КонституцияЬы, 1984. Ғәмәлгә ки
леү барльпсҡа Килеү, хасил булыу. Ғәмәл дәф 
тәре 1) иҫк. эщ-хеҙмәтте яҙып бара торғаи дәф 
тәр; э т дәФтәре. [Ғиззәтулла — С анияга:] Й ә

һәт кенә Ғәләүиҙе саҡырып алып кил. Й ыллы ҡ
отчет кенәгәһен, башҡа гәмәл дәфтәрҙәрен ҡал
дырмаһын! Ғ. Әхмәтшин; 2) дини тсарашса, һәр
гсетеиең гөнаҺы яҙылып бара торған дәФтәр.

[Сабир мулла:] Унда [теге донъяла] һәр кем
дең гәмәл дәфтәре ята икән, минең гәмәл дәф
тәремдең бер ҙә генә рәте юҡ. В. Ишемғол.
Ғәмәлгә ҡуйыу тсулланыу, тормописа ашыра
башлау. 1922 йылдан башлап башҡорт телен

гәмәлгә

ҡуйыу

хаҡында

хәстәрлек

көсәйә.

Ғ. р амазанов. Ғәмәлдә ҡалыу ү ҙ көсөндә, заКоН хәлеидә бУлыУын д аУам итеү, ҡУлланышта
йөрөү. Ғәмәлдән сығыу тсулланьппы бөтөү, заКонлы булыуҙан тутстау, тсулланыуҙан сығыу.
• Ниәт — ярты гәмәл. Әитем.
ҒӘМӘЛДӘ р. Булмышта, ысынында, ысынбарльпста. Ер һөрөлгән булып иҫәпләнә, ә гәмәлдә һөрөлмәгән. ■ Ғәмәлдә иң элек опера

һәм балет театры .. үҙәк булы п әүерелергә
тейеш. Б. Бикбаи.
ҒӘМӘЛДӘГЕ р. Булмыштағы, тормоштағы.
Ғәмәлдәге закон.
ҒӘМӘЛИ [гәр.] с. иҫк. Ғәмәлгә (1, 2 мәғ.)
билдәле, тормописа нигеҙләнгән; практик. Ғә
мәли эш. ш Кәшиф уйлай, күпме тауар, нәмә
барлыгын белә, шунан гәмәли сараларга кере
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Ҡорт ш әжәрәләре», 1960.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
ҒӘНИМӘТ [гәр.] и. 1. Һуғышта дошмандан
баҫып алынған нәмә; улъя, троФей. Ғәнимәт

итеп алыу. Ц Ғәнимәт малдары. Ғәнимәт та
быш, ■ Урам ҡыҙыу, бөркөү, һалдаттарҙа йөк
ауыр, береһе лә таланган гәнимәтте ташламай,
елкәләренә күтәреп .. алып баралар. Д. Юлтый.
Еңелгән халыҡтарҙан таланып алынган гәнимәт малдары .. аңһыҙ халыҡтың күҙҙәрен буяр
өсөн дә етә. М. ҒаФури.
2. күсм. Табылған нәмә; табыш. [Ҡыҙ — ҡарт
ҡа:] Н иш ләп у л һинең йөҙөгөң булһы, ти. Мин
уны һыуҙан таптым. Ул миңә гәнимәт табыш
булды (Әкиәттән).
3. иҫк. Уңыш, бәхет. Ғәнимәт һанау, ш Эй
сабый, .. татлы гүмерең .. яҡшы бел татлылыгын. Б е л гәнимәт был ваҡытты тойорлоҡ саҡ
был сагың. Ш. ТулвинсКий.
4. күсм. Көрәштә яулап алынған нәмә; уңыш,
тсаҙаиыш. Б еҙ Октябрь революцияһының гәнимәттәрен һаҡлау өсөн күтәрелергә һәр минутта
әҙер торабыҙ. Ғ. Әбдрәшитов.
ф Ғәнимәт белеү берәй нәмәнән, осраҡтан
Файҙаланыу, уңай, Форсат тип Ьанау. М улла

агай менән бик ҡаты асыуланышырга тура ки л
де. Мин ошо форсатты гәнимәт белеп, мәҙрә
сәне ташлап сыгып [киттем]. М. ҒаФури.
ҒӘНИМӘТСЕ и. Табыш табыусы.
ҒӘр [гәр.] и. Намыҫ хисе. һи нең [халҡым]
зарың зарым булды күңелдә, һинең гәрең гәрем
булды гүмергә. С. Ҡудаш . Ғәргә тейеү ғәрлән
дереү.
□
Ғәр итеү ғәрләнеү, намыҫланыу, хурланыу.

Ер һатыу менән мәш гүл кешеләр! Н исек гәр
итмәй йөрөйһөгөҙ, эй агайҙар (Бәйеттән).
• Тәнен һатҡан гәрен һатыр. Әйтем.
ҒӘРБИ [гәр.] с. иҫк. Көнбайыштағы, көн
байыш. Ғәрби Европа.
ҒӘ РЕЗ [гәр.] и. ҡар. ғарыз.
ҒӘРЕП [гәр.] и. иҫк. Көнбайыш, көнбайыш
ятс. А лга киткән гәрептәге Аурупанан [Европанан] гибрәт алды шәректәге магул, ҡалмаҡ.
М. ҒаФури. Ғәреп буржуйҙары ҡәберлектә у й 
най, ҡан һата. Ғ. Хәири.
ҒӘРЕПСЕЛӘҮ ҡ. диал. Теләиселәү.
ҒӘРЕШ [гәр.] и. иҫк. Дини тсараш буйынса
Кү Ктәге тәхет, алла тәхете. Ш ул барыштан ба
рышыма, киттем хоҙайҙың гәрешенә. Ш. Бабич.
ф Ғәрешкә китеү үлеү; теге донъяға ьситеү.
Ғәрешкә күтәреү бик нытс матстау. Хаятты ошо

матурлыгы менән берәр илаһи шагир осратһа,
гәрешкә күтәрер, иркә хур ҡыҙҙарына тиңләр
ине. Һ. Дәүләтшина. К үҙҙе ғәрешкә текәү
(йәки төбәү) үргә тсарап тсатыу. [Сабир м улла]

Ғ

ҒӘР

ҒӘР

күҙҙәрен гәрешкә төбәп, йөҙөнә үлем әсеһе эсен
дә ятҡан кеше ҡиәфәте сыгарып, үҙәк өҙгөс
э-эһ .. килеп мөңрәне. И. Ғиззәтуллин.
ҒӘРИП 1 [ғәР.] с. Верәр ере, ағзаһы имгән
гән; зәғиФ. Таумыштан гәрип. Ғәрип булыу.
Ғәрип булып ҡалыу, ш [Оксана:] .. Н ур, һин
беҙҙең ауылды дошмандан азат иткәндә һуҡы
райҙың .. А ңла, һин бит гәрип. И. АбДУллин.
ҒӘр ИП 2 [гәр.] и. иҫк, 1. Үҙ иленәи айырыл
ған, ситтә йөрөгән кеше. [Күсер хан:] И лдән
илгә йөрөйөм, балам, ил гәриптәре булайым,
балам, Ҡуҙы йкүрпәс кеүек егетте табайым, ба
лам. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. күсм. Йортһоҙ-ерһеҙ ярлы, меҫкен кеше.
Ғәриптәрҙе һис бер әҙәм алмаҫ һанга (Бәиет-

уй солгап алганда ла, йөрәге һыгылып, тыны
ҡыҫылганда ла Айбулат күңелле ине. М. Мин-

тән).
ҒӘр ИП 3 [ғәР.] с. иҫк. кит. Ғәҙәттән тыш Ят,
ғәжәп. Ғәрип хәл.
ҒӘр ИП-ҒӨр ӘБӘ [ гәр .] и. йыйн. Зәғиф, ғә
рип кешеләр, [һугы ш ҡа] киткән ирҙәрҙең к ү 
беһенән 4похоронный» килде, ҡайтҡандары —
гәрип-гөрәбә. X. Ғиләжев.
ҒӘРИ ПЛЕК и. 1. Ғәрип бУлған хәл. Ғәрип
леге арҡаһында. Ғәриплекте дауалау. Ғәриплек
күреү сит, ят ерҙәрҙә тсағылып-һуғылып, иужа
күреп йөрөү. К үп гәриплек күрһәм дә, йәр юлын

һажетдинов.
ҒӘ РЛ ЕКҺ ЕҘ с. Ғәрләнә, ояла белмәгән, ғәр
леге булмаған. Ғәрлекһеҙ әҙәм.
ҒӘ РЛ Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. Ғәрлек тойғоЬо уятыу.

Приказчиктың .. аҡырып һүгенеүе Айбулатты
бик ныҡ гәрләндерҙе. Һ. Дәүләтшина.
ҒӘ РЛ ӘН ЕҮ ҡ. Ғәрлек тойғоһо кисереү; на
мыҫланыу, хурланыу. Н ыҡ гәрләнеү. Ғәрләнеп

илау. Ғәрләнеүенән ни эшләргә белмәй, ш Улар,
бай ҡыҙҙары, яҡшы кейенгән. Беҙҙең кеүек шамыт-шомот кейемле егеттәр менән ярышлап барырга гәрләнәләр, Ш. Шәһәр. Минең атай көн
дә һис югында бер ҡаҙыҡ ҡаҡмаһам, икмәк те
лемен ашарга гәрләнәм, тип һөйләй торгайны.
Д . Исламов.
ҒӘ РРӘ [ғәР.] иҫк . : ғәррә булыу ауыр хәлгә
ҡалыу, аптырау. Ҡ уҙыйкүрпәс М аянһылыу га
үҙен таныта алмай гәррә була ине. «Ҡ уҙый
күрпәс менән МаянЬылыу».
ҒӘРСЕЛ с. Тиҙ ғәрләнә торған, ғәрләнеп барыусан. Fәрсел кеше. Ғәрсел булы у. ■ Көн

«Буҙйегет».
2. күсм. Нимәләлер булған кире күренеш.

ләш еүҙең тик сатҡыһы күренһә лә, һүндерә
күр!.. Уның уты бик дәһшәтле, һәләкәтле, гәрсел йөрәк сыҙай алмай у л ялҡынга. Ҡ . Даян.
ҒӘРСЕЛЛЕК и. Ғәрсел булған хәл. Ғәрсел
лек тойгоһо. m Ғәрселлек менән сәмлелек икеһе
бер туган бит ул. И. Ғиззәтуллин. Ғәрселлек

М ораль гәриплек, m Доктор, .. әйтер инең, идея
гәриплеген төҙәтергә ниндәй дарыу бар? В. Бик-

килеү көслө ғәрлек тойғоһо уяныу, намыҫла
ныу, хурланыу, ғәрләнеү. Миңә әйтмәй ситтәр

бай.
ҒӘ РИ П Л Ә Н Д ЕРЕҮ ҡ. Ғәрип 1итеү; ғәрипләү.

менән китеүенә гәрселлегем килде.
ҒӘРШЕ [ғәР.] : ғәрше көрси иҫк. дини Күк
тәхете. М ай көнө эш байрамы булгас, сәждәм
уга минең. Ул мөҡәддәс гәрше көрси, ҡиблам
ул, ҡәгбәм минең. И. Насыри.
ҒӘРӘП [гәр. ] и, 1. Көнъяк-көнбайыш Азия

да үлһәм дә, йөрөмәй күңелем

тынмайҙыр.

Кеш ене гәрипләндереү.
ҒӘРИ ПЛ ӘНЕҮ ҡ . Ғәрипкә 1 әйләнеү, ғәрип
булыу. И нвалид у л Өлфәт — аяҡһыҙ, .. уң аягы

уның агастан, гәрипләнеп ҡайтты һугыштан.
М. Сөидөклө. [Исхаков:] Бына ҡайттым .. Ғә
рипләнеп, ҡултыҡ таяҡланып ҡайттым. И. Абдуллии.
ҒӘРИ ПЛӘҮ ҡ. Ғәрипкә 1 әйләидереү, ғәрип
итеү. һугы п гәрипләү. Ф изик яҡтан гәрипләү.

Р ухи яҡтан гәрипләү.
ҒӘРЛЕ с. Олла, хурлана белеүсән; намыҫсаи. Ғәрле булы у, ш [Әсә:] Үҙем ярлы булһам
да, буйым гәрле. Ат алмай тороп, колхозга
керер хәлем юҡ. 3 . Ғәлимов.
ҒӘРЛЕК и. Намыҫланыу, хурланыу тойғоһо;
намыҫ, оЯт, хурлыте. Ғәрлек тойгоһо. // Ғәрлек
эш. ш Дошман Рәсәй тупрагын тапай, тиген,
ә? — тине ҡарт.— Әйтмә инде, Тимер олатай, —
тине һалдат гәрлек ҡатыш һыҙланыу менән..
Ә. Ихсан. Ғәрлеге ни тора! нимәгәлер иьпс ғәр
ләнгәндә, үтә намыҫлаиғанда әйтелгән һүҙ. Б ы л

тиклем нахаҡтан рәнйетерҙәр икән. Ғәрлеге ни
тора! Һ. Дәүләтшина. [Нурый:] П ленда улты
рыуҙың гәрлеге ни тора! Ш. Битстсол. Ғәрлек
килеү намыҫ улныу, хурлаиыу; ғәрләнеү.— Ә

бына бында үҙеңде һатҡанһың. Беләгеңә ҡунган ҡошто осороп ебәргәнһең ... тине Ғимаҙ.
Байрамголдоң был һүҙҙәргә бик ныҡ гәрлеге
килде. И. Насыри. Кешенән ғәрлек кеше ал
дында ояттса, хурлытстса тсалғанда әйтелә.
ҒӘРЛЕКЛЕ с. Ғәрлек тойғоһо көслө, ныҡ
намыҫлы. Ғәрлекле тойго. ■ Ғәрлекле ауыр

һәм Төиъяҡ АФриканың ғәрәп илдәрендә йәшә
гән халыҡтарҙың ҙур төркөмө һәм шул төркөм
гә тсараған халыҡтың бер кешеһе (сәмит телдә
ренең береһендә һөйләшә). Бәдәүи гәрәбе. Ғә
рәп теле. Ғәрәп ҡатыны. Ғәрәп аты иң борон
ғо тоҡомло меңге ат. Ғәрәп графикаһы яҙыуы,
ШриФы ғәрәп теле алФавитына нигеҙләнеп, башҡорттарҙа латин яҙыуына ҡәҙәр ҡулланыл
ған яҙыу системаһы. Ғәрәп ңифрҙары урта бы
уаттарҙа ғәрәптәрҙән алынып, хәҙерге көндә
киң таралы т алған цифрҙар, һан тамғалары.
ҒӘРӘПСӘ p. 1. Ғәрәп телендә. Ғәрәпсә аңлау.

Ғәрәпсә һөйләшеү. Ғәрәпсә уҡыу.
2. Ғәрәптәр кеүек, ғәрәп халҡына хас. Ғәрәп
сә бейеү. Ғәрәпсә кейенеү.
ҒӘРӘСӘТ [гәр.] и. 1. Вик көслө ел-дауыл.
Көҙгө гәрәсәт. К өслө гәрәсәт, Яҙгы гәрәсәт.
Ғәрәсәт ҡубыу. / күсм. Зил-зәбәр килгән оло бо
ла. Ғәрәсәт ҡуптарыу, һ угы ш гәрәсәте. ш Ты у
ган ерҙе һаҡлай алһам ине гәрәсәттәр килгән
сагында, X. Кәрим.
2.
Дини ҡараш буйынса, әхирәт көнөндә бар
лыҡ халыҡ тсуҙғалытып, зытс тсубып йыйыла
торған майҙан. [Сабир мулла:] Сыгып китеп

бара торгас, бик күп халы ҡ күрҙем: дөйә, ишәк,
үгеҙ, һарыҡҡа атлангандар. Ғәрәсәтме әллә тип
торһам, .. сират күперенең төбөндә сират көтөп
торалар икән. Б. Ишемғол.
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ҒӘРӘСӘТЛЕ с. К үҙ асҡыһыҙ Ҡар-бураилы,
ел-лмғырлы, көслө даУыллы. Ғәрәсәтле көн. ■

ҒӘҮРӘТ [ғәр. ] и. Тәндең кешегә күрһәтергә
лрамаған ере; оят ер. Күлдәк-ыштан ҡалманы

Ғәрәсәтле дауыл ҡапыл ҡупты далала, ышыҡ
ланыр бер урын юҡ яҡын арала. М. Ҫиражн. /
күсм. Ҙур ҠуҙғалыШ булғаи, оло болалы. Ғәрә
сәтле саҡта тыугандар беҙ булманыҡ һугыш
ҡырында, окоптарҙа түгел, өйҙәрҙә, ҡалтыран
дыҡ ҡышҡы буранда. С. Ғәбиҙ УллиН.
• Х олоҡһоҙ ҡатын — ғәрәсәтле көн. Әйтем.
ҒӘРӘФ Ә [гәр.] и. Ғәйет алды көнө; әрәпә.
ҒӘСКӘР [гәр.] и. 1. Дәүләттең бөтә тсораллы
көстәре; армиЯ. Совет гәскәре. ■ Ғәскәрҙән
ҡайтҡас, ауылда нисек эш ләү тураһында ул
күп кенә мәглүмәт алган. Д. Юлтый.

ғәүрәтемде ябырлыҡ. Бында йөрөгән әҙәмгә х о 
ҙай бирһен сабырлыҡ (Вәйеттән).
ҒӘ Ф И Ф Ә [ғәр.] с. иҫк. кит. 1. ОаФ, пак. Эй,
ғәфифә, эй матур һин, мине мәхрүм әйләмә.

2. Ҡораллы көстәрҙең айырым бер төрө, б ү 
леге. Атлы гәскәр. Й әйәүле гәскәр. Сик буйы
ғәскәрҙәре. Ғәскәр башы һөйл. тсораллы көстәр
ҙең батлығы; командир. Ҡыйғыр бөркөт кеүек
ай Салауат башҡорт ғәскәрҙәре башында (Х а 
лыҡ йырынан).
3. иҫк. Ҡораллы көстәрҙә хеҙмәт иткән кегле;
һалдат, һөләймәнде ике яғынан ике гәскәр то
топ, батшаға алып килгән (Әкнәттән).
4. һөйл. Нимәлер этл әгән дә тупланған ҙУр
бер төркөм.
• Ғәскәр башы ғәҙел булһа, дошман аяҡ аҫ
тында. Әйтем.
ҒӘСКӘРИ [ғәр.] с. 1. Ғәскәргә мөнәсәбәтле;
хәрби. Ғәскәри байраҡ. Ғәскәри бүлек. Ғәскәри

тәртип. Ғәскәри тормош. Ғәскәри хеҙмәт, ш
Башҡорттар беренсе май көндө .. Ватан алдын
да ғәскәри ант бирҙеләр. Ә. И хсан. Зәки .. ғәс
кәри кейем дә — шинель, йондоҙло күк бүрек
кейеп, биленә ҡайыш быуып, сумка тағып ҡай
тып инде. С. Агиш.
2. и. мәг. Хәрби хеҙмәткәр. Р еволю цияның
көслө тулҡындары ғәскәриҙәрҙең йөрәктәренә
бәреп керҙе. М. ҒаФури. Ҡайҙа ҡарама, һоро
ш инелле, ҡыҫҡа тунлы, йәшел һырмалы ғәскәри
ҙәр. Д. Исламов.
ҒӘҪРӘТ [ғәр.] и. иҫк. 1. К емдеңдер эләгеп
һөрлөгөүе, тәгәрәүе. М айҙанда у л [Ф азыл]
сығарҙы артыҡ ғәйрәт, бәйгелә уҙғандарҙан
сыҡты ғәҫрәт. АтсмУлла.
2. күсм. Яңылытлытс, хата.
ҒӘТЕРШӘ-[ғәР. ] : ғәтершә майы х Уш еҫле май;
хушбыи. Тауар бар, шәкәр бар! Ф ранцуз яулы ҡ,

Н . Ҡәрипов.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ҒӘФ ИӘТ [ғәр.] и. 1. Иҫәнлек, һаулыҡ, сә 
ләмәтлек.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҒӘФ ИӘТЛЕ [ғәр.] с. иҫк. Иҫән, һау, сәләмәт.
[Мәрйә ханым — Зәйнәпкә:] һ и н намыҫлы,

әҙәпле булдың, ошо намыҫыңды югалтма, әҙәпле
бул, ғәфиәтле бул. А. ТаҺиров.
ҒӘФЛӘТ [ғәр.] и. ҒәмЬеҙлек, вайымһыҙлыҡ,
моңһоҙлоҡ. Ғәфләт баҫыу, ш һигеҙенсе йөҙ
йылдың һуңғы яртыһы. И ҙел, Урал буйҙарын
дағы татар, башҡорттар бик тәрән ҡараңғы лыҡта сикһеҙ ғәфләттә йәшәй. М. ҒаФури. Ғәф
ләт йоҡоһо 1) ҡар. йоҡо; 2) күсм. үтә ныҡ
вайымһыҙлыҡ, ғәмһеҙлек.
ҒӘ Ф Ү [ғәр.]: ғәфү итеү ( йәки ҡылыу) кем
деңдер ғәйебен кисереү; ярлыҡау. Ябай халыҡ

Өйрәнсеккә ышанған. Уның насарлыҡтарын
онотҡан, ғәфү иткән. 3 . Биишева. Ғәфү ит(егеҙ)
өндәшкәндә, мөрәжәғәт иткәндә ҡулланыла тор
ған әҙәп һү ҙ е .— Ғәфү ит һин, исемеңде бел
мәйем. Ғ. Оәләм. Ғәфү үтенеү кемдәңдер ғәйеп
ләм әүҙе, кисереүҙе Һорау. Ш ул ғәйебем төйөр

булып, ултырҙы бит тамаҡҡа. И х, ғәфү үтенер
инем, тотоп һүкһәм нахаҡҡа. М. Кәрим.
ҒӘ Ф Ф А Р [ғәр.] и. иҫк. Ғәфү итеүсе, кисе
реүсе. Әле генә ләғнәт ороп таштым, шаштым ..
Әле ғәффар булып, әле ҡәһһар булып, хо ло ҡ
ландым тәңрем холҡондай. Ш. Бабич.
ҒӘҺДИ [ғәр.] с. иҫк. Вәғәҙәле.
ҒӘҺЕД [ғәр.] и. иҫк. Биргән һү ҙ, вәғәҙә, ант.
Ғәһедте боҙоу.
□
Ғәһед итеү (йәки биреү, ҡылыу) ант итеү,
һүҙ биреү. Ғәһед ҡылдым, йәмин иттем, ҡыҙыл
байраҡ тотоп ҡулга. М. ҒаФури.
ҒӘШИРӘТ [гәр.] и. иҫк. Ҡәрҙәш-ырыу, туған-тумаса. Батшаның ҡәрендәштәре, ғәширәт
тәре менән уртаҡҡа « удельны й» тигән ерҙәре —
һигеҙ миллион да дүрт йөҙ мең дисәтинә.
М. Өмөтбаев.

сәмсәле итек! Баҙыян, ҡәнәфер, ғәтершә майы!
К. Мәргән. Ғәтершә гөлө еҫле гөл.
ҒӘТЕФ [ғәр.] и. иҫк. кит. Й өҙ и үн әл ет е, бо
ролошо.
□ Ғәтеф итеү йөҙ йүнәлтеү, йөҙҙө бороу,
әиләндереү. Фәтех итеп Фәтих Кәрими ф айҙа
лы эштәр ғәтеф итә. Ш. Бабич.
ҒӘҮЕН [ғәр.] и. иҫк. кит. Ярҙам, булышлыҡ.

Шарлатан Шәкир юрист, ай-һай ғорурлы фир
ғәүен! Ф ирғәүендәр бик күбәйҙе, тәңрем, үҙең
бир ғәүен. Ш. Бабич.
ҒӘҮЕР [ғәр.] и. 1. Һыуҙың тәрән ере, төп
көл.
2. күсм. Тәрән мәғәиә, тәрәй Фекер.
□ Ғәүер булыу төпкөлгә китеү; ситләшеү.

Бер эшкә баш йәки ҡәүемгә рәис булған кеше
үҙ файҙаһын күҙәтеп, ғәйреләрҙән ғәүер булыр.
С. Яҡшығолов.
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Д [дэ] Башҡорт алФавитының алтынсы хәреФе.
Д а (дә) 1 терк. ҡар. ла 1. Сәгиҙә өйөнә ҡай

тып еткәнсе уйланды. «Сафураны юҡҡа ғына
ашығып быйыл биреп ҡуйҙыҡ. Хәҙер уны ни тик
лем теш-тырнаҡ менән тартһаң да, кеше кешеһе
үҙеңә булмай инде. .. Китһә, бигерәк ҡыйын
булы р ш ул. Һ. Д әүләттин а.
•
Баҡырҙы күпме ағартһаң да көмөш булмаҫ.
Мәҡәл. М оңһоҙҙоң да бер йыры була. Мәҡәл.
Тауға ҡарап тау булмаһаң да яуға ҡарап арт
бирмә. Мәҡәл.

ДА
Д а (д Э) 2 киҫ. кар. ла 2. .. Агайың да һәйбәт

егет ине, тик йәшел йылан гына башына етеп
әрәм итте. Б. Викбай.
ф Да баЬа ш ул уҡ ла баһа (ҡар. баһа 2).
•
А ҡы ллы га ым да етә, ахмаҡҡа туҡмаҡ та
аҙ. М әкэл. Батырга ла я л кәрәк. Әитем. Йылы
ергә йылан да эйәләшә. М әкәл.
Д а Б а һ а (дәбаһа) киҫ. ш ул уҡ да баһа (ҡар.
баһа 2). Бөркөт күҙле, арыҫлан йөрәкле Б уран
ша! Йәш әү өсөн, бәхет, шатлыҡ өсөн тыугайныц дабаһа һин, Буранш а! 3 . Вишпева.
д а в ы л и. иҫк. Х әбәр, һүҙ, имен1 -мимеШ.
д а в ы ғ оҡш. Ҡатырак йоҡа нәмәгә каты нә
мәләр туҡтауһыҙ тейгәндә, бәрелгәндә сыкҡан
тауышты белдергән һүҙ. М искә дабыр итеп тә

гәрәп китте.

ДаБЫР ДОБОР оҡш. Ҡ абат-ҡабат дабыр ит
кән таүыщты белдергән һүҙ. Дабыр добор итеү.
Дабыр-добор килеү.
ДаБЫРЛаТЫ У ҡ. 1. Дабыр нткән таУын1
сыгарыү; дабыр иттереү. Өй түбәһен дабырла
тып борсаҡ яуы п үтте.
2. күсм. Верәй һ үҙҙе, хәбәрҙе таратыУ, шаулатыУ. Ул хәбәрҙе бөтә ауылга дабырлатып һөй
ләп яталар. Һ. Дәүләтшина.
д а в ы р л а у ҡ. Дабыр-добор итеү, дабырдобор килеү. Ҡаты юлда арба тәгәрмәстәренең,
ат тояҡтарының дабырлаганы ишетелә.
ДаВ А Й [РУС.] өнд. һөйл. 1. Ө ндәү, саҡырыу
ҙы белдерә; әйҙә. Давайыгыҙ, иптәштәр, тиҙе
рәк. ш Әкиәт бөттө, беҙ ҡалдыҡ, давай егет
тәр, эшкә ҡуҙгалдыҡ (Әкиәттән).
2. Талап итеүҙе белдерә; бир. Ғәләү өйҙән
сыгып: — Шәхми бай, етерлек булды һиңә, да
вай договор , — тип ҡысҡырып та ебәрҙе. Т - Йәнәби.

д а в а й л а у ҡ. һ0йл. Ҡәтғи рәүештә ииҙер
талап итеү. Д авайлап һорау. ■ — Ҡайҙа, бир
әле! — тип мин хатты давайлай башланым.
Күпме һораһам да В әсилә хатты күрһәтмәне..
р . Оолтангәрәев.
ДАға и. 1. Тайыуҙан һәм зарарлаиыУҙаи
һаклаУ өсөн ат тояғына кағыла торғаи тырнаҡлы тимер. Тимер дага. Ат дагаһы. Дага ҡа-

гыу. ш Уң ҡулда ҡалган таш юлдан ат дагаларының саҡылдауы ишетелә. Ш. Шәһәр. / а я к
кеиеменең үксәһенә кағыла торған тимер. Д агалыҡ тимер. Дага ҡаҡтырыу. ■ К узла уа й ҙа

итек, ай еҙ дага, баҫҡан гына һайын ҡом туҙа
(Халык йырынан).
2. диал. А яҡ кеиеменең үксәЬе. Бейек дага.
ш Аяҡта осло дагалы, сәмсәле итек. 3 . Биингева.
Д а ғ а л а Н Ы У ҡ. төш. ҡар. дағалау. Дагаланган ат. ■ Коридорҙа дагаланган итек кейгән
бер жандарм шаҡылдатып баҫып йөрөй. М. Хәй.
д а ғ а л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. дағалау. Ике лә

туры ат дагалаттым, таш урамҡайҙарҙан тайыр
тип (Халык йырынан).
Д а ғ а л а У ҡ. 1. Даға ҡуйыу, даға кағыУ. Ат
дагалау. ш Тимерйән тимерлек янында сыуала.
Тимерсенең ат дагалаганын күҙәтә. Н. Ғәли
мов.
2.

күсм. Вөлдөрөү. Байҙарҙы дагалайбыҙ,
көндәрен бөтөрәбеҙ. А. ТаЬиров. Балы н эсәйек
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әле беҙ у л ҡарттың. Бик һәйбәтләп кенә даға
лап ҡайтайыҡ. Ж. Кейекбаев.
• Ат дагалаганда баҡа ботон ҡыҫтырган.

Мәҡәл.
Д а ғ а Л Ы с. Д аға ҡуйылған, дағаланған. Д а 

галы ат. Дагалы итек. ш .. Таш урамда дагалы
аттарҙың тауыштары яңгырап ҡала. Д. Юлтый,
д а ғ а н и. диал. Таған.

д а ғы р оҡш. Тигеҙһеҙ каты нәмәләр бер-бе
реһенә ышҡылғанда, ҡағылып-бәрелгәндә сыҡкан таүыщты белдергән һүҙ. Дагыр итеп ҡа
лыу.
ДаҒЫ Р-ДОҒОР, дағыр ҙа доғор оҡш. Ҡабаткабат дағыр иткән таүышты белдергән һүҙ.

Дагыр-догор итеү. ■ Ултыргыстар, эскәмйәләр
дагыр-догор иткән шау-шыу араһында Айбикә
коридорга сыҡты. Һ. Дәүләтпшна. Баҙҙан кар
туф сыгарып, дагыр-догор йыуып, бешерергә
һалдым. К. Киниәбулатова.

ДаҒЫРЛаТЫУ

ҡ.

Дағыр-доғор

иттереү.

Ишекте дагырлатыу.
ДаҒЫРЛаУ ҡ. Дағыр-доғор итеү. Б уш арба
ның дагырлауы ишетелә.
Д а Д [фарс.] и. ҡар. дат 2.
д а д а н , дадан умарта и. Таҡтанан лһалған
дүрткел умарта. Рәхмәт даданды аса һалып,
рамды һурып сыгара ла, ус аяһындай бал ки
ҫеп ала. Ж. Кейекбаев. Дадан балауыҙы табаҡ
лы әҙер балауыҙ. Дадан балы ҡыуған бал. Д а
дан ябыуы дадандың ҡапҡасы аҫтындағы ябыу.
Д аИ М [гәр.] с. ҡар. даими. Даим хәл. Даим

хәрәкәт. Даим булыу. Ц Даим ырыуҙар ҡыры
лыш ҡан бик боронда. «Бабсаҡ менән Күсәк».
Даим, даим сәгәт һайын иҫкә төшә көн һайын
(Халыҡ йырынан).
4 Бер даим бер үк ваҡытта. [Зәйтүн:] И ке

һенең бер даим башын киҫеп, хансагыҙга апа
рып күрһәтәйем! «Буҙйегет». Һәр даим һәр ва
ҡыт. Улар [Ғариф менән һәжәр] һәр даим хат
яҙышып торҙолар. И. Иасыри. [Мифтах:] И р 
кенләр инем мин, әгәр иркем быгаулы булм а
һа! Баш осомда һәр даим ҡоҙгондар уйнап тор
маһа! К. Мәргән.
• Ҡатын булһаң даим бул. М[әҡәл.
ДаИМ И [гәр.] с. 1. Һәр ваҡыттағы, туҡтауЬыҙ, өҙлөкЬөҙ булып торған. Даими хәстәрлек.
Даими күҙәтеп тороу. Ц Даими шөгөлләнеү.
■
.. Уның [Зөһрәнең] Ғафури менән хат алы
шыу ҙары даими төҫ ала. Ә. ҒаФури.
2. О ҙак вакытка тәғәйенләнгән, ваҡытлы
са түгел. Даими кадрҙар. Даими семинар. Д аи
ми лагерь булдырыу. ■ 1916 йылда Бабич мәҙ

рәсәне тамамлап сыҡҡас, үҙенә берәй даими
хеҙмәт урыны табыу маҡсаты менән Өфөлә то
роп ҡалды. С. Ҡ уд аШ.
3. Үҙгәрмәй торған, ү ҙ г ә р е т һеҙ. Даими бер
нәмә лә юҡ, бөтә нәмә ага, бөтә нәмә үҙгәрә бит,
Хәмит дуҫ. Н. Нәжми.
ф Даими армия дәүләт тараФынан тыныс ва
ҡытта тотола торған армия. Даими дәүмәл
махс. нимәнелер өйрәнеп тикщергәндә бер үк
төрлө ҡала торған үҙгәрм әүсән дәүм әл. Даими
капитал эк. капиталдың етет тер еү саралары
булдырыуға киткән һәм үҙҡиммәтен хеҙмәт барыншнда үҙгәртмәй торған өлөнгө. Даими ток
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физ. ү ҙ йүнәлешен, көсөи үҙгәртмәй торған

ДАЛАН и. Тормоштағы уңыш, бәхет. Даланы
бар. Д аланы юҡ. Д алан асылды, ш [Әүбәкер:]
Бына беҙ, далан булмагас, байый алмайбыҙ бит
әле. Ж. Кейекбаев.

элеКТр тогы.

ДАИМИЛЫҠ и. Даими 6улғаи хәл. Даими
лыҡҡа ҡоролоу. Кеше тәнендәге температура
ның даимилыгы.
ДаИМӘ(Н) [гәр.] р. иҫк. кит, Һәр ваҡыт.
Улар [ҡаҙаҡтар] менән даимә әҙәби нәмәләр
һөйләп .. уларҙан думбыра сирттереп көн үткә
рә инем. М. ҒаФури.
ДаИР [гәр.] бәйл. иҫк. кит. Верәр нәмәгә
тсағылышлы, бәйләнешле, шуға тсараған. Эшкә
даир мәсьәләләр, ш Хәсби әбей был урмандар
ҙың бөтәүенә даир әллә ни саҡлы аңлатмалар
бирә. М. ҒаФури.
ДаИРӘ [гәр.] и. кит. 1. Н иҙелер эсенә алған
киңлек; тирә-йүн, мөхит, урата. А ң даирәһе.
Ҡараш даирәһе, ж Әҙәбиәт м илли тел, милли
традициялар даирәһенән тыш тыуа ла, йәшәй
ҙә алмай . Ә. Хакимов, һ ә р кем үҙенең көсө
һәм ирке даирәһендә үҙенә — үҙе идара итергә
хаҡлы. Ғ. Хәйри.

ДАЛАНЛЫ С. Эштә, тормошта уңьпны бул
ғаи, далаиы бар, бәхетле. Д аланлы кеше. Д а 
ланлы булы у.

ДАЛАНЛЫЛЫҠ и. Эштә, тормошта уңышы
булғаи хәл, бәхетлелек. Уның даланлылыгына
хайран ҡалам.

ДАЛАНҺЫҘ с. Эштә, тормошта уңышы бул
маған, даланы ютс, бәхетһеҙ. Д аланһыҙ кеше.
Д аланһыҙ булыу,

ДАЛАНҺЫҘЛЫҠ и. Эштә, тормошта уңы
булмаған хәл, бәхетһеҙлек. Пичужкин
үҙен ,. рәнйетелгән, ҡыйырһытылган кеше тип
хис итте, даланһыҙлыгына көйөп алды. А. Ма
шы

2. Эш, проФессия, тсараштары үртатс булған
кешеләр төркөмө. Ғалимдар даирәһе. Хөкүмәт

ғазов.
ДА Л-ДА Л : дал-дал ҡылыу емереү, тар-мар
итеү. [Мәсем:] Х оҙай ҡушһа, яуызды дал-дал
ҡылып, башына заман ахыр һалыгыҙ, тим. «Бабсаҡ менән К үсәк».
ДАЛИҒА [гәр.] и. иҫк. Яҙмыш, өлөш. Кеш е

даирәһе. Б ер даирә кешеләре.
Д а Й С а и. тар. 1. Баштсорттағы волость, аУыл
общиналарының ер биләмәһе. Юрматы дайсаһы.
Табын дайсаһы. Дайса бүлеү.
2.
Хужалытс Урыны. Мөршиҙә әбей [ҡарты
үлгәс] .. ҡыҙына күсеп сыҡты. Уның йорто уры 
нына .. Закир исемле кеше өй һалды. Шунан
бирле әбей элекке дайсаһын төштәрендә күрер
булы п китте. В. Р аФиҠов.
ДаКТИЛОЛОГИЯ [рус. <гр.] и. ҺаңғыраУ

ләрҙән кеше һис кәм түгел, бер далига, бәхет
тиң түгел (Халытс йырынан).
ДАЛИӘ [гәр.] и. иҫк. Бәхәсләш еүсе, бәхәслә
шергә яраттсан кеше. Белмәйһең мәртәбәи галиәһеи, нигә һин [Мәржәни] ш улай артыҡ да
лиәһең? Атсмулла.
ДАЛИЯ и. диал. Бағау.
ДАЛЫ ЙЫ У ҡ. диал. Тайпылыу.— Аҙашмаһаң
ярар ине лә. Буран бик көслө. Ә ллә ҡайҙа далыйып сыгып китерһең, тип ҡурҡам, Ғ. Д әүләт

Ьәм телһеҙҙәрҙең бармактар ярҙамында һөилә
шә торғаи махсУс телмәр төрө.
ДаКТИЛОСКОПЙЯ [р у с . <гр.] и. Криминалистшса ғилемеиең енәйәтсенең ш әхесен билдә
ләү матссатында барма/к биттәрендәге һырҙарҙы өйрәнеү бүлеге.
ДАКТИЛЬ [РУС. < гр. ] и. әҙ. Силлабо-тоник
шиғыр төҙөлөш өндәге баҫымы беренсе ижегенә
төшә торған өс ижекле стопа. Хорей, дактиль

шин.

кеүек шигыр үлсәмдәре башҡорт шигырҙарына
хас түгел. Й. Гәрәй.
Д а л а и. ТаүЬыҙ, Урманһыҙ, ғәҙәттә үлән ме
нән тсапланған, ҙ Ур майҙанды биләгән тигеҙ,
иркен, асытс ер; ялан. И ркен дала. Й әйрәп ят

ҡан дала. К иң дала. Осһоҙ-ҡырыйһыҙ дала. Д а 
ла еле. Д ала ҡошо. Д ала үҫемлектәре. Д ала
гиҙеү, ва Б ы л ауылдарҙың тирә-ягы ҡола дала.
Яҡын-тирәлә һис бер ауы л юҡ. Ғ. Дәүләтшин.
Бар ине далаларҙа йөрөгән ваҡыт, ер сигенә
сыга алмай һыныбыҙ ҡатып (Бәйеттән). Урман
лы дала урыны-урыны менәи ағаслығы бУлған
дала.
•
А на күңеле балала, бала күңеле далала.
Мәтсәл.
д а л а й р. ҡар. талай. Бер далай киткәс,
Д а л А Й -Л А м а [РуС. (монг,] и. Тибеттағы
лама дине сиркәүендә беренсе рухани (15 быу
аттан бирле).
д а л а м а н и. иҫк. кит. Хәрби кейем; гусар
ҙар мундиры. Килеш ле кәүҙәһенә уның [Әгә-

лимовтың] даламаны тагы ла һөйкөмлөк бирә
ине. А. Таһиров.
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ДАЛЬТОНЙЗМ [р у с .С и н гл .] и. К үҙҙең тсаиһы бер төҫтәрҙе айыра алмай торған күреү
етешһеҙлеге.
ДАЛЬТОНИК и. һөйл. Дальтонизм менән
яФаланған кеше.
ДАМ [рус. дамка] и. Шашка уйынында: тсар
шы ятс майҙанындағы шатсматстарҙың төпкө
рәтенә еткерелеп, шатсматстарҙа теләгәнсә йөрөр
гә хотсутс алған шашка. Дамга сыгыу. Дам ме
нән йөрөү,

ДАМ: дам итеү һөйл. өмөт итеү, өмөтләнеү.
Һаман минән күлдәк дам итәһеңме, кейҙерер
мен.
ДАМ А [РуС. <Фр.] и. 1. Тансала кавалер ме
нән бейегән ҡатын-ҡыҙ.
2. Кәрт уйынындағы ҡатын һүрәте төшөрөл
гән кәрт. Ҡарга дама.
ДА М БА [рус. (го л.] и. һыуһаҡлағыстарҙы
быуыу һәм төрлө ерҙәрҙе һыу баҫыуҙан һатслау
һ. б. өсөн нимәнәндер өйөп яһалған гидротех
ник тсоролма. Бейек дамба. Тимер юл дамбаһы.

Дамба яһау. ш Й ылганың ситкә йәйелгән уры н
дарына, тармаҡтарына ҡырсын таштар менән
дамба яһарга кәрәк. Ғ. Ибраһимов. .. Егет бар
ҙы һаман һуҡмаҡ менән дамба буйынан, бейек
ҡом өйөмө өҫтөнән. Ғ. Сәләм.
ДАМБАҠ и . ҡар. тампаҡ. Дамбаҡтан яһал
ган балдаҡ, Ц Дамбаҡ беләҙек. Дамбаҡ биҙрә,
■ Банат ҡыҙының сәсен һыйпаны ла ,. алъ яп 
ҡысы менән дамбаҡ самауырын һөртөп алды,
Й. Гәрәй.
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ДАМБАЛ и. диал. Киң төплө, оҙои балаҡлы
ҠулДан тегелгән ьнптаи. Өс ана ҡулында йәтим

нән К үсәк». Дан артынан ҡыуыу icenie араһынДа билдәле, Данлы булырға тырыпшу, Төп матссатты Даи алыуға иүнәлТеү. Дан йырлау немделер, иәмәиелер нытс матстап лҙыу йәки һөиләү. Дан йырланһын яҡшы атҡа, затлы иргә,

ҡалдым, .. әҫтәмдә керле күлдәк, йыртыҡ дам0ал. Атсмүлла.
ДА М БУР [РУС. тамбУр < Фр.) и. Оиратылғаи
тсалын сигеү ебе; тамбУр. Дамбур менән сигеү.
■ [һалдат] ундагы [яулыҡтагы] йәшел дамбур
ебе менән яҙылган «Ғәлиә» тигән һүҙгә оҙаҡ
итеп ҡарап торҙо. Ғ. Ибраһимов. Дамбур энәһе
башы ырғаҡлы сигеү энәЬе.
ДаМБЫ и. диал. Күпертмә биҙәк. Ваҡ дам

бы. Эре дамбы.

ДаМБЫЛЫ с. Дамбы төшөрөлгәи. Гөлниса
дамбылы шәл ябынган. Ғ. Хөсәйенов.
ДаМБЫ Р оҡш. Эсе ҡыуыш каты нәмәгә икен
се Ҡаты нәмә һУғылғанда яңғырап сытстсан таУышты белдергән һүҙ. Дамбыр итеү. Дамбыр

итеп ҡалыу.

ДаМБЫР-ДОМБОР оҡш. Ҡабат-тсабат дам
быр иткән таүыпггы белдергән һүҙ. Дамбырдомбор итеү. ■ .. Пионерҙар колоннаһы күре
нә: — Дамбыр-домбор, .. дом-дом! Улар бара
бан ыңгайына бер тигеҙ әҙә баҫып киләләр.
3 . Биишева.

ДаМБЫРЛаТЫҮ ҡ. Дамбыр иткән таУыщ
сығарыУ. Дамбырлатып барабан кагалар.
д а м в ы р л а у к. Дамбыр иткән таүьип сығыУ.
Эре ямгыр ҡыйыҡты дамбырлата.
ДаМОЛЛа [фарс.] и. иҫк. М әҙрәсә тотоп,
дәрес биреүсе мУлла. Мантиксы Шәймәрҙән
дамолла сыгарылып, уныц урынына .. Баҡыев
тигән берәү ҡуйылды. Ғ. Ғүмәр.
Д А Н 1 и. 1. Ниндәиҙер әлкәләге батырлытс,
хеҙмәт, һәнәр, талант һ. б. тсаҙаныштар һөҙөм
тәһендә бөтә халытс араһыиа таралғаи маҡгаү
һүҙе, хөрмәТле таиытслытс, шөһрәт. Батырлыҡ

даны.
алыу.
лыу.
даны,

Хеҙмәт даны. Даны ҙур. Даны бар. Дан
Даны булы у. Данга күмеү. Даны тара
■ Коммунистар партияһы — Ватандың
у л илтә тормош яҙына бөтә донъяны.
А. Игебаев. Б еҙҙең борон-борондан быуынданбыуынга күсеп килгән даныбыҙ бар. .. Б еҙҙең
үткән юлыбыҙ дан менән күмелгән. Беҙҙе —
Салауат батыр тоҡомо, тиҙәр. М. Ғажи. Әбйә
лилдә яҡшы аттар үрсетәләр икән. Ә егеттәре
нең зирәклек һәм ҡыйыулыҡ менән тирә-яҡта
дандары таралган, ти (Әкиәттәи). Салауат ба
тыр үҙе китһә лә даны ҡалды тыуган илендә
(Халытс йырынан). / Кем иәки иәмә тУраҺыида
бүлған шшдәйҙер ФеКер. Ҡурайсы тигән даны
бар. Дан алыу матстаүлы эш һ . б. яшпылытс
иәКи киреһенсә насарлытс менән илдә танылыу,
ШУл исем менән халытс араһында билдәле бу лыу. Дошман ҡырган Бүгәсәү. һугышта алган
дан менән Яйыҡҡа еткән Бүгәсәү. Оалаүат
Юлаев. Борон бер Мәсем атлы ха л булган, ти.

Ү ҙе гәййәр, тәкәббер бер йән булган, ти. Я уы злыгы, байлыгы берҙәй булып, шуның менән ти
рә-яҡта дан алган, ти. «Бабсатс менән Күсәк».
Дошман килһә тупһага, йортоң эсе таралыр.
Йорт-иленән туймаган яу га сыгып дан алыр
(Ҡ обайы рҙан). Данға сығыу даилытслы исеме
алыу. Ы рыуҙың халыҡтары туп булган, ти,

ҡоралдары ҡылыс менән уҡ булган, ти, дүрт
ырыуҙың батырҙары сыҡҡан данга. «Вабсатс ме-

ҙур шәмгә, тик күп йырланһын донъяны алып
барган әҙәмгә. М. Кәрим. Дан ҡаҙаныу ҡар.
дан алыу. Башҡорт шигыры, башҡорт музыка
һы, башҡорт бейеүе беҙҙең көндәрҙә бөтә донъя
күләмендә дан ҡаҙанды. Ғ. Әмири. Дан сығыу
матстаулы исеме йәки яманаты таралыу. Урал
дың ен-бәрейен барыһын баш эйҙергән, эймәһә —
баш ҡыйҙырган даны сыҡҡан ҡылыс у л (Ҡ о 
байырҙан). Данын сығарыу матстаулы исемен
йәки яманатын кеше араһына таратыу. [Түрә

бай:] Күрш е-күләнгә инһәм арыуҙар, ер һелке
теп торалар, — тип даныгыҙҙы сыгарҙым. Ошо
йәшемә етеп, берәүҙең дә гәйбәтен һатып йөрө
гәнем юҡ.. Ғ. Хәйбуллин. Дан тотоу нимә ме
нәндер билдәле, данлытслы булыу. Батырлыҡ
менән дан тотоу. Дан тотҡан көрәшсе. Уңганлыҡ менән дан тотоу, m Ҡ алалар бик күп
донъяла, ләкин М әскәү бер генә. М әскәүе ме
нән дан тота беҙҙең тыуган ил генә. Р . Ниғ
мәти. .. Таҡмаҡ әйтеүҙә, шуга ҡушып биҙрә
төбө һугыуҙа дан тотҡан Бәҙерниса бөтәһенең
игтибарын үҙенә борган. Т\ Хәйбуллин. Дан
һатыу насар исем, насар эш, ямаиат менәи кеше
араһында билдәлелек алыу; исемеңде бысра
тыу. Д ан һатып йөрөү. Кеше данын һатыу.

Иптәштәреңдең данын һатма, һәйбәт бул.
2. с. мәг. Вик шәп, бик ятсшы, бик һәйбәт.
Дан егет. Дан кеше. Дан күлдәк. Дан булыу.
Дан итеү. Байрамды дан итеп үткәреү. // Дан
йәшәү. ■ Бында бик хөрриәт.. М ал аҫрау өсөн
дан инде. Р. Оолтангәрәев. Батырҙарым бар
минең, аҡылдарым дан минең. Типһә тимер
әҙәрҙәй батырҙарым бар минең. р . Ниғмәти.
Дан уйнайыҡ дуҫтар, дан көләйек һөйгән генә
дуҫтар килгәндә (Халытс йырынан).
3. К емделер, нимәнелер матстап, хуплап әнтелә торған тантаиалы ораи, матстау һүҙе. Ба-

тырҙарга дан! Совет йәштәренә дан! Хеҙмәт
батырҙарына дан! ш Батыр түгел батыр яңгыҙ
саҡта, ҙур дуҫлыҡта уның көс-даны. Данлайым
мин тогро дуҫтарымды, дан һиңә, дан — Баш 
ҡортостаным! р . Ғарипов.
•
Агас ботакһыҙ булмаҫ, дан уртаҡһыҙ б у л 
маҫ. Мәтсәл. Ат даны егет ҡулында, егет даны үҙ
ҡулында. Мәтсәл. Ата даны менән һүҙ үтер. Әй
тем. Батыр үҙе үлһә лә даны үлмәй. Әйтем.
Даның сыҡҡан менән йәнең сыҡһын. Әйтем.
Егет күрке дан менән. Әйтем. Яҡшыларҙан зат
ҡалыр, батырҙарҙан дан ҡалыр. Әйтем.
Д а Н 2 [РуС. даиь] и. тар. ҡар. яһаҡ
Ул ва
ҡыттарҙа [16 быуатта] көн башындагы башҡорт
тар Ҡазан ханына дан түләйҙәр ине. Ф . Вә
лиев.
Д а н а 1 [фарс.] и. Һандар һәм һандарҙы бел
дергән һүҙҙәр менән.* бер төрлө нәмәләрҙең бе
реһе; бөртөк. Бер дана. Биш дана дәфтәр. К үп

дана. Китаптың тиражы ун мең дана. ш Ул
[Зөһрә] баҙарга сыгып, күлдәклек алды, бер
генә дана булһа ла күлдәк текте. М. ҒаФури.
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Д а н а 2 [фарс.] с. иҫк. Уҡымышлы, белем 
ле, аңлы. Дана булы у. Ц Әй, аҙамат ололар,
уҙамандар, агалар, камил тыуган даналар (Ҡ о 
байырҙан).
•
Бала бирһәң, дана бир, дана бирмәһәң,
ала бир. Мәтсәл.
д а н а л а у ҡ. Дана 1 итеп бүлеү; берәмләү,
бөртөкләү. Д аналап бүлеп сыгыу. Даналап һа

ДаҢҒЫЛДаУ ҡ. Даң-доң итеү. Даңгылдаган
тимер тауышы.
д а ң ғ ы р оҡш. Ҡаты юлдан буш арба бар

тыла торган тауарҙар.
Д а н а Л Ы с. Д ана 1 менән бүленгән; бөртөк
лө. Даналы нәмә. Даналы тауар. Тауарҙың да
налы хаҡы.
ДаНИШМӘН [фарс.] и. иҫк. кит. Ҙ ур уҡымып1лы кеше, атсыл, ғилем эйәһе. Эй Уралым,
Уралым! .. Мәйтәм бабам ер биләп, данишмән
булып торган ер (Ҡ обайырҙан). Ц һаҡланһы н
данишмән ир яман дуҫтан. Н аҙан дуҫ бер ай
лыҡ, дуҫ төбө — дошман. а ҡ м Улла.
д а н ҡ и. иҫк. ҡар. дан 1 1. Ҡ урай күкрәкле
халҡым, һин минең данҡым. һөйәм һине, һөйәм!
Д. Юлтый.
Д а Н Л а Н Ы Ү ҡ. төш. ҡар. данлау. Й ырҙар

ҙа данланган Урал.
Д а Н Л а У ҡ. Кемдең йәки ниҙеңдер данын таратыУ; матстаУ. Батырҙарҙы данлау. Ватанды
данлау. Данлап йы рлау . Данлап һөйләү, ш К ү 

гәреп күккә үрелгән ҡарлы башын Уралдың,
күҙҙең яуы н алырҙай матурлыгын ҡырҙарҙың
мәңге маҡтар инем мин, мәңге данлар инем
мин. ОалаУат.
ДаНЛЫ с. Дан тсаҙанған; ататслы. Д анлы ба
тырлыҡ. Данлы хеҙмәт, ш Бүгәсәү ҙә менән
ай Салауат Әрәсәйҙең данлы егете (Халытс
йырынан).

ДаНЛЫҠЛаУ ҡ. ҡар. данлау. Кемдәр күр
мәгән М әскәүҙе, улар күрергә теләй; кемдәр
күргән, гүмер буйы уны данлыҡлап һөйләй.
р . Ниғмәти.

д а н л ы ҡ л ы с. 1 . Исеме танылған; ататслы,

Данлы ҡлы кешеләр. / Даны киң та
ралған, матстаУға лайытс бУлған. .. Ырымбур~
1пөһрәтле.

ҙан килгән ерән, Суран буйының данлыҡлы
йүгереге тимер күк ат, тагы ла мин танымаган
ике-өс ат күренә. Д. Юлтый.
2. Әһәмиәте ҙур булған, мөһим. Д анлыҡлы
ваҡига. Д анлы ҡлы көндәр.
ДаНПӘРӘСТ [фарс.] и. иҫк. Дан яратыусы,
данһөйәр. Ғисмәтуллин шалтырауыҡ, ялтыра
уыҡ, данпәрәст. Ш. Вабич.
д а н с а н с . диал. Яшлы, һәйбәт. Дансан ҡа
ла.
д а н ь ө й ә р и. Дан лраттсан кеше. Данһөйәр
булы у.
д а н -ш ө һ р ә т и. йыйн. Дан һәм шөһрәт.
Дан-шөһрәт алыу. m Дан-шөһрәт у л шундай
бейек ҡая — болоттарга йәйгән ҡоласын: йылан
уга тик шыуышып менә, бел талпынып менә
ыласын! р . Ғарипов.
ДАҢ окш. Ҡалыныратс тимер нәмәгә һуҡҡанда,
ҙур ҡыңғырау тсатстсанда сытстсан
тауьппты белдергән һү ҙ. Даң итеү. ш Стена

сәгәте даң итеп һуҡты. Зәбирә ҡайтып инде.
С. агиш.

ДаҢҒЫЛДаТЫУ ҡ. Даң-доң иттереү. Д аң 
ғылдатып тимер кагыу.
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ғанда, эсе тсыуыш ҙур нәмә тсатыға бәрелгәндә
һ . б. сытстсан тауынггы белдергән һүҙ. Даңгыр

итеү.

ДаҢҒЫР-ДОҢҒОР, даңғыр ҙа доңғор оҡш.
Ҡабат-тсабат даңғыр иткән тауышты белдергән
һүҙ. Даңгыр-доңгор итеү. ш — Биҙрәгә һары
картуфты дацгыр-доңгор ташлайым. К. Кинйә
булатова.
ДаҢҒЫРЛаТЫУ ҡ. Даңғыр-доңғор иттереү.
М искәне даңгырлатып тәгәрәтеү.

ДаҢҒЫРЛаУ ҡ. Даңғыр-доңғор итеү, даң
ғыр-доңғор килеү.
ДаҢ-ДОҢ, даң да доң оҡш. Ҡабат-ҡабат даң
иткән тауышты белдергән һүҙ. Даң-доң итеү.
m Сиркәүҙең даң-доң, даң-доң килеп яңгыраган еҙ ҡыңгырауҙары тауышы баҫылыуга кем
дер .. ҡапҡаны дөбөрләтергә тотондо. Я. Хам
матов. Ул арала булмай даң да доң итеп һабан
төрәне ҡагырга тотондолар. В. Исхатсов.
ДАҢҠ оҡш. Ҡалын тсаты нәмәгә ҡаты нәмә
менән ныҡ һуҡҡанда, бәрелгәндә сыҡҡан тауыш
ты белдергән һүҙ. Даңҡ итеү. ■ Самолёт Өфө

гә килеп тә еткән икән, у л посадкага түбәнәйә
башланы. Бына тәгәрмәс даңҡ итеп ергә һугылды. Ғ. Шәрипов. Кәмәбеҙҙең мороно яр ситенә
туҡтатып ҡуйылган һал ҡабыргаһына даңҡ итеп
барып бәрелде. Т. Йәнәби.
ДАҢҠ-ДОҢҠ, даңҡ та доңҡ оҡш. Ҡабатҡабат даңҡ иткән тауышты белдергән һүҙ.
ДАҢҠЫЛДАТЫУ ҡ. Даңҡ-доңҡ иттереү.

Даңҡылдатып ҡапҡа кагыу.

ДАҢҠЫЛДАУ ҡ. Даңҡ-доңҡ итеү.
ДАР 1 [фарс.] и., дар ағасы Кешене аҫып үлте
реү язаһын үтәү әсән бер иәки ике бағана ба
шына арҡыры ағас ҡуйып яһалған ҡоролма.
Дар агасы. Дарга аҫыу. ■ Ҡарт Мадриттың

ҡанлы майҙанында үлек кәүҙә дарҙа тирбәлә.
М. Кәримов.
ДАР 2 [гәр.] и. иҫк. 1. Ҙур йорт, бина.
2. Ер, ил.
ДАРАЙ и. Һуғанбаш үҫемлектәр ғаиләһенә
ҡараған һыу төбөндә үҫә торған томбойоҡ кеүек
үлән.
ДАРАЙЛЫҠ и. Һыу төбөндә дарай үҫкән
урын. Ҡамышлыҡтың ҡәҙерҙәрен ҡама менән

ҡондоҙ белер, дарайлыҡтың ҡәҙерҙәрен баҡа
менән йәйен белер (Ҡ обайырҙан).
ДАРАН и. ҡар. таран 1.
ДАРБАҒАЙ и. диал. Тәлмәрйен.
ДАРВИНИЗМ [рус. (и н гл.] и. Тере тәбиғәт
тең тарихи үҫеш е, хайуан Ьәм үҫемлек төрҙә
ренең тәбиғи Ьаиланыш юлы менән барлыҡҡа
килеүе тураһындағы тәғлимәт. Дарвинизм ни

геҙҙәре.

ДАРВИНИСТИК с. Дарвинизмға нигеҙлән
гән, дарвинизмға мөнәсәбәтле. Дарвинистик ҡа
раш.

ДАРВИНСЫ и. кит. Дарвинизм яҡлы кеше.
ДАРГИН и. Дағстан АССР-ында йәшәгән
халыҡтарҙың береһе Ьәм шул халыҡтың бер
кешеһе (кавказ телдәренең береһендә һөйләшә).

Даргин ҡатыны. Даргин теле.
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ДАРДАР и, Зәйтүн ағастар ғаиләһенә ҡараған ҡыйғас япраҡлы, тсаты олонло бейек ағас
(төрлө нәмә лһаУҙа ҡүлланыла); ҡорос ағас.

М әскәү батшаһы Башҡортостанды дүрт дару гага [Ҡазан, Ногай, Аса, Себер] бүлеп идара
итә башланы. Ғ. Ф әхретдинов.
Д А РХ А Н и. 1. иҫк. Оҫта, тимерсе.
2. ҡар. тархан, һары байсал дархан да батыр
йөрәкле аҡһаҡалдар араһында ҙур абруйлы,
тогролого менән дан ҡаҙаныр кеше булган,
тиҙәр. Ғ. Ибраһимов.
•
Ат яҡшыһы арҡанда, ир яҡшыһы дарханда,

Беҙҙең ҡала урамдарында саган, йүкә, ҡайын,
дардар үҫтерелә,
ДАРЕЛМ ӨҒӘЛЛИМ ИН [гәр,] и. иҫк. И рҙәр
ҙән уҡытыусы әҙерләй торған УҡыУ йорто.
ДАРЕЛМ ӨҒӘЛЛИМ ӘТ [гәр,] и, иҫк. Ҡатынҡыҙҙарҙан уҡытыүсы әҙерләй торған уҡыу йор
то. Бы л йорт — дарелмөгәллимәттең ятаҡхана
һы, бында ҡатын-ҡыҙҙар гына тора. Ғ. Хәйри.
Д А РЕ Л Ф Ө Н Ү Н [гәр.] и. иҫк. Ф әндәр йорто,
юғары утсыу йорто; университет. Баҡыңыҙҙар!

Бы л көндө һеҙ Яурупага алга китеүгә былар
тапты сара. Бина итеп дарелфөнүн, гимназия
кешеләре хеҙмәт итә нисек, ҡара! С. Яшнығолов.
Д А РЕЛ Х Ә РЕБ [гәр.] и. иҫк. Һуғыш майҙаны,
һуғыш ҡыры. [Хәҙрәт:] М ин дарелхәребтә хәт
һугыуҙың дөрөҫ түгел икәнен беләм. М. ҒаФури.
Д А РҠ А Р [фарс. ] с, иҫк. Ҡулланышта булған,
кәрәккә яраған, кәрәкле булған. [Ҡыҙ] ҡайгылы
булы п йөрөнө, һәм табип дарҡарҙар гилаж
(дауа) тапманы, «Буҙйегет».
ф Эт тиҙәге даркар булһа, донъяга сыгыр.
Мәҡәл.
ДА РЛ А У ҡ. диал. Дыулау.
ДАРМ АН [фарс. ] и. 1. Кешенең Физик эш баш
ҡара алыу мөмкинлеге; көс, ҡеүәт, ҡарыу. Д ар

ман

Мәҡәл.
Д А РХ Ә Л [фарс,] р, иҫк. Шул ваҡытта, шул
хәлдә, шунда уҡ; ҡапыл, кисектергеһеҙ. Урусов

ҡарттарҙын үтенестәрен ҡара сырай менән ҡар 
шылап, дархәл аяҡ үрә торорга әмер биреп, тыл
масына .. нотоҡто уҡырга ҡуша (Хикәйәттән).
Бер яңы хәбәр булһа, дархәл сәселәлер.
Аҡмулла.
Д А РҺ оҡш. ҡар. дарҫ.
ДАРҺЫ ЛДАТЫ У ҡ. Дарҫ-дорҫ иттереү, дарҫ-дорҫ иткән тауыш сығарыу.
Д А РҺ Д О РҺ оҡш. ҡар. дарҫ-дорҫ. Дарһ-дорһ
итеү. ■ — Ө лгөрөрбөҙ! — Сәйфулланың ашҡы

нып дарһ-дорһ типкән йөрәге алҡымына килеп
тыгылгандай булды, тын алышы ҡыҫылды.
Я. Хамматов.
ДАРҺЫ ЛДАТЫ У ҡ. Дарҫ-дорҫ иттереү, дарҫ-дорҫ иткән тауыш сығарыу.
ДА РҺЫ ЛДА У ҡ. 1. Дарҫ итеү, дарҫ-дорҫ итеү.
Утлы я у га мин атылдым .. дарһылдагас бомба
һәм туптары, Б. Вәлит.
2. күсм. Көслө, ҡаты һуғыу (йөрәк тибешенә
ҡарата). М инең өнөм быуыла, йөрәгем атылып
сыгырҙай булып, дарһылдап тибә ине. С. Кули
бай. [Муса] .. газетаны уҡып ҡарагас, йөрәге

бар. Дарман бөттө. Дарман ҡороу.
Уҡырга дәрт бик ҙур булһа ла, дарман ет
мәне. Б. Ишемғол.
2. күсм. Бер нәмәне хәл итер сара; әмәл, мөм
кинлек. Дарман бар. Дарман етмәү. Дарман
табыу, ж Дармандары юҡҡа дәртле егет йәш
гүмерен зая кисерә (Халыҡ йырынан).
дарһылдап китте, маңлайына эҫе тир бәреп
3. Ауырыу-сирҙе бөтөрә торған әмәл; дарыу.
сыҡты ... 3 . Ураксин.
К үсмәҫ хандың ауырыуына дарман табылманы.
Д А Р Ъ Я [фарс. ] и. 1. Оиге күренмәгән ҙур һыу.
Ер шарының биштән дүрт өлөшө һыу менән ҡап«Ҡуҙыйкүрпәс менәи Маянһылыу».
□
Дарман итеү дауалау, һары бай хан .. әжәл ланган. Иге-сиге юҡ у л даръяның. М. Хисмәтов,
Тормош — икһеҙ-сикһеҙ даръя. М. Тажи.
түшәгенә йыгыла. Н и тиклем дарман итеп ҡара
2. Бик ҙур йылға. Н исек ышанаһың даръяга?
һалар ҙа шәбәймәй. «Ҡуҙыйкүрпәс менән М аян
Гел тулҡынлана ул, гел ага. М. Кәрим. Даръя
һылыу».
#
Байҙың эше фарман менән, ярлыныҡы дар һыуҡайҙарын үтә алмай бүленеп тора әрме
көстәре (Халыҡ йырынан).
ман менән. Мәҡәл.
ДА РМ АН А и. Ҡыҫҡа тарбаҡ һабаҡлы, тет3. күсм. Ниҙеңдер күплеге, сикһеҙлеге. Беҙҙә
мәкәй япраҡлы, ҡатмарлы сәскәлеләр ғаиләһенә
саф выжданлы, яҡшы кешеләр даръя. Я. Вәлиев.
■

ҡараған һары төймә сәскәле әсе үлән (бабасы р
ҙан әсәләр).
ДА РМ АН ҺЫ Ҙ с. К өсһөҙ, хәлһеҙ. Дарманһыҙ

кеше. Дарманһыҙ булыу. Дарманһыҙ ҡалыу.
ДА РСЫ Н и. ҡар. дәрсен.
Д А РҪ оҡш. Ҙур ҡаты нәмәләр бер береһенә

ф К үҙ даръя күп нәмәне (тейешен дә, тейеш
түгелен дә) күреү тураһында әйтелә. Әлеге

әйткәндәй, күҙ тигәнең даръя бит ул. Кәрәген дә,
кәрәкмәгәнен дә күрә. «Оовет Башҡортостаны»,
1977, 12 ноябрь.

ф һ ы у һыуга ҡойор, һыу даръяга ҡойор.

бәрелгәндә сыҡҡан көслө, һаңғырау тауышты
белдергән һүҙ. Дарҫ итеү. Дарҫ итеп ҡалды.
Д А Р Ҫ -Д О Р Ҫ , дарҫ та дорҫ оҡш. 1. Ҡабатҡабат дарҫ иткән тауышты белдергән һүҙ. Дарҫ-

Мәҡәл.
Д А РЫ и. Снаряд һәм патрон эсенә һалына
торған шартлатҡыс матдә. Дары йәшниге. Дары
һауыты. ■ У л [егет] алга атланы. Кинәт ш ул
саҡ, тынлыҡ емереп, дары шартланы. Ғ. Сәләм.
дорҫ итеү. Дарҫ-дорҫ булып йөрөү.
2. күсм. Йөрәктең көслө, ҡаты һуғыуын бел Аҡ дары төтөнһөҙ дары. Ҡ ара дары төтөнлө
дары. Дары мөгөҙө мөгөҙҙән яһалған боронғо
дергән һүҙ. Йөрәге дарҫ-дорҫ тибә.
дары һауыты.
ДА РҪ Л А У ҡ. ҡар. дарһылдау. Снарядтар
ф Дары еҫен еҫкәү һуғыштың эсендә булыу.
тегендә-бында төшөп, дарҫлап ярыла. Ә. М ора
ф Дарыһы ҡоро, һүҙе туры. Мәҡәл.
тов. [Ҡояштың] йөрәге, күкрәген ярып сыгырҙай
ДА РЫ У [фарс.] и. Ауырыуҙы, сирҙе бөтөрөү,
булып, дарҫлап тибә. Я. Вәлиев.
дауаланыу өсөн ҡулланыла торған шыйыҡ йәки
ДАРУҒА [монг.] и. тар. Уртаса ҙурлыҡтағы
онтаҡ хәлдәге матдә; дауа. Баш дарыуы. Йоҡо
административ-территориаль берәмек; әлкә.
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дарыуы. Йөрәк дарыуы. К үҙ дарыуы. Эс
дарыуы. Онтаҡ дарыу. Дарыу үләндәре. Дарыу
һөртөү. Дарыу эсеү. Дарыу яһау. ш Хәҙерге
көндә бал, балауыҙ, ҡорт агыуы, ҡорт елеме,
ҡорт һөттәренән төрлө-төрлө дарыу эшләйҙәр.

2. Шау-шыулы оло талаш, әрләш. Д ау ҡуп
тарыу, Д ау сыгарыу. ш Аргы биттә таш ҡутара
Сонайым, ике бисә дау ҡуптара, Сонайым (Х а 

«Ағиҙел», 1967, № 3.
ф Әжәл дарыуы бик кәрәк һәм үҙе бик әҙ
нәмәгә -карата әйтелә. К үпселек баҫыуҙарҙа ҡый

үләндәрен әжәл дарыуы итеп әҙләһәц дә таба
алмаҫһың. Ю. Әхмәҙиев.
ф Күп һүҙҙең дарыуы — бер һүҙ. Мәтсәл.
ДАр Ыу ЛАНЫу ҡ. Ауырыуҙы бөтөрөү өсөн
дарыү менән файҙаланыу; ДаУаланыУ. Эш эшләп
ҡыш буйына киттем арып, өс аҙна яттым бында
дауаланып. М. Ғаф ури.
Д АҒЫУЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. дарыулау.
Д А Ғ Ы У Л аУ ҡ. Ауырыуҙан шәбәйтер өсөн
дарыу биреү; дауалау. Д ары улап шәбәйтеү.
■ Вася күҙҙәрен асып врачҡа ҡараны ла: —
.. һ е ҙ минең тәнемде дарыулайһыгыҙ,.. ҙур
рәхмәт әйтәм,— тине. Һ. Дәүләтшина.
Д А С Т аН [фарс. ] и. Шиғыр менән яҙылған ҙур
күләмле эпик әҫәр. Гуруглы дастаны. Л әйлә вә
Мәжнүн дастаны. ■ Н арт эпосының, Гуруглы ,

Алпамыштар тураһындагы дастандарҙың бер
нисә телдә таралыуы һәм йәшәп килеүе лә мөһим
бер тарихи, эстетик фактор итеп каралырга
тейеш. Ә. Хәкимов.
Д А Т 1 и. Данияның төп халтсын тәшкил нткән
милләт һәм Шул милләттең бер кешеһе (герман
телдәренең береһендә һөйләшә). Дат халҡы.

Дат ҡатыны. Дат теле.
Д а Т 2 [фарс.] и. иҫк. 1. Тоғролоҡ; ғәҙеллек. //
И лдең башына кем етте? И лдең датһыҙ бейҙәре,
түргә сыҡмаҫ түрәләр — ш ул етте ау, ш ул етте
(Ҡобайы рҙан). Ун өс тигәс тә ни яман? Дат
һыҙ йыйган мал яман (Ҡ обайырҙан).
2. Ҡ оһор, үс, нәфрәт. Ҡараҡөлөмбәт [Шыҡманайҙы] ҡыуып килеп, был тере ҡалһа, ҡасан да
булһа ата датын һәм ҡанын эстәр һәм алыр, тип
.. [уны] үлтерҙе. «Ваппсорт ш әжәрәләре», 1960.
3. Әрнеү, зар. А ҫылды һүккән менән аты кит
мәҫ, күңелдән яман һүҙҙең даты китмәҫ.
Атсмулла.

ДАТА [рус. (ф р.] и. Берәй ватсиғаның билдәле
календарь ватсыты. Тарихи дата. ■ 22 апрель —
иҫтәлекле дата. Уны бөтә прогрессив кешелек
донъяһы йыл һайын билдәләп үтә. «Башҡортостан утсытыусыһы», 1966,
4. / Верәй доку
мент, хат, эш тсағыҙы һ. б. Яҙылғаи, этлән гән
ватсытын күрһәткән билдә, Яҙма. Датаны күр

һәтеү. Дата ҡуйыу. Датаһын яҙыу.
д а т а л а н ы у ҡ. төш. ҡар. даталау,
д а т а л а у ҡ. Датаны тсуйыу, датаҺын лҙыу,
күрһәтеү. Документты даталау. / Ниҙеңдер д а 
таһын асытслау. А рхеологик ҡомартҡыны дата
лау.
д а т ч а н и. ҡар. дат 1.
Д а У и. 1. Дәғүәле талаш, ыҙғыш. Д а у ҡубыу.
Д ау сыгарыу. ш Ҡыш буйы ер бүлеү хаҡында
ауылдарҙа дау барҙы .— Ерҙе хәйерсегә бирә
беҙме инде? — Бирәбеҙ .— Улар нишләтә уны?..
Ф . Иҫәнғолов. Батырмын тип кем әйтмәй — яу
килгәндә йүне юҡ, сәсәнмен тип кем әйтмәй —
дау килгәндә өнө юҡ (Ҡ обайырҙан).
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лытс йырынан).
ф Д ауга барганса, яуга бар. Әйтем.
Д а У а 1 [гәр.] и. 1. Ауырыуҙы, сирҙе бөтөрөү
өсөн тсулланыла торған шиФалы нәмә; дарыу.

Д ауа үләне. Баш дауаһы. Дауа яһау. Д ауа ярҙа
мында йүнәлеү, ш Тап сәскә ваҡытында йыйып,
ҡарагат япрагы менән ҡуша зсайнатҡан мәтр үш
кә етмеш төрлө ауырыуҙан дауа. В. Викбай.
2. күсм. Төрлө ауыр хәлде, күңелһеҙлекте
бөтөрөүгә лрҙам итә торған сара, әмәл. Дауа
булы у. Дауаһын табыу. ■ һ и нең менән бер
һөйләш еү [Хаят] дәрткә дауа. Ш. Бабич. Йом
шаҡ, йылы, иркә май һауаһы — талган йөрәктәр
ҙең дауаһы Ғ. Амантай.
о Дауа итеү дауалау.
® Дәртһеҙгә дауа юҡ. Әйтем. Саф һауа —
тәнгә дауа. Әйтем.
Д А У А 2 [гәр. ] и. Ашытс уйыныида ашытстың
салтсан әйләнеп яттсан хәле. Х ан алсы уйнаганда
ашыҡтарҙы бүлеп алалар, һуңы нан бергә ҡушып
һибеп ебәрәләр ҙә, ашыҡтарҙың ятышына ҡарап,
алсыһын алсы менән, бөгәһен бөгә менән, сигә
һен сигә менән, дауаһын дауа менән парлап ала
лар (Хикәйәттән).
ДА У А -Д а Ғ М а Н
[гәр. + фарс.] и. йыйн.
Төрлө дауалау саралары.
□ Дауа-дарман итеү дауалау.
д А у а л а н ы у ҡ. Ауырыуҙан шәбәйер өсөн
дауа менән файҙаланыу; дарыуланыу. Б ольни

цала дауаланыу. Дауалана башлау. Д ауаланып
сыгыу. ■ Врачтар уга [Зыяга] ҡымыҙ эсеп дауаланырга кәңәш бирҙеләр. М. Тажи.
ДАУАЛаНЫУСЫ и. Дарыу тсабул итеп, д ауа
ланып йөрөгән кеше. Дауаланыусы лар кор
пусы.
д а у а л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. дауалау.
Д а У а л а У ҡ. Ауырыуҙан шәбәйтер өсөн дауа
биреү; дарыулау. Йөрәкте дауалау. Теште дау

алау. Ҡымыҙ менән дауалау. Д ауалау гимнасти
каһы. Д ауалау саралары. Д ауалау учрежде
ниеһы.
ДАУ АЛ АУ СЫ и. Ауырыуҙы дауалағаи, дауа
лау эше менән шөғөлләнгән врач. Дауалаусы
врач.
ДАУАМ [гәр.] и. 1. Эш-хәрәкәт, процесс, хәлваҡиғаның ваҡыт эсендәге һуҙымы. Эш көнөнөң
дауамы һигеҙ сәгәт.
2. Бөтмәй өҙөлгән нәмәнең артабанғы һуҙымы.

Романдың дауамы бар. ■ Беҙҙең гүмер дауамы
уларҙа [балаларҙа]. Ғ. Оәләм.
□ Дауам итеү 1) башланған эш, хәл һ .б . та
мамланмай артабан барыу, һуҙылыу. Уҡыу
дауам итте. Я л дауам итә; 2) бөтөрмәй һаҡлау,
артабан да йәшәтеү. Традицияларҙы дауам итеү.
Уҡыуҙы дауам итеү. Яҡшы гөрөф-гәҙәттәр
дауам итә. ш Атайым ҡартайһа ла, һаман кешегә
ялланы п бесән саба, ураҡ ура, таш келәттәр
һалыуын дауам итә. Т. Йәнәби. Дауам иттереү
ҡар. дауам итеү 2.
ДАУАМЛАУ ҡ. Дауам итеү. Эште дауамлау.
■ Баш күтәреп киттек дауамларга бөтөрә алмай
ҡалган эштәрҙе. М. Марат.

ДАЧ

ДАУ
д а у а м л ы с . Ваҡыт эсендә һуҙылған, оҙай
лы. Дауамлы эш, Яҙгы сәсеү эштәре дауамлы

һәм ентекле әҙерлек талап итә,
Да у аСЫ и, АУырыУҙы, сирҙе билдәләп, бөтө
рөү сараһын күргән кеше, д а УалаУсы врач.
Д а у а х а н а [гәр. н- фарс,] и. А УырыУҙы дауалай торған йорт. һ ы у дауаханаһы яҡшы эш ләй,

ауырыуҙарҙы

нәүбәт көттөрөп

интектермәй.

«Совет Башкортостаны», 1966, 22 июнь.
д а у к ә р и. иҫк. Д аУсы.
ДаУЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. д а улау .
Д а У Л а У ҡ. 1. Дәғүәләп, талап итеп к өр әтеү;
яулау . Ер даулау. И рек даулау. Х о ҡ уҡ даулау,

ш Ир Салауат сапҡан яуҙарга. И р улдары менәи
ирек даулап, ҡаршы барган батша, байҙарга.
Ҡ. Д аЯн. Азатлыҡты һорап алмайҙар, баһадирҙар уны даулайҙар. М. Сөндөклө.
2. Һорап, талап итеп ныҡышыу. [Ҡ ыҙ — һ әү бәнгә:] Егеткәйем, шаулама, атым һорап дау
лама, «Аҡбуҙат».
ДАУЛаШТЫРЫУ ҡ. йөкм, ҡар. даулашыу .
Ҡешене даулаштырып, шаулашып йөрөйҙәр.
ДаУЛаШ Ы У ҡ. 1. Ү ҙ-ара дәғүәләш еп талашыу ; тартышыү. Бер ҡуй өсөн ике кеше даула
шып, икеһе ҡуйҙың ике ҡолагынан тотоп, судҡа
китеп барганда, м улла осраган (Көләмәстән).
2. Үҙ-ара талашып шаулашыу. Д аулаш а-даулаша таралыу,
ДаУЛаШЫУСЫ и, Д аУлашҠан кеше; д аУсы.
Мәрйәм — етем, йәш ҡыҙ, ундай-бындайҙы бел
мәҫ, һатып ебәрһәң дә һис бер даулашыусы юҡ.
М. ҒаФури.

даулы

с. 1 . Ғалаш-тартышлы, бәхәсле.

Д аулы мәсьәлә. Д аулы урын.
2. Ҙ Ур ваҡиғаларға бай, тынғыЬыҙ шаушыулы. Д аулы көндәр, ш Йәшәп булмай гел

ҡауышып ҡына походлы һәм даулы заманда.
М. Кәрим.

Д а У С Ы и, 1. Н иҙер дәғүәләп тартышҡан
кеше; дәғүәсе. Бабай үлгәс, мал. өсөн ике агайэне даулашып киткән. Д аусылар ең-яга киле
шеп, ҡазыйга барган (Әкиәттән).
2. Шау-шыу, талаш ҡуптарған кеше; ғауға
сы.
ДаУСЫЛ с. Даулашып, дәғүәләш еп йөрөүсән.
Д аусы л кешеләр. / Шау-шыу, талаш ҡуптарыусан. Й оҡлап ятҡан иреңде тор-торлама, килен

сәк. Телсәнләнеп, ҡысҡырып, даусыл булма,
киленсәк (Туй йырынан).
д а у ы л и. 1. Бик нытс көслө емергес Яман ел.
Д ауы л ҡубыу. Д ауы л сыгыу. Д ауы л баҫылыу.
■ Дала дауылы, бигерәк көслө була, ҡарт имән
дең тамырын ҡуптара. Б. Ишемғол.
2. күсм. Илде күтәргән шаулы, гөрлө төрлө ҙур
тарихи ватсиға. Р еволю ция дауылы, ш Атаһы
ш ул дауылдар эсендә, көрәштә ҡорбан булган,
Б. Х әсән. Бер көн көслө дауыл күтәрелде ,, у л
йәйелде бөтә илдәргә, X. Ҡунатсбай.
ф Дауыл ҡошо кәкре сутсышлы, оҙон тар тсанатлы йөҙгөс диңгеҙ тсошо. Бында Горький
уйҙар уйлай ., Ул, гүйә, донья өҫтөнә саҡыра
дауыл ҡошон . Р. Ниғмәти.
ДаУЫ ЛЛаНЫ У ҡ. ҡар. даУыллаУ. Дауылланып күкрәп болот килде, тетрәп торҙо дала
буйҙары, М. Кәрим.

Д

ДаУЫЛЛаУ

к. 1. Дауыллы (1 мәғ.) булыу.
Д ауы ллап ямгыр яуа. п Әй дауыллай диңгеҙ!..
Тойола уга ярҙары ла хатта тар булып. М. Си
ражи.
2. күсм. Илде шау-гөр килтергән төрлө ваҡи
ғалы, тынғыЬыҙ, тынысһыҙ
булыу, ғауғалы
булыу. Йә бер тынып, йә бер дауыллап, үтә
гүмер һәм у л үтәсәк. Н. Нәжми.
ДаУЫЛЛЫ с. 1. Дауыл (1 мәғ.) булған, дауыл
менән бергә ҡатыш. Д ауы ллы көн. Дауы ллы

ямгыр. ш Шып баҫылды ҡом дауыллы ел, буран.
А лды тынлыҡ донъяны .. Ш. Бабич.
2. күсм. Йәмғиәт тормошо тарихи, ҙур ваҡи
ғаларға бай, тынғыһыҙ. Д ауы ллы йылдар, ш З а 
ман ни тиклем оло, ни тиклем дауыллы һәм ҡат
марлы булһа, шагир ҙа шундай оло була ала.
Ғ. р амазанов. / күсм. Шау-шыулы, талаш-тар
тышлы. Д ауы ллы йыйылыш.
3. шигр. Шапткын, тынысһыҙ, ташып торған.
Д ауы ллы хистәр. Д ауы ллы күңел,
Д а У Ы р а : дауыра һалыу диал, лнау.
д а у ы ғ ғ ы у ҡ. диал. Дәртләнеү.
Д А Ф Н И Я [РУС.] и. зоол. Сөсө һыуҙа йәшәй
торған һыу бөрсәһенең бер төрө (промысла
балытстарының төп аҙығы булып тора).
Д а х а [рус. доха] и. 1. Йөнөн тыштса һәм эскә
тсуйып теккән тун.
2. иҫк, ҡар. яға 1.
д а ь а (дәһә) киҫ. Һөйл. ш ул уҡ да баһа ҡар.
да 2. Ул ҡайтҡан даһа.
ДаһИ [гәр.] и. 1. Үтә зирәк аҡыллы, ғәҙәттән
тыш ижади һәләтле кеше. // Даһи аҡыл. ■ Бы н

да даһи Ленин йоҡлай мавзолей тигән өйҙә.
Р . Ниғмәти. М ин даһи! Йөрөмәм үҙемде кәм
тотоп, тергеҙәм үлгән йөрәкте ант итеп. Ш. Ба
бич. Даһи уйың, даһи фекерең менән хаҡлы ҡ
эҙен таптың, астың һин. Д. Юлтый.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
Д а һ И а Н Ә [гәр.] р. иҫк. кит. Даһиҙарса.
Даһианә һөйләү.
ДаһИЛЫҠ и. Даһи, бөйөк кешегә хас сифат
тар, даһи булыу хәле.
д а ь ы р оҡш. Күк күкрәгәндә, күмәк хәрәкәт
ваҡытында йәки ҡаты ҙур нәмә ерҙән тәгәрлә
гәндә һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Даһыр итеү. Даһыр итеп ҡалыу.

ДаһЫР ДОҺОР, даһыр ҙа доһор оҡш. Ҡ а
бат-ҡабат даһыр иткән тауыш. Даһыр-доһор

итеү. Даһыр-доһор килеү, ш Тейәгән йөгө
даһыр-доһор барган машина урамдан үткәндә,
тәҙрәләр дер һелкенеп, ҡолаҡ тоноп ҡала.
М. Хисмәтов.
даьы ғлаты у

ҡ.

Даһыр-доһор

иттереү.

К үперҙең йомро бүрәнәләренән даһырлатып
сыҡҡанда Әхмәтгәленең башы әйләнеп китте.
Р. Низамов. Б үре малды өркөтөп, даһырлатып
алып килеп, кәртәгә индереп ебәрә (Әкиәттән).
ДаһЫРЛаУ ҡ. Даһыр доһор итеү. Даһырлап
мискә тәгәрләп китте, ш [Муса] шунда уҡ
даһырлап өй башына менеп китте. 3 . Ураҡ
син.
Д А ч а 1 [РуС.] и. Ҡаланан ситтәге йәй тора,
ял итә торған йорт. Дачала тороу. Дача төҙөү.
Д А ч а 2 [р ус. ] и. Айырым бер урман хуж а
лығы. Урман дачаһы.
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ДВИ

ДЕГ

ДВЙГаТЕЛЬ [РУС.] и. Верәр төрлө эиергнлиы
мехаишс энергияға әйләндереп, нимәнелер хәрә
кәткә килтерә Торғаи машина. Реактив двига

бурыс һәм сығымдарҙы яҙа торған һул ятс бите;
киреһе кредит. Дебетҡа яҙыу.
ДЕБЕТЛӘҮ ҡ. Дебет тсушыу. Дебетләп шарф

тель. Эске ягы улы ҡлы двигатель. Электр дви
гателе. Эске яныу лы двигатель. Автомобиль
двигателе, ш һыуыҡтан автобустың двигателе
тоҡанманы. Тормоздар туңды, Р. Оолтангә-

бәйләү.
ДЕБЙТ [рус. (ф р.] и. махс. Сығанаҡтағы һыу,

рәев.

ДВИЖОК [РуС.] и. һөйл. К үсереп иөрөтмәле
бәләкәй двигагель. Ҡ айҙалыр яҡында гына
дөпөлдәгән движоктың тауышы һүлпәнәйеп тора
ла, кемдер уны ҡыҫтаган һымаҡ тагы көсәйтә.
Ә. Вәли.

ДВОр 1 [РУС.] и. тар. Моиархилға ҡоролғаи
илдәрҙә монарх һәм Уиың ЯҠыиДары, Даирәһе
(2 мәғ.). Батша дворы.
ДВОР 2 [РУС.] и. һөйл. К олхоз, совхоздағы мал
һарайҙары Ьәм х Ужальгк тсаралтыларының шпен
алды. К олхоз дворы. / Йорттоң иШеК алды. Мин
янган бер өйҙөң дворына индем. С. Кулибаи.
ф Постоялый двор һөйл. иҫк . атлы юлсылар
өсөн тсүналтса йорто. Беҙ постоялый дворга табан
аттарыбыҙҙы борҙоҡ. Д. Юлтый.
ДВОРЕЦ [РуС. ] и. 1. ҡар. һарай 1.

2. ҡар. пулат.

ДВОРНИК [Рг/С.] и. Ҡ алала йорт тирәһен,
иШеК алдыи, тратУарҙарҙы тсарап, таҙартып
торған к е т е . Дворниктар ҡом бураны осороп,

ҡапҡа

төптәрен, урамдарҙы

һепереп

йөрөй.

Ғ. Ғүмәр.

ДВОРЯН [Рг/С. дворлнин] и. Ф еодаль Ьәм
капиталистик иәмғиәттәрҙә дәрәж әле түрәләрҙән тороп, иҙеүсе синыФты тәшкил итКән ер
биләүсе тсатлам iceinebe; алпаУыт. Эре дворян.
Ваҡ дворяндар. Дворяндар Россияла хакимлек
иткән синыф булган. ■ Крәҫтиәндәрҙең ерҙәре
булмаһа, иректәре бармы һуң? Ул да юҡ. Улар
һаман баярҙар, дворяндар, земский начальник
тар .. һәм ш улар кеүек башҡа түрәләр ҡулында
тора. Һ. Дәүләтпшна.
ДВОРЯНКа [РУС.] и. Дворян тсатын-ҡыҙы.
ДЕБаРКАДЕР [РуС. <фр. ] и. ҺыУ өҫтөнә
йөҙҙөрөп тсуиылған пароход пристане. Дебарка
дерҙың баҫмаһын тартып алдылар. Пароход
мыҙылып ҡына ярҙан ситләшә башланы.
М. Тажи.

ДЕБаТ [РУС. дебаты <Фр.] и. кит. гәҙәттә
күпл. йыйылыштағы ФеКер алышыүҙар, б әхә
стәр. Дебатҡа ҡушылыу. Дебаттар башланды.
Парламент дебаттары.
ДЕБЕТ и. Кәзәиең шырт йөнө аҫтындағы ма
мығы; кәзә мамығы. Дебет орсого. Дебет тарау.
Дебет аялау. Дебет иләү. Дебет сиратыу. Ц Д е
бет шарф. Дебет шәл бәйләү, ш Башҡортостан
дың .. Урал артында һәр кәзәнән йылына
800 грамга тиклем дебет тарап алына. М. Хисмә
тов. .. Кескәй Йәнеш йоҡлай. Тайба әбей дебет
аялап ултыра ине. 3 . Виишева. Дебет кәзәЬе
күп Ьәм ятсшы дебет бирә торған тотсомло кәзә.

Йоҡлаған дебет ш ул уҡ эрегән дебет. Эрегән
дебет оҙатс ятыу йәки ватсытында тарап алмау
сәбәпле ойошоп, сиФаты насарланған дебет.

Эрегән дебет шәлгә ярамай,
ДЕБЕТ [РуС. <лат, ] и. бухг.

Керем-сығым
кенәгәһенең бөтә алған нәмәне, шуға бәйле
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неФть, газ кеүек нәмәнең бер ватсыт берәмеге
эсендә килгән митсдары, күләме. Тәүлек дебит.

Югары дебит менән эшләү. Скважинаның де
биты. А ҙ дебитлы. К үп дебитлы, ш Нефть
сыгарыуҙы арттырыу, һәр скважинаның нормаль
дебитын тәьмин итеү ҡатламда тейешле баҫым
булдырыу га бәйләнгән. «Оовет Баш корто
станы», 1976, 28 Февраль.
ДЕБИТОР [РУС. (лат.] и. бухг. Вирәсәге бул
ған, бурыслы кеше йәки ойошма.
ДЕБЮТ [РУС. < Фр.] и. 1. артистың сәхн ә
ләге беренсе сығышы. / Ҡайһылыр әлкәләге б е 
ренсе сығыш. Йәш яҙыусының дебюты. Дебют

яһау.
2. Шахмат, шашка уйынында йөрөй башлау.

Ф ерзя дебюты.
ДЕБЮТАНТ [РУС. (ф р.] и. Тәү таптсыр сығыш
яһаған кеше (сәхнәлә, спортта һ. б.). [Ҡарт]
скрипканы эйәк аҫтына ҡуйгас, күп халыҡ
алдында сыгып баҫҡан дебютант һымаҡ, мәһабәт
.. ҡиәфәт менән: — Моцарттың .. сонатаһы..—
тине. А. Карнай.
ДЕВаЛЬВАЦИЯ [рус. (нем.] и. КапиталисТик илдәрҙә: закон тсабул иТеү юлы менән милли
атсса берәмегенең алтын тсиммәтен кәметеү йәки
билдәле бер ил валютаһының рәсми курсын
алтынға, көмөшкә йәки берәй сит ил валютаһына
тсарата түбәнәйтеүҙән ғибәрәт атсса реФормалары үткәреүҙең бер ысулы.
Д Е в а л ь в а ц и я л а н ы у ҡ. төш. ҡар. деваль

вациялау.
Д Е ВаЛ ЬВаЦ И Я Л аУ ҡ. Девальвация үткә
реү; атсса берәмектәренең тсиммәтен рәсми төшө
рөү. Долларҙы девальвациялау.
ДЕВЙЗ [рус. (ф р.] и. Эш, тормоштағы төп
идея, матссатты сағылдырған өндәмә рәүешен
дәге тсыҫтса һүҙ. « һ әр ваҡыт әҙер!» — у л пионерҙар девизы, ■ К. Маркстың: «Бөтә
донъя пролетарийҙары берләшегеҙ!» — тигән

өндәмәһе
эшселәр
хәрәкәтенең
ялҡынлы
девизы булды. «Оовет Баштсортостаны», 1968,
6 май.

ДЕВОН [РУС.] и. Ерҙең геологик тарихында
палеозой дәүеренең дүртенсе осоро. Девон аҫты
ҡатламдары тип, Көнбайыш Башҡортостанда
девондан түбәндә ятҡан ҡалын ҡатламдарҙы
әйтәләр. Ҡ. Тимерғазин. Өфө ҡалаһына яҡын
райондарҙа девон нефтенең яңы ятыштары
табылды. Д. Бураҡаев.
ДЕГаЗАТОР [РуС.] и. 1. Дегазация үткәрә
торған аппарат.
2. Дегазация үткәреү өсөн тсулланылған
зарарһыҙландырыусы матдә.
3. Дегазация үткәреүсе.
ДЕГаЗАЦИЯ [РуС.] и. ағыуланған ерҙең,
кейем-һалым һ, б. нәмәнең зарарһыҙландырылыуы йәки зарарһыҙланыуы.
Д Е г а за ц и я л а у ҡ. ҡар. зарарһыҙланды

рыу.

ДЕГЕ-ДЕГЕ саҡр. диал. Геле-геле.

ДЕГ
ДЕТЕНЕРАТ [РУС. (лат.] и. Н әҫелдәи килгән

ДЕЗ

д

ДЕТӘНӘК и. 1. Эре киң япраҡлы, һандал сәс

ыңғай биологик һәм пснхнк сифаттарҙы юғалт
ҡан йәки юғалта бан1лаған кеше.
ДЕҒЕНЕҒаТИВ [РУС. дегенеративный] с. Дегенераңилға бәйле. Дегенератив үҙгәреш.
ДЕГЕНЕРАЦИЯ [рус. (ф р.] и. 1. Организм
дың биологик һәм психик ЯҠтан насарайыУы;
тоҡомдоң боҙолоүы.
2.
биол. Ғере организмдарҙа күҙәнәк Ьәм ор
гандарҙың (ағзаларҙың) тарҡалышы, боҙола
барыүы.
ДЕГЕТ [РуС. дёготь] и. Ғәҙәттә Ҡайын тУҙы,
торФ йәки таш күмерҙән ҡыуып алынған ҡ уйы
ҡара еҫле шыйыҡлыҡ. Ҡайын дегете. Дегет
күнәге. Дегет ҡайнатыу. ■ Еҫе аңҡып торган
дегет менән арба көпсәктәрен майланыҡ. Й. С ол

кәле, йәбеш кж тубалсаҡлы сәнскеле үҫемлек
һәм уның йәбешкәк тумалаҡ орлоғо. Дегәнәк

танов. Аҡбулат ҡарт гүмер буйы .. туҙ һыҙырган да дегет ҡыуган, ерек ҡырҡҡан да күмер
үртәгән (Әкиәттән). Дегет баҙы дегет ҡайната
торған урын. Дегет силәге 1) дегет һалып, арбаға
тағып йөрөй торған силәк; 2) күсм. башҡаларға

ДЕДУКЦИЯ [РуС. (лат.] и. лог. Дөйөмдән
айырымға ҡайта торған Фекер ысулы, дөйөмдән
сығып яһалған логик һығымта; киреһе индукция
.. Ҡайһы бер әҙиптәребеҙ дедукция менән, йәгни

эйәреп йөрөй торған, ихтыярһыҙ к ет егә ҡарата
әйтелә. Дегет һымаҡ (йәки кеүек) үтә ныҡ ҡара,
ялтырап торған (төҫкә ҡарата). Дегет һымаҡ
кара. ■ Егеттең дегет һымаҡ ҡара сәстәре кеп
каһынан сыгып, маңлайына төшкән. р . Оолтангәрәев. Сайыр дегете ш ул уҡ шүшмен дегете.
Таҙа дегет түҙҙан ҡайнатылған дегет .. Ҡайын

урманының урта төшөндә .. байҙың туҙҙан таҙа
дегет ҡайната торган өс баҙы булган. Н. МУсин.
Туҙ дегете ш ул уҡ таҙа дегет. Шүшмен дегете
ҡайын тУҙы менән ҡарағай тамыры ҡушып
этлән гән дегет. Таҙа дегет туҙҙан эшләнә.
Ә ҡарагай сайырынан ҡайнатылганы шүшмен
дегете булы п сыга, хаҡы осһоҙ тора. С. Кулибай.

ф Ҡатынды кеше иткән егет, арбаны яҡшы
иткән дегет. Әйтем. Таҡһаң, дегет силәге лә
Өфөнән әйләнеп ҡайта. Әйтем.
ДЕГЕТЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. дегетләү. Дегет
ләнгән тәгәрмәс.
ДЕҒЕТЛӘҮ ҡ. Дегет һөртөү, дегет менән
майлаү. [Зилский] ҡамыт, сбруйҙар, .. бөлдөр
гөләрҙе яңы ҡайыштан яһатып, уларҙы дегетләп
ҡуйган. Ғ. Д әүләтти н . / Дегеткә бысратыү,
дегеткә бУяУ. Кейемде дегетләү.
ДЕТЕТСЕ и. Дегет ҡыуыусы, дегет ҡайна
тыусы. Ул [Хәжгәлиев] дегет ҡайнатҡан утарҙа
аҙна самаһы йәшәгәс, дегетсе ҡартты уятты: —
Мин китәм, ылау әҙерлә. Я. Хамматов.
ДЕГРадАЦИЯ [РУС. <Фр.] и. Я ҡ ты , ҡиммәт
ле, ыңғай сиФаттарҙың әкренләп юғала, боҙола,
кәмей барыуы.
ДЕГрадаЦИЯЛаНЫУ ҡ. Деградацияға д у 
сар булыу.
ДЕТУСТАТОР [РУС.] и. Дегустация белгесе.
ДЕТУСТАЦИЯ [РУС. (ф р.] и. ашамлыҡ, эсем 
лекте әҙерләгәндә төҫөнә, тәменә, еҫенә һ. б.
ҡарап сифатын билдәләү эше. Дегустация үткә

реү. Дегустация яһау.

ДЕГу СТаЦИЯЛаНЫу ҡ. төш. ҡар. дегусТацИялаУ.

ДЕГУСТаЦИЯЛаУ к. Дегүстация яһау, дегу
стация үткәреү. Конфетты дегустациялау. Сәйҙе

дегустациялау. Хуш быйҙы дегустациялау.

йәбешкән. Дегәнәк япрагы. Дегәнәк тамыры,
ш «Дегәнәк сәскә атһа, бал бешә » ,— тип атай
ымдың әйткәне күңелгә һеңеп ҡалган ., Ш. Ян
баев. Дегәнәк аттарҙың ялына, ҡойрогона
һырый. Йылҡы малы утлауҙан ялы кейеҙ кеүек
ҡайтып инә. Ә ҡойроҡтары дегәнәк һырыганлыҡтан, тубал тагып ебәргән кеүек. Ж. Кейек
баев / күсм. Кешегә йәбешеп, һырлығып барған
кешегә ҡарата әйтелә.
2. диал. Әлморон.
ДЕДУКТИВ [рус. дедуктивный] с. лог. Дедук
цияға нигеҙле, дедукцияға мөнәсәбәтле. Д едук

тив ысул.

«дөйөмдән конкретка килеү» принцибы менән
саманан тыш мауыгып китә. К. Әхмәтйәнов.
ДЕЖУр 1 [Рг/С. дежурный <фр. ] с. 1. Ниндәй
ҙер ижтимағи вазиФаны йәки хеҙмәтте сиратлап
үтәгән. Дежур врач. / Ниндәйҙер эште, хеҙмәтте
бүтәндәрҙең ялы ваҡытында үтәгән. Дежур апте

ка. Дежур поликлиника. Дежур магазин.
2. Кәрәк саҡта тиҙ генә Файҙаланыр өсөн әҙер
торған. Дежур машина. » [Күсәрбаев] Хамма-

товтың пожарныйҙа торган дежур атын егергә
сыҡты. Д. Исламов. / күсм. Һәр саҡ ҡулланыла,
ф айҙалана торған. Дежур фразалар. Дежур
цитаталар. Дежур һүҙҙәр ҡулланы у.
3. и. мәг. Сиратлы вазиФаны йәки хеҙмәтте
башҡарған кеше. Дежур булыу. К ласс дежуры.
Станция дежуры.
□
Д еж ур итеү дежурлыҡ вазиФаһын үтәү,
деж ур булыу. Агитпункттарҙа агитаторҙар

дежур итә.

ДЕЖУҒ 2 [РУС. дежурство] и. Оиратлап баш
ҡарылған ижтимағи вазиФа йәки эш. Дежурҙа
булы у. Дежурҙа тороу.
ДЕЖУРЛЫҠ и. Деж ур 2 эше. Ул көнө дежур
булманы. К ис менән костёр янында дежурлыҡ
тураһында һөйләшеп, тәртип төҙөп ҡуйҙылар.
К. Мәргән.

ДЕЖУРНЫЙ [РУС. <Фр.] и. һөйл. Ниндәйҙер
вазиФаны, эште сират тәртибендә башҡарыусы.
Дежурныйҙар бүлмәһе. Дежурный булыу, ш Про
верка һуңында ла .. дежурныйҙың һүҙенә ҡара
майынса [казармала] төнгө ун икегә тиклем
шаулаштылар. Д. Юлтый.
ДЕЗаКТИВАЦИЯ [рус. (фр. + лат.] и. Ҡ о
ролма һәм башҡа нәмәләрҙең өҫ яғы радиоактив
матдәләрҙән таҙартылыуы.
ДЕЗаКТИВаЦИЯЛаУ ҡ. Дезактивация яһау,
дезактивация үткәреү. Электростанция майҙа

нында .. ҡоролмаларҙы дезактивациялау, һыу
ятҡылыҡтарын бысраныуҙан һаҡлау буйынса
эштәр интенсив үткәрелә. «Оовет Башҡорто
станы», 1986, 7 июнь.

ДЕЗЕРТЙР [рус. (ф р.] и. Хәрби хеҙмәттән
ҡасып йөрөгән кеше. Унда Австрия армияһы
һугыша, бындагыга ҡараганда унда фронт йом
шаҡ, тиҙәр. Ул яҡта дезертир күп, тиҙәр.
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Д. Юлтый. / Эштән, ижтимағи бурмсты үтәүҙәи
тсастсан кеше. ... Баҫһын инде гәҙел суд алдына
вуз бөтөргән ошо дезертир! Т. арслаи.
ДЕЗЕрТИрЛЫҠ и. Хәрби хеҙмәткәрҙең хәр
би хеҙмәттән баш тартыУ матсеатында үҙ
белДеге менән хәрби частан китеүе; армияға
еатсырылыүҙан баш тартыуы. Дезертирлыҡ итеү.

ДЕЙЕҮ [фарс.] и., дейеү пәрейе Әкиәттәге
яуыз, яман миФик зат (Көнсығыш миФологияһында киң таралған). Өс башлы дейеү. Ете

ш Башҡорт һалдаттары аҡ армиянан күмәк
рәүештә дезертирлыҡ итә башланы. В. Юлдаш
баев. / Ү ҙеңдең граждаилытс бүрысыңды, хеҙмәт
бүйынса йәки ижтимағи вазиФаларыңды үтәүҙән
баш тартыү хәле.
ДЕЗИ Н С ЕК ТА Л Ь и. Көнкүрештә зарарлы бө
жәктәрҙе бөтөрөү өсөн тсулланылғаи ағыүлы
шыйьгкса. Дезинсекталь һибеү. Дезинсекталь

һөртөү, m Хәҙерге ваҡытта бөжәктәрҙе ҡырыу
өсөн төрлө химик матдәләр: дезинсекталь,
хлорофос,,, бура һ. б, ҡулланы ла. В. Ғүмә
ров.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ [рус. ( ф р .] и. М ахсус сара
лар менән зарарлы бөжәктәрҙе бөтөрөү эше.

Дезинсекция яһау.
үткәреү.

Кейемде

дезинсекциянан

ДЕЗИНФЕКЦИЯ [РУС. <ф р.]и. Йоғошло мик
робтарҙы махсүс сара менән бөтөрөү эше. Д е
зинфекция камераһы. Дезинфекция үткәреү.
Дизенфекция яһау.
ДЕЗИНФЕКЦИЯЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. дезин
фекциялау. Бүлм әләр яҡшы дезинфекцияланган.
ДЕЗИНФЕКЦИЯЛаУ ҡ. ДезинФекция үткә
реү,

дезинФекщш

яҺау;

йоғошһоҙландырыу.

Ауырыуҙың кейемен дезинфекциялау, һ ы уҙы
дезинф екциялау. М ал торлагын дезинфекция
лау.
ДЕЗИНФОРМАЦИЯ [рус. (ф р.] и. Кемделер
бутау, унда Яңылыш Фекер тыуҙырыу өсөн
(пресса, радионан һ . б.) таратылған Ялған инФормация, хәбәр.
ДЕЗИНФОрМаЦИЯЛау ҡ. Кешене бутау,
унда яңылыш Фекер тыуҙырыу өсөн ялған инФормация, хәбәр таратыу.
ДЕЗОДОРАТОР [ РУС.] и. Дезодорация лһау
сараһы йәки приборы. Дезодоратор ҡ у лла 

ныу.

ДЕЗОДОРАЦИЯ [рус. ( фр. Ң- лат. ] и. Төрлө
химик матдәләр ярҙамында насар еҪте бөтөрөү
сараһы. Дезодорация яһау.
ДЕЗОКАМЕРА [РУе.] и. ДезинФекция яһай
торған махсус бүлмә йәки шкаФ. Бабай ашҡы
нып торган бер атты етәкләп дезокамерага алып
инеп китте. И. Ғиззәтуллин.
ДЕЗОРГАНИЗАТОР [Р ус. <Фр.] и. Д езорга
низация яһаған, тәртипте боҙған кеше; болар
тыусы.
ДЕЗОРТАНИЗАЦИЯ [РУС. < Фр.] и. Верәй эш
тә, ойошмала һ. б. нормаль эшмәкәрлекте, тәр
типте боҙоу, болартыу эше. Дезорганизация

яһау.
ДЕЙ ЗМ [рус. (лат.] и. Донъяның яратылышы
алланан, ләкин артабанғы тәбиғәт һәм хәл-ватсиғаларҙың үҫеше алланан түгел, тип тсараған
(17 — 18 быуаттарҙа булган) дини-ФилосоФик
ҡараш.
ДЕИСТ [рус ] и. Деизм яҡлы кеше.
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башлы дейеү. Ун ике башлы дейеү. Д ейеү бат
шаһы. Д ейеү менән алышыу. ■ Урал .. ҡылыс
һелтәгән һайын, дейеүҙең ун ике башының бе
реһе ҡырҡылып төшө торҙо, ти (Әкиәттән).
ДЕК [РУС. (ингл.] и. диңг. Диңгеҙ йәки йылға
карабының аҫмалы палубаһы.
ДЁКА 1 [РУе. ( нем.] и. Ҡаңһы бер тсыллы м у
зыка коралдарының тауышты көсәйтә торған
өлөшө. Пианино декаһы.
ДЁКА2 а. х. Ашлытс һуғыу машинаһыиың ба
рабанына тсаршы тсуйылған тешле тсуҙғалмай
торған өлөшө. Деканы асыу. Деканы көйләү.
ДЕКАБРЙСТ [РУС.] и. 1825 йылдың 14 декаб
рендә восстание менән тамамланған дворяндар
революцион-азатлытс хәрәкәтендә тсатнашыусы.

Декабристар восстаниеһы.
ДЕКАБРЬ [РУС. <лат. ] и. Калеидарь йылының
ун икенсе айы (ҡар. календарь). Декабрь айы.
Декабрь бураны. Егерме икенсе декабрҙә көндөң
иң ҡыҫҡа һәм төндөң иң оҙон сагы була. ■ Бы л
Сталинград өсөн ауыр көндәр декабрь айҙарын
да ине. И. Абдуллин.
ДЕКАДА [РуС. < гр] и. 1. Ун көнгә тигеҙ ватсыт,
айҙың өстән бер өлөшө; ун көн. Айҙы ң һуңгы
декадаһы. И кенсе декада.
2. Нимәгәлер арналған ун көнлөк. М узыка
декадаһы. Сәнгәт декадаһы, ш 1955 йылда
М әскәүҙә үткәрелгән Башҡортостандың әҙәбиәт
һәм сәнгәт декадаһы республиканың бөтә ижади
хеҙмәткәрҙәре өсөн күренекле ваҡига булды.
«Ағиҙел», 1965, № 7.
ДЕКаДЁНТ [РУС. ] и. Декадентлытс ятслы ке
ше. Декаденттар эстетикаһы. Декадент шагир-

ҙар.

ДЕКаДЕНТЛЫҠ и. 19 быуат аҙағы —
20 быуат башындағы әҙәбиәт һәм сәнғәттә бул
ған өмөтһөҙлөк, тормоштан биҙеү, индивидуа
лизм менән һуғарылған бурж уаз, антиреалистик
йүнәлештәрҙең дөйөм атамаһы. .. Декадентлыҡ
хәрәкәтенә, декадент яҙыусыларҙың һугышты
аҡлаусы .., мистика, өмөтһөҙлөк тойголарына
ҡапма-ҡаршы булараҡ, Сәйфи Ҡудаш поэзияһы
демократик әҙәбиәт традициялары ерлегендә
үҫте. Ғ. Хөсәйенов.
ДЕКаДЕНТСЫЛ с. Декадентлытстса тсараған.
.. Төшөнкөлөктө, аҙгынлыҡты маҡтаган [капи
тализмдың] декадентсыл әҙәбиәт менән сәнгәте
.. ҡара эшкә буйһондоролган. Ғ. Хөсәйенов.
ДЕКаЛЙТР [РУе. <ғР.] и. Ун литрға һәм
шуға тигеҙ булған шыйытслытс үлсәү берәмеге.
ДЕКАМЁТР [Рус. <гр.] и. Ун метрға тигеҙ
булған оҙонлотс үлсәү берәмеге.
ДЕКАН [РУС. (лат.] и. Юғары утсыу йортонда
Факультет башында торған кеше. Ф илология

факультетының деканы. Декан булыу. Декан
итеп ҡуйыу.
ДЕКАНАТ [РУС.] и. Факультеттың декан етәк
селегендәге административ-укыу идараһы. /
Ошо идара урынлаштсан бүлмә йәки йорт. Д ека

натҡа инеү.
ДЕК А ТИ РО ВК А [РУе. <фр. ] и. Йөн тукыманы
сиФатын ятсшыртыу һәм ултырмаһын өсөн боҫ
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йәки эҫе һыУ менән эшкәртеү эше. Декатировка

торған пьесаның эстәлеген һүрәтләп лһалған
яһалма күренеш һ. б. биҙәү нәмәләре. Декора

яһау,
Д Е К аТ И РО В К алаН Ы У ҡ. төш, ҡар, декати
ровкалау.

дЕкатировкалау ҡ. Йөи түҡымаиы сиФатын ЯҠШыртыУ һәм ултырмаһын өсөн боҫ йәки
эҫе һыу менән эшкәртеү.
ДЕКАЭДр [РУС. < гр, ] и, мат. Ун лҫылытс менән
сикләнгән геометрик есем; Ун ятслы геометрик
есем.
Д Е К Л а м А Т О Р [РуС. <лат. ] и. Н әФис Һүҙ
оҫтаһы, декламаңил һөйләүсе. Декламатор бу

лып сыгыш яһау.
ДЕКЛамАЦИЯ [рус, (лат,] и, Н әФис ә ҙә 
биәттең тасүири уҠылыты; тиғы р һәм прозаны
тасүири әйтеү сәнғәте. Д екламация һөйләү.

Декламация ятлау. Деклам ация һөйләүсе, ш
Кәйеф күтәрелде, өй эсен байрам төҫө алды.
И ндрил декламацияһына тотондо. Д. Юлтый.
Мин халыҡтың көлөп ебәреүенән ҡаушаным.
Н аиләләргә декламация һөйләү түгел был.
С. Агиш.
ДЕКЛараТИВ [р у с. декларативный] с. 1.
Деклараңил (1 мәғ.) р әүетен дәге; тантаналы
рәсми. Декларатив рәүештә әйтеп биреү. Д екла 

ция ҡороу. Декорация яһау. ш Шаршау асылып
китте. Тамашасылар башта Урал тәбигәтен
кәүҙәләндергән декорацияга игтибар иттеләр.
Ғ. Әмири.

д Е К О Р ац и ял ан ы у ҡ. төш. ҡар. декораңиялаУ.

ДЕКОРаЦИЯЛаТЫУ ҡ. йөкм, ҡар, декораЦИялаУ.
ДЕК О РаЦ И ЯЛ аУ ҡ, Декораңил менән би
ҙәү, декораңил тсУйыУ.
ДЕКРЕТ [РуС. (лат.] и. Юғарғы властыңзакон
көсөндәге тсарары; Указ, закон. Ер тураһындагы

декрет, ш 1919 йылдың 23 мартында совет х ө к ү 
мәте В. И. Ленин ҡул ҡуйган декрет менән
Р С Ф С Р составындагы тәүге автономиялы рес
публика булган Башкорт Автономиялы Социа
листик Совет Республикаһын ойоштороу тура
һында иглан итте. «Совет Баппсортостаны»,
1964, 22 март.
4 Декрет отпускаһы ауырлы тсатындарға би
релә торған махсус отпускы. Декрет отпускаһы
алыу. Декретҡа сығыу декрет отпускаһын алыу.

ДЕКРЕТЛаШТЫРЫЛЫУ ҡ, төш. ҡар. дек

ратив белдереү.
2. күсм. Артытс дөйөм һүҙҙән торған. Д екла 
ратив телмәр, ш Ф екер башлыса шигыр юлда
рында ялангас көйө теҙелгән. Йөрәк һүҙе уры 
нына күберәк декларатив хәбәрләү биләгән.

ретлаштырыу.

М. Ғәли.

төрлө тармағында елем итеп тсулланыла торған
крахмалдан лһалған матдә.
ДЕЛЕТАТ [РУС.] и. Ойошма, коллектив һ. б.
исеменәи тсаиҙалыр һайланған иәки тәғәйенлән
гән кеше; вәкил. Делегат билеты. Делегат булыу.
Делегат һайлау. Делегат итеү. ■ 1917 йылдың

ДЕ К Л ар аТИВЛЫ Ҡ и. Декларатив (2 мәғ.)
р ә ү е т к ә тсоролған хәл, күренеш, һ ә р деталде ..
[шигырҙа] оҫта ф айҙаланыу быга тиклем шигриәттә йәшәп килгән декларативлыҡтан ҡотолоу
мөмкинлеген бирә. С. Әлибаев.
ДЕКЛағАЦ И Я [РуС. (лат.] и. 1. Хөкүмәт,
партил исеменән ниндәйҙер тсарат иәки тсарарҙың тантаналы рәүештә белдерелеүе һәм шУл
белдереү Яҙылған тсағыҙ. Тыныслыҡ деклара

цияһы. Д екларацияга ҡул ҡуйыу.
2. Кәрәкле мәғлүмәттәр бирә торған тсаиһы
бер рәсми докүменттарҙың атамаһы. Сауҙа

декларацияһы.
ДЕКЛИНАТОР [РУС.] и. Магнит аүышлығын
билдәләй торған прибор.
ДЕКОЛЬТЕ [РУС. <фр. ] и. Ҡатын-тсыҙ күлдә
гендә муйын, түш һәм артсаны ныҡ күрһәтеп
тсуя торған асытс Яға Уйымы. Ҙ у р декольте.

Декольте яһап уйыу. Декольте ягалы күлдәк.
■ [Сәскә — К әриповҡа:] Сабантуевтарҙа ҡ у 
наҡта мин шундай .. декольте [ягалы күлдәктә]
инем. Ф . Иҫәнғолов.
ДЕКОРаТИВ [РуС. декоративный] с. 1. Нимәнелер матУрлаУ, биҙәү матссатында хеҙмәт ит
кән. Декоратив биҙәк. Декоратив үҫемлек. Д еко
ратив туҡыма. / Декорацияға (1 мәғ.) мөнәсә
бәтле. Декоратив сәнгәт.
2. Төрлө һүрәт төшөрөп, матУр итеп биҙәлгән.

Декоратив күренеш,
ДЕКОр АТОр [РуС.] и. 1. Декораңил эшләгән
художник.
2. Йорттарҙы, йорт тирәләрен һ. б. биҙәүсе
сәнғәт оҫтаһы, шУл әлкәләге белгес.
ДЕКОРАЦИЯ [Р ус. <Фр.] и. Сәхнәлә тсУйыла

ДЕКРЕТЛаШТЫрЫУ ҡ. Декрет менән нығы
тыу, декрет менән законлаштырыу. Реформаны
декретлаштырыу.
ДЕКСТРЙН [рус. <Фр.] и. Промышленностың

июль айында Ы рымбурҙа Беренсе Бөтә Баш ҡор
тостан съезы саҡырыла. «Баштсортостан тсыҙы»,
1969, № 8.

ДЕЛЕГАТКа [РУС.] и. Делегат тсатын-ҡыҙ.
Делегатка булыу. Делегатка итеү. ■ Тәҙрә
янына эшсе ҡатын-ҡыҙҙар араһында һайланып
ҡуйылган делегатка Рәхимә килеп: — Фатима,
йыйылышҡа к и л! — тип ҡысҡырҙы. Ш. Шәһәр.
Д Е ЛЕТа т ЛЫҠ и. Делегат булыу, делегат
вазиФаһы. Делегатлыҡ мандаты.
ДЕЛЕГАЦИЯ [РУС. (лат.] и. Ниндәйҙер ойош
ма, коллектив, деүләт һ. б. исеменән вәкил итеп
ебәргән делегаттар төркөмө; вәкәләт. Сит ил

делегацияһы. Хөкүмәт делегацияһы. Эгиселәр
делегацияһы, m Съезд һуңында Ленин иптәш
башҡорт делегацияһының бер өлөшөн үҙенә
саҡырҙы. Д. Юлтый.
ДЕЛИКаТЁС [РУС. (ф р,] и. Вик тсәҙерле, тәм
ле тип һаналған затлы ангамлытс. Көнбайыш
королдәре табынында тарпан ите деликатес уры 
нына йөрөгән. Ғ. Хөсәйенов.
ДЁЛО [РУС.] и. Берәй хәл, Факт йәки кеше
тураһында

тупланған

документтар

йыйымы.

Шәхси дело. Д ело асыу. Делога беркетеү, ш
Д ело биттәрен аҡтарып, унда яҙылган юлдарҙы
хәҙер яттан белһә лә .. һорауҙарга яуап таба
алганы юҡ әле уның [судьяның]. X. Зарипов.
ДЕЛШаД [фарс.] с. иҫк. кит. Риза, тсәнәғәт;
т а т . Делшад итеү ( йәки әйләү) ризаланггырыу,
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ҡ ә н ә ғ ә т л ә н д е р е ү . Б ы л фәҡир бәндә фәнүн ейлем
дән үҙенең хазинаһында барынса уларга яуап
бирмәк илә сәмахәт күрһәтеп, уларҙы иршад вә
делшад әйләне. «Батыршаның хаты».
ДЁЛЬТа 1 [РуС. (гр.] и. "Тармаҡланып төшкән
йылға тамағы. Лена йылгаһының дельтаһы.
Д Ё Л Ь Т а 2 [р ус. ( гр.] и. Ғрек алФавитында

ДЕМ ОБИЛИЗаЦИЯЛаУ ҡ. Демобилизация
яһау. Ғәскәрҙе демобилизациялау. Промышлен-

дүртенсе хәрефтең атамаһы.
Д ЕЛ ЬФ И Н [РуС. <гр.] и. 1. "Тешле киттар
төркөмөнөң дельФиндар ғаиләһенә ҡараған һө
тимәр диңгеҙ хайуаны.
2. спорт. Й өҙөү ысүлының бер төрө. Д ель

фин ысулы менән йөҙөү.
ДЕЛЬФИНАРИЙ {рус. ] и. ДельФиндарҙы өй
рәнеү, үларҙы төрлө нәмәгә өйрәтеп, тамаша
сыға күрһәтеү өсөн тәғәйенләигән диңгеҙ һыуы
тултырылған ҙ ур аквариүм.

ДЕЛЯНКа [РУс.] и. ҡар. диләнкә.
ДЕМ аТОТ [РУС.] и. Демагогия менән шөғөл
ләнгән кеше.
ДЕМаТОГИК с. Демагогияға ҡоролған, дем а
гогтарға хас. Демагогик вәгәҙә. Демагогик сы-

гыш.
ДЕМ аГО ТИ Я [рус. ( гр.] и. Аҫтыртын маҡсат
ҡа ирешеү өсөн ике йөҙләнеп, Ялған вәғәҙә,
буш һүҙ менән аңһыҙ халыҡты алдаштырыу
шөғөлө. Демагогия менән ш өгөлләнеү. Демаго

гия менән алдау.

ДЕМАҒКАЦИЯ [РуС. <Фр.] и. Ике йәнәш д ә ү 
ләттең сиген билдәләп, уларҙы махсус билге
ҡуйып күрһәтеү эше. Демаркация яһау.
ф Демаркация һыҙығы 1) килешкән дәүерҙә
ике яҡ ғәскәрҙе айырып торғаи һыҙыҡ; 2) еңел
гән дәүләттең ерен оккупация зоналарына
бүлгән һыҙыҡ.
дЕ м арк а ц и я л а у ҡ. Демаркация үткәреү.
.. беҙ сиктәребеҙҙе демаркациялау г а һәм күп

кенә бәхәсле мәсьәләне дуҫтарса хә л итеүгә ө л
гәшкәйнек. «Оовет Башҡортостаны», 1976, 6 ғи
нуар.
ДЕМАРШ [рус. (ф р.] и. Верәй дәүләттең
хөкүмәтенә ҡарата булған дипломатик сығыш.

И лсе демаршы.

ДЕМИЛИТаРИЗАЦИЯ [р ус.] и. Верәй д ә ү 
ләткә хәрби промышленность һәм хәрби көс
тотоуҙың тыйылыу ы; ҡоралһыҙландырыу. Д е
милитаризация үткәреү.

д Е м и л и т а ғ и з а ц и я л а н ы у ҡ. төш. кар.
демилитаризациялау.
зона.

Демилитаризацияланган

ДЕМИЛИТаРИЗаЦИЯЛаУ ҡ. Демилитари-

носты демобилизациялау. һалдаттарҙы демоби
лизациялау.
ДЕМОТРаФ [рус.] и. Демография буйынса
белгес.

ДЕМОТРаФИК с. ДемограФияға мөнәсәбәт
ле. Демографик иҫәп.
ДЕМОГРАФИЯ [РУС. < ғР.] и. Халыҡты, уның
үҫеш -үҙгәреш закондарын ижтимағи-тарихи
шарттарға бәйле өйрәнә торған Фән. Демогра
фия — у л халыҡтың һанын, енесен, йәшен,
шөгөлөн, үлеү-тыу ыу ын, әйләнеү айырылышыуын, йөрөү-күсеүен һәм башҡа яҡтарын тикшерә
торган иң ҡыҙыҡлы фәндәрҙең береһе. «Оовет
Башҡортостаны», 1985, 13 ғинуар.
ДЕМОКРАТ [РУС.] и. 1. Демократия яҡлы
кеше. Р ус революцион демократтары.
2. Демократик партия ағзаһы.
3. иҫк. Халыҡ араһынан сыҡҡан, хеҙмәтсән
халыҡ кеүек көн күргән кеше.
ДЕМОКРаТЙЗМ [РУс.] и. Идара итеүҙең
демократик Формаһы, ниҙеңдер демократик ҡ о
ролошо, демократик иректәрҙең барлығы.
ДЕМОКРаТИК с. Демократия нигеҙендә ҡ о
ролған, демократияны тормошҡа ашырған. Д е

мократик республика. Демократик ҡоролош.
ДЕМОКРАТИЯ [р у с .(гр .] и. 1. Йәмғиәттең
власть башында халыҡ тороуына, халыҡтың
дәүләт эштәрен хәл итеүҙә ҡатнашыуына һәм
уның хәл итеүҙә киң хоҡуҡтары, ирке булыуына
нигеҙләнгән политик ҡоролош Формаһы. Пар-

тиялагы демократия. Х а лы к демократияһы.
Социалистик демократия, ш Демократия —
у л дәүләт формаһы, дәүләт төрҙәренең бе
реһе. Тимәк, ул да, һәр төрлө дәүләт кеүек, ке
шеләргә ҡарата ойошҡан, системалы көсләү
ҡулланы у булып тора. В. И. Ленин, Һ. әҫ., 2 т.,
1962.
2. Бөтә коллектив ҡатнашлығы менән тормош
ҡа ашырыла торған етәкселек Формаһы.
ф Б урж уаз демократия буржуазияның х е ҙ
мәтсәндәр өҫтөнән хакимлығы Формаль яҡтан
бөтә граждандарҙың политик хоҡуҡтары һәм
иректәре тигеҙлеге менән йәшергән дәүләт ойош
маһы Формаһы.
ДЕМОКРаТИЯЛаШТЫРЫУ ҡ. Демократик
нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороу. Дәүләтте демократия

лаштырыу. Идараны демократиялаштырыу, һ а й 
ла у системаһын демократиялаштырыу.

ДЕМОКРаТИЯЛаШЫУ ҡ. Демократик ни

зация яһау.

геҙгә ҡоролоу.

ДЕМИСЕЗОН [РУС. демисезонный <Фр. ] с.
һөйл. Яҙлы-көҙлө кейеүгә тәғәйенләнгән. Д ем и 
сезон пальто.
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ [рус. (ф р.] и. i . Хәрби

ДЕМОКРаТЛаШЫУ ҡ. һөйл. Демократ
(1 мәғ.) булыу, демократҡа әйләнеү. .. Туганов
ҡыҙып китте: — Халы ҡ, халы ҡ имеш! Харап
демократлашып киттегеҙ әле. Ә. Вәли.
ДЕМОКРаТСЫЛЫҠ и. ҡар. демократизм.
ДЕМОНСТРАНТ [Рг/С.] и. Демонстрацияла
(1 мәғ.) ҡатнашҡан кеше. Демонстранттар төр

көсТәрҙең һәм халыҡ хужалығыиың хәрби хәлдәи тыныс хеҙмәткә күсерелеүе. Демобилизация

башланыу. Демобилизация планы.
2.
Һуғыш иәки хеҙмәт срогы бөткәндән һүң көмө. Демонстранттар байраҡ күтәреп, ҡала
ғәскәри кешенең хәрби хеҙмәттән бушатылыуы.
урамына сыҡты.
Д Е М о в и л и за ц и я л а н ы у ҡ. төш. кар.
ДЕМОНСТРаТИВ [р ус. демонстративный]
демобилизациялау. Демобилизацияланган ар
с. 1. Төрлө нәмәләр күрһәтеп башҡарыуға ҡо
мия. Көҙөн демобилизацияланып кайтҡан һал
ролған; күргәҙмәле. Демонстратив лекция. Д е
дат.
монстратив ысул.
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2. һөйл. Килешмәгән, риза булмаған һ. б. һымаҡ кире тойғоно махсУс рәүептгә асыҡтанасыҡ күрһәткән, белдергән. Демонстратив сы-

ДЕН ТЙ Н [РуС. (лат.] и. Тештең төп өлөшөн
тәшкил иткән һөйәк туҡымаһы. Тештең ҡаты

гыш. Демонстратив рәүештә баш тартыу. Демон
стратив рәүештә сыгыш яһау. Демонстратив
рәүештә сыгып китеү,
ДЕМ О Н СТРАЦ И Я [рус. (лат.] и. 1. Ижти
мағи-политик теләкте, ихтыярҙы белдерә торған
күмәк сығыш (күмәкләп урамдарҙа йөрөү һ. б.).

Беренсе май демонстрацияһы. Демонстрация
агымы. Демонстрацияга сыгыу. Демонстрация
яһау. Демонстрацияла ҡатнашыу.
2. Ниндәйҙер тойғо, теләкте асыҡтан-асыҡ
белдергән күренеш. Советтар халҡы ның берҙәм

лек һәм ойошҡанлыҡ демонстрацияһы. Демон
страцияга әйләнеү.
дЕмонстрацияланыу ҡ. төш. ҡар. д е
монстрациялау. М оделдәр йортонда демонстрацияланган коллекцияларҙы ң күбеһе универсаль.
Уларҙы беҙ көҙ ҙә, яҙ ҙа кейеп йөрөй алабыҙ.
«Совет Баштсортостаны», 1985, 28 декабрь.
ДЕМ ОНСТРаЦИЯЛаУ ҡ. К үрһәтеү, күргәҙмәләү.
ДЕМ ОНТАЖ [рус. (ф р.] и. тех. Ҡ ораМал,
йыһаздарҙы һүтеү, тағатыу эще. Буровойҙа

демонтаж эше башланды. Шәмдәргә ялганган
торбаларҙы ситкә сыгарып, штабелгә өйҙөләр.
Ғ. Ибраһимов.
ДЕМ ОНТАЖ ЛАНЫ у ҡ. төш. ҡар. демонтаж
лау.
ДЕМ ОНТАЖ ЛАҮ ҡ. тех. Ҡ орамал,йыһаздар
ҙы һүтеү, тағатыу. Электр станцияһын демон

тажлау.
Д ЕМ О РА Л И ЗА Ц И Я [РУС. (ф р.] и. 1. Әхләтстең түбән төшөүе, мораль тартсалыш.
2. Тәртиптең, мораль рухтың тартсалышы, эшхәрәкәткә булған һәләттең юға лыуы. Дошман

гәскәрҙәренең деморализацияһы.
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯЛАНЫУ ҡ.

нигеҙ өлөшө дентиндән тора. Дентин цементтан
ҡаты.
ДЕНЩ ЙК [Рус.] и. Батша армияһында оФицерға хеҙмәтсе булып торған һалдат. Денщик
булы у, ш Васильев күберәк ваҡыт ас. Уның ике
денщигы аҙыҡ килтергәндә юлда яраланган,
өсөнсө денщигы ҡарт. Д. Юлтый.
Д Е Ң 1 оҡш. Тимер-томор бер-береһенә һуғыл
ғанда яңғырап сыҡҡан нәҙек тауышты белдер
гән һүҙ. Д ең итеү. Дең итеп ҡалыу.
Д ЕҢ 2 р. диал. Төп-төҙ, ныҡ. Д ең баҫыу. Дең
йөрөү. Д ең тороу. Кәүҙәне дең тотоу. ■ ..

А ҡ ъ я л менән Тау батырың да .. дең баҫып,
ары торган булган, ти (Әкиәттән).
ф Дең бер үҙе япа-яңғыҙ. Дең бер үҙең ҡалыу.
Дең бер үҙең йәшәү.
ДЕҢГЕЛ оҡш. ҡар. дең 1.
ДЕҢГЕЛ ДЕҢГЕЛ оҡш. Ҡабат-ҡабат деңгел
иткән тауышты белдергән һүҙ. Деңгел-деңгел
килеү, ш Ә дугала көмөш ҡыңгырауҙар деңгел-деңгел итеп яңгырай. Б. Бикбай.
ДЕҢ ГЕЛДӘТЕҮ ҡ. Дең-дең иттереү, деңгелдеңгел иттереү.
ДЕҢ ГЕЛДӘҮ ҡ. Дең-дең итеү, деңгел-деңгел
итеү.
ДЕҢ ДЕҢ оҡш. Ҡ абат-ҡабат дең 1 иткән
тауышты белдергән һүҙ. Дең-дең итеү. m Дең-

дең килә ҡыңгырауҙар йәки тайҙар бышҡыра.
К. Ильясов.
ДЕҢ РӘЙ ЕҮ ҡ. һөйл. Бөгөлә алмай төп-төҙ
ҡатыу. Деңрәйеп ултырыу.
ДЕПАРТАМ ЕНТ [РУе. <Фр.] и. 1. Революция
ға тиклемге Россия ла һәм ҡайһы бер бурж уаз
илдәрҙә министерство, юғары хөкүмәт йәки суд
бүлеге. П олиция департаменты, ш Суд бөтөүгә

генерал Кашин департаментҡа килеп төштө.
төш.

ҡар.

деморализациялау.

ДЕМОРАЛИЗАЦИЯЛАУ ҡ. Деморализация
ға дусар итеү. Дошман гәскәрҙәрен деморали
зациялау.
ДЁМПИНТ [рус. (ингл.] и. эк. Конкурент
тарҙы ҡыҫырытслап сығарыу матссатында сит
илдәргә сығарылған тауарҙың үҙ хатсынан
түбәнгә һатылыуы.
Д ЕН АТУ РАТ [Р ус. (ф р,] и. Составына ағыу
лы йәки тәмһеҙ матдәләр тсушылған, тәме һәм еҫе
насар булған этил спирты.
ДЕН А ТУ РЛ А У ҡ. хим. Техник маҡсатта тсул
ланыу өсөн берәй матдәнең тәьҫире менән
аҡһымдың үҙсәнлектәрен үҙгәртеү. Спиртты де

натурлау.
Д Е Н Д Р А Р И Й [рус. ( гр. ] и. Фәнни тәжрибә
ләр, культура-ағартыу һ. б. эштәр алып барыу
өсөн төрлө ағас һәм тсыуатс ултыртылған батсса.
Д ЕН ДРО Л О ГИ К с. Дендрологияға тсағЫлышлы, дендрологияға бәйле. Дендрологик баҡса.
ДЕН ДРО Л О ГИ Я [РУС. < гр. ] и. Вотаниканың
ағастарҙы һәм ҡыуаҡ төрҙәрен өйрәнә торған
бүлеге.
ДЕН О Н С А Ц И Я [РУС. (ф р,] и. дип. Ниндәйҙер
бер дәүләттең халыҡ-ара берәй договорҙы өҙөү
тураһындағы белдереүе.

М. Сөндөклө.
2. АҠШ-та һәм Швейцарияла минис.трлыҡ.
Дәуләт департаменты АҠШ-тың сит ил эштәре
министерствоһы.
ДЕПЁША [РуС. < фр.] и. 1. Ашығыс тапшырыл
ған дипломатик, хәрби йәки рәсми хәбәр. [Гор

дей:] М ин полиция департаментының шифр ме
нән яҙылган депешаһын уҡыным. Депеш ала ..
Күрепин тигән большевикты тоторга ҡушылган.
X. Мохтар.
2. иҫк. Телеграмма.
ДЕПО [рус. (ф р.] и. Локомотив, вагон һ. б.
тимер юл сараларын ҡуйыу, көндәлек ремонт
үткәреү өсөн ҡулайлаштырылған бина. Трамвай
депоһы. Паровоз депоһы. ■ 1892 йылдың

21 декабренлдә Өфөлә ярым кустар паровоз
депоһы һалынган. «Совет Башҡортостаны»,
1968, 9 ғинуар. / Янғын һүндереү машиналары
ҡуйыла торған урын. Пожар депоһы, н Э ле

герәк Кинйәкәй ауыл советы каланчалы пожар
депоһы эшләткән. «Совет Башҡортостаны»
1975, 2 июнь.
ДЕП РЕССИ В [РУС. депрессивный] с. Депрес
сияға хас, депрессия хәлендәге. Экономикалагы

депрессив күренештәр.
ДЕП РЁССИ Я [РУе. (лат.] и. 1. Капитали
стик илдәрҙә хужалыҡтағы төшөнкөлөк, тор-
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тонлотс. Экономик депрессия. Депрессия фа

Д Е РМ аТ О Л О ГИ Я [Рус. <гр.] и. Медициианың тире ауырыуҙарың, уларҙы булдырмау
сараларын һәм дауалауҙы өйрәнә торғап бүлеге.
Д Е Р РӘ ҡыу. Һарытсты тсыуғанда әйтелә;
беррә. [Ҡатын:] Ҡ ыуалагыҙ ш ул һарыҡтарҙы,
ебәрмәгеҙ! Деррә! Ж. Кейекбаев.
Д ЕРТ оҡш. ҡар. терт.
ДЕСАН Т [рус. (ф р.] и. Хәрби задание үтәү,
һуғыш һ .б . өсөн караптан йәки самолёттан дош 
ман еренә махсус әҙерләп төшөрөлгән ғәскәр.

заһы,
2. Күңел һүренкелеге; бошонтсолотс, рУхи төшөнкөлөк. Картлык психозы осоронда йыш
ҡына һаташыу һәм эс бошоу — депрессия күҙә

телә, Бы л мейе күҙәнәктәренең патологик
үҙгәреүенән, юҡҡа сыгыуынан, мейенең кесерәйүенән килә. М. Ғатуллин.
ДЕПУТАТ" [рус. ( лат.] и. Хөкүмәт ойошмала
рына һайланған вәкил. СССР Верховный Со
веты депутаты. А уы л Советы депутаты. Х алы ҡ
депутаттары советы. Депутат итеп һайлау, ш
Партия киләсәк тә лә депутаттар итеп дәүләт
эштәрен югары кимәлдә алып барырга һәләтле
иң лайыҡлы кеш еләрҙең һайланыуы, Советтар
ҙың составының даими яңырыуы тураһында х әс 
тәрлек күрәсәк, «Совет Баппсортостаны», 1986,
26 Февраль.
ДЕПУТАТЛЫ Ҡ и, Депутат вәкәләте һәм вазиФаһы. Депутатлыҡ бурысы. Депутатлыҡ ман

даты. Депутатлыҡҡа кандидат.
ДЕПУТАЦИЯ [РуС. <фр.] и. Верәй эште хәл
итеү өсөн йәмғиәттән йәки берәй ойошманан
һайланған вәкилдәр төркөмө; вәкәләт. Депута

ция ебәреү. Депутацияны ҡабул итеү.
ДЕР оҡш. Батс тсына итеп ҡалтырағаи хәрәкәт
те һәм шУл хәрәкәттең тауышын белдергәи һүҙ.

һугы ш !.. һугы ш !.. Ер дер килә! Р. Ниғмәти.
ф Дер ҡалтыраУ ҡар. ҡалтырау 2. Дер һел
кетеү ҡар. һелкетеү.
Д Е Р -Д Е Р оҡш. Ҡабат-тсабат дер иткән таүыш
ты белдергәи һүҙ. Дер-дер итеү. Дер-дер килеү.
ДЕРЕЛДӘТЕҮ ҡ. 1. Дер-дер килтереү, дердер иттереү. Поездар [ауылдың] ҡаралтыларын
дерелдәтә, иҫке стеналарҙың тупраҡтарын ишә.
Д. Юлтый. / күсм. Ҡуртсытыу. Йөрәкте дерел
дәтә.
2. күсм. Нытс, көслө һелкетеү. Дерелдәтеп
алып китеү. ■ Бабсаҡтың менеп алган ҡара
кире [аты] килә ятыр дерелдәтеп ҡара ерҙе.
«Бабсатс меиәи Күсәк».
ДЕРЕЛДӘҮ ҡ. 1. Дер-дер һелкенеү, дер-дер
тсалтыраиыү. А яҡ быуындары дерелдәй. Ирене

дерелдәй. Ҡ улы дерелдәй. Тәне дерелдәй,
ш Тәнем ут ш икелле яна, тешем-тешкә теймәй
дерелдәйем, М. Тажи.
2. күсм, Ҡүртсып тсалтыраиыү. Борон нәсәлниктәр килер ине, дерелдәп торор инек. Н. Ҡ ә
рип. Бы л юлдан үткән ваҡытта йөрәк дерелдәй
ине. С. Кулибай.
ДЕРЖАва [РУС.] и. Үҙаллы политикаһы
булған, тсеүәте ҙур дәүләт. Бөйөк держава,
■ Беренсе биш йыллыҡтар дәүерендә беҙҙең
илебеҙҙең йөҙө ҡайтанан үҙгәрҙе, совет иле көс
лө, индустриаль державага әйләнде. К. Мәргән.
ДЕРМаТЙН [РуС. < гр. ] и. Нитроцеллюлоза
менән тсаплаиғаи лһалма күи. Ҡара дерматин.
Дерматин менән кәпләнгән ишек. Дерматин тыш
лы дәфтәр, ш Х әрби кейемдәге егет ҡара дер
матин менән кәпләнгән ишек артына инеп югалды. В. Исхаков.
ДЕРМаТЙТ [р у с . <гр.] и. мед. Тире шешеү
ауырыуы.
ДЕРМ аТО Л О Т [РУС.] и. Тире ауырыуҙары
белгесе, врачы.
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Д иңгеҙ десанты, һ а у а десанты. Десант гәскәре.
Десант ташлау. Десант төшөрөү, ■ Әгәр ҙә ..
дошман самолёттан десант ташлаһа, һыбай
лы лар уларҙы юҡ итергә тейеш ине. Ә. Ихсан.
һ а у а десанты ҡамап алынды. Ҡиң ялан дош
ман һалдаттары менән тулды. Ғ. Әмири.
ДЕС АН ТН И К [РУС.] и. ҡар. десантсы.
ДЕСАНТСЫ и. Десант ғәскәрендәге һалдат;
десантник. / Десантта тсатнашыусы. Десантсы
лар төркөмө, ш Ракеталар менән яҡтыртылган һыу өҫтөндә десантсылар тейәлгән балыҡсы
күренде, Ғ. Әхмәтшин.
ДЕС ЕРТ [рус, (ф р.] и. һөйл. Аш аҙағында
берелә торған тәмле-татлы ашамлытс. Десертҡа
еләк килтерҙеләр,
ДЕСПОТ [Р ус. <ғР.] и. 1. Воронғо Көнсы
ғыш тсол биләүселек монархияһында сикләнмә
гән власть менән үҙ белдегенсә эш иткән юғары
хаким.
2. күсм . Ваштсаларҙын иркен, теләген тыйып,
иҙеп йәшәгән кеше; залим. Деспот булыу.
ДЕСПО ТЙ ЗМ [РУС. ] и. Ү ҙ хөкөмө менән идара
итеүгә тсоролған сикләнмәгән хакимлытс. Бөйөк

Октябрь деспотизм принциптарын гына түгел,
деспотизмдың үҙен тамырынан йолҡоп ташланы,
В. Бикбай.
ДЕСПО ТИ К с. Деспотизмға хас; Яһил, аяу
һыҙ. Деспотик әҙәм. Деспотик рәүештә идара

итеү,
ДЕСПО ТЛЫ Ҡ и. Деспот (2 мәғ.) булған хәл,
деспот сиФаты; залимлытс. Хакимдең деспот-

лыгы.
ДЕС ЯТЙ Н А [рус.] и. ҡар. дисәтииә.
ДЕС ЯТН И К [Р ус. ] и. ҡар. дисәтник.
ДЕТАЛЛӘШ ТЕРЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. детал
ләштереү. Хикәйәлә ҡайһы бер ваҡигалар артыҡ

деталләштер елеп бирелгән.
ДЕТаЛ Л Ә Ш ТЕРЕҮ ҡ. һөйл. Айырым детал
дәренә тиклем төпсөү; ентекләү, берәмекләү,
ватслау.
ДЕТАЛь [РУС. (фр-] и. 1. Машинаның, меха
низмдың айырым иң ватс өлөшө.
2. кит. Айырым бер өлөш, айырым бер ятс.

«Йәнтүрә хикәйәһе» 1812 йылдагы һугыштың
айырым деталдәрен тасуирлай. Ә. Усманов.
ДЕТДОМ [РУС.] и. һөйл. Балалар йорто. Д ет
домға биреү. Детдомда тәрбиәләнеү. ■ Туган
детдом! Күпме бурыслы мин һиндә алган аҡыл,
белемгә. Р. Ғарипов.
ДЕТЕКТИ В 1 [Рус. < ингл] и. 1. Йәшерен поли
ция агенты; шымсы.
2.
Шымсы мажараларын һүрәтләгән хикәйә,
роман йәки киноФильм.
Д Е Т Е К Т И В 2 [Рус. детективный] с. Шымсы
мажараларын, төрлө серле енәйәт асыуҙы
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һүрәтләгәи (әҫәргә тсарата). Детектив фильм.
Детектив әҙәбиәт, m Әҫәрҙе мажаралыраҡ
ваҡш алар менән тултырырга, сюжетты көсөргә
неш лерәк ҡорорга тырышыу тенденцияһы бил
дәле күләмдә детектив элементты килтереп ин
дерә. К. Мәргән.
ДЕТЁК ТО Р [рус. (лат.] и. радио ТаУыштың

д е ф о р м а ц и я л а у к . кит. Тыштсы тәьҫир
менән берәй есемдең йәки уның өлөштәренең
күләмен, формаһын үҙгәртеү, боҙоу.
ДЕЦИБЁЛ [РуС.] и. ТаУыш көсөн үлсәү берә
меге. Белгестәрҙең әйтеүенә караганда, 85 деци

юғары тирбәлеү йышлығын ҡолаҡ ишетерлек
итеп түбәнәйтә торғаи махсУс тсорамал. Прием

никтың детекторы.
ДЕТЕК ТО РЛ Ы с. Детекторы бүлған, детек
тор ярҙамында эшләгән. Детекторлы радиоал

ғыс.
ДЕТЕр М ИН Й ЗМ [Рг/С. (лат.] и. филос. Вөтә
материаль Ьәм рУхи донъя күренештәре бербереһенә сәбәпсе һәм бер-береһе менән билдәле
законлылытс бүйынса бәйле, тип аңлатҡан мате
риалистик тәғлимәт.
ДЕТЕРМ И Н И СТИ К с. Детерминизмға нигеҙ
ле. Детерминистик ҡараш.
ДЕТО Н АТО Р [рус.] и. 1. Ү ҙенең шартлауы
менән икенсе шартлаттсыс матдәне шартлата
торған матдә.
2. Шартлаттсысты тоҡандыра торған капсюль;
тотсандырғыс. [Әбделхаҡ:] Бөгөн складтан кем
дер шартлатҡыс детонаторҙарҙы алган. Ш. Ян
баев.
ДЕТО Н АЦ И Я [Р ус. (лат.] и. махс. Вер шарт
лағыс матдәлең икенсе матдә нытс һелкенеүенән
йәки шартлауынан шаңғып, тсапыл тотсанып ки
теүе. Детонациянан шартлау.
ДЕТСАД [рус.] и. һөйл. Балалар батссаһы
{ҡар. баҡса). Детсадта эшләү. ■ А л лея ла ке
шеләр үтә, детсад балалары йөрөйҙәр. Ғ. Сә
ләм.
ДЕҮ ЕЛДӘТЕҮ ҡ. ҡар. геүләтеү. Деүелдәтеп
донъя көтөү. ■ .. Б ы л матур көндәрҙе деүел
дәтеп үткәреүҙең үҙе рәхәт бит әле! Ғ. Д әүләт
шин.
Д ЕҮ ЕЛ Д Ә Ү ҡ. ҡар. геүелдәү,
ДЕҮ ЛӘ ТЕҮ ҡ. ҡар. геүләтеү. Х а лы к деү
ләтеп ҡ ул сапты. С. Агиш
ДЕҮӘ и. диал. Дөйә. Тугай тулы деүәләрем
һиңә булһын, Ҡолтап агай (Әкиәттән).
Д ЕФ ЕК Т [рус. (лат.] и. Кәмселек, етеш һеҙ
лек. Эштәге дефект. Продукцияны дефектһыҙ

беллы тауыш кеше һаулыгына зарар килтермәй.
М. Хисмәтов.

ДЕЦИМЁТр [РуС.] и. Метрҙың Ундан бер
өлөшөнә тиң бУлған үлсәү берәМеге; Ун санти
метр.
Д Ж аЗ [Рг/С. < г/Нгл.] и. 1. Күңел асыУ өсөн
тәғәйенләнгән еңел, күберәк бейеү мУзыкаһы.
Асыҡ тәҙрә төбөндә радиола ҡуйылган. Дауыт
үрелгән креслога ултырып, джаз тыңлай. Ш. Ян
баев.
2. К үбеһе тынлы һәм һүғып УйнаУ ҡоралда рынан торған тсатнаш оркестр.
ДЖЕМ [РУС. <ингл. ] и. Емеш-еләктән шәкәр
менән тсайнатып яһалған тсУйы варенье. Алма

джемы.
ДЖЁМПЕР [РУС. ( ингл. ] и. Ваштан кейелә
торған элмәкһеҙ, яғаһыҙ бәйләнгән кофта. Ирҙәр
джемперы. Ҡатын-ҡыҙҙар джемперы. Джемпер
бәйләү.
ДЖЕНТЛЬМЁН [рус. (и н гл.] и. 1. англиялағы б Урж Уаз-аристократик йәмғиәттең юғары
ҡатламына тсараған һәм уның әхләк-тәртип
тсағиҙәләрен нытс тотҡан кеше.
2. Тербиәле, нескә мөғәмәләле, ыҫпай кейемле
кешегә ҡарата әйтелә. Рөстәм ҡатын-ҡыҙ менән

джентльмендәрсә әҙәпле мөгәмәлә итә белә.
Ф . Иҫәнғолов.

ДЖЕРСЙ [рус. ( ингл. ] и. Йөн йәки ебәктән
бәйләнгән туҡыма һәм шул туҡыманан тегелгән
кейем. А ҡ джерси. Джерси пальто.
ДЖЙУ-ДЖЙТСҮ [рус.] и. спорт Ҡоралһыҙ
һөж үм итеү һәм һаҡланау алымдарынан торған
Япон милли көрәше.
ДЖОУЛЬ [рус. (и н гл.] и. физ. Йылылыҡ
миҡдарын, эшен, энергияны үлсәү берәмеге.
Д ЖУ Н ТаР и. ҡар. жуңғар.
ДЖУНГЛИ [РУС. (ингл. ] и. Кеше үтә алмаҫ
лыҡ һаҙлыҡлы тропик шыр үрман. Кеше үткеһеҙ

етештереү.

джунглиҙы йырып сыҡҡан ике совет балаһы ту
раһында һинд дуҫтарым миңә шаҡ ҡатырлыҡ
хәбәр һөйләне. Ә. Бикчәнтәев.
ДЗОТ [РУС. ] и. Дошман утынан ышыҡланып

ДЕФ ЕКТЛЫ С. Кәмселекле, етешһеҙлекле,
дефекты бар. Дефектлы деталь. Дефектлы

атыу өсөн бүрәнә менән тупраҡтан өйөп эшлән
гән һаҡланыу, оборона ҡоролмаһы. Дошман

НӘЛ1Ә.

ДЕФ Й С [РуС. (лат] и. Ике һүҙ араһындағы
тсыҫтса һыҙытс; һыҙытсса (мәҫ. төнъяҡ-көнсығыш). Дефис менән яҙыу.
ДЕФ И Ц Й Т [рус. (лат.] и. 1. Оығымдың ки
лемдән артыуы. Баланс дефициты. Бюджет де

дзотының амбразураһын .. кәүҙәһе менән ҡаплаган яҡташыбыҙ Александр Матросовтың батырлыгы ике йөҙ тапкыр .. ҡабатланды. М. Хисамет
динов. Чернушки ауылына инеү юлдарын дош
мандың өс дзоты ҡаплап тора ине. Ҡарлы түбәгә
оҡшаган был дзоттарҙан әленән-әле ут һибелә.

фициты. Дефицитты кәметеү.
2. Ниҙеңдер етешмәүе. Ягы улы ҡ дефициты.
3. с. мәг. Етерлек һанда бүлмаған, етешмә
гән. Дефицит ягыулыҡ. Дефицит тауар.
ДЕФ О РМ А Ц И Я [РУС. (лат.] и. кит. Ҡаты нә

X. Ғиләжев.
ДЗЮДО [Рг/С. ] и. спорт Ҡоралһыҙ һөжүм итеү
һәм һаҡланыу алымдарынан торған ирекле стил
дәге япон милли көрәше (дж иу-дж итсу көрәше
алымдары нигеҙендә барлыҡҡа килгән). Дзюдо

мәләрҙең тышҡы көстәр һ .б . тәьҫирендә форма
һы йәки күләме үҙгәреүе. Деформацияга к и л

көрәше буйынса ярыш үткәреү.
Д И авА З [рус.] и. Төҙөлөштә ҡулланыла тор

тереү. Деформация булдырмау.
дЕ Ф О р м а ц и я л а н ы у ҡ. кит. төш. ҡар.

ған ҡара төҫтәге ҡаты тау тоҡомо төрө.
ДИаБЁТ [рус. (гр.] и. мед. Оаманап артыҡ
һыуһау һәм күп бәүел бүленеү менән билдәлән-

деф ормациялау.
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гэы ауырыу . М едицина фәне иҫбат итеүенсә,
атеросклероз, диабет, подагра .. гиулай уҡ зэцге,
рахит һәм башка күп ауырыуҙар ашау гигиена
һын боҙоуҙан килә. В. Ғүмәров.

ДИ АЛ ЕК ТО ЛО ГИ К с. Диалекталь үҙен сә
лектәргә мөнәсәбәтле, диалекталь үҙенсәлектәр
ҙе күрһәткән. Диалектологик атлас. Диалекто-

ф Шәкәр диабеты тәнгә үҙләш мәүе аркаһын
да бәүелдә һәм канда 1нәкәр күбәйеү менән бил
дәләнгән ауырыу; шәкәр ауырыуы.
ДИ АТН О З [рус. ( гр.] и. Ауырыуҙың төрө,
асылы, хәле тураһындағы врач билдәләмәһе.

Ауырыуҙың диагнозын билдәләү, ш .. Врачтар
гына бисәкәйгә дөрөҫ диагноз ҡуя алмай йөҙәне.
Береһе йөрәк, икенсеһе нервы тине. И. Ғиззәтул
лин.

диагностик

каға

бәйле,

с. Диагнозға һәм диагности
мөнәсәбәтле. Диагностик сара.

Диагностик тикшеренеү.

ДИаҒНОСТИКа [р ус.] и. Медицинаның
ауырыу билдәләрен, диагноз ҡуйыу юлдарын
өйрәнгән бүлеге. Диагностикала рентген нур 

ҙарын ҡулланы у формалары йылдан-йыл киңәйә
һәм камиллаша,
ДИ АТО Н АЛЬ ' [рус. (лат.] и. 1. Күп мөйөштөң йәки күп ҡырҙың йәнәш булмаған мөйөштә
ренең түбәләрен тоташтырған тура һыҙыҡ.

Диагональ үткәреү.
2. Ҡыя һырлы беше туҡыма. К үк диагональ.
Диагоналдән салбар тегеү.
Д И А Т О Н А Л Ь 2 [РУС. диагональный] с. Ҡы
рын, тсьш. Диагональ һыҙыҡ. Ерҙе диагональ
йүнәлештә тырматыу.
ДИАГРАМ М А [РуС. ( гр. ] и. Ниндәй ҙә булһа

логик һүҙлек. Диалектологик экспедиция, ш
Диалектологик һүҙлектәрҙә бер телдең һөйләш 
тәрендә генә ҡулланы лган, әҙәби телгә лексик
норма итеп алынмаган бөтә һүҙҙәр туплана.
Ж. Кейекбаев.
ДИ АЛ ЕК ТО ЛО ГИ Я [Р ус.] н. Тел ғилеменең
диалекттарҙы, һөйләштәрҙе өйрәнә торған тар
мағы .
ДИАЛОГ [РУС. <гР.] и. Ике йәки бер нисә ке
шенең ҡара-ҡаршы һөйләшкән һүҙе. / Әҙәби
әҫәрҙә ике кешенең кара-каршы һөйләшеүен
биргән өлөш. .. Шигырҙың егет-ҡыҙ диалогына
ҡоролоу ы һәм һәр юлдың «йәр, йәр » һүҙенә
бөтөүе .. туй йырын хәтерләтә. Ә. Харисов. /
Әңгәмә Формаһында лҙылған әҙәби әҫәр төрө.
ДИАМАТ [рус.] и. һөйл. Диалектик материа
лизм (юғары укыу йорттарында укытылған
предмет тураһында).
ДИАМЕТр [Рус. <гр.] и. мат. Түңәрәктең
үҙәге аша үтеп, түңәрәктәге ике нөктәне тоташ
тырған тура һыҙык. Оҙон диаметрлы түңәрәк.
Ҡыҫҡа диаметрлы түңәрәк. / Һәр түңәрәк есем
дең аркырыһы. Имән олононоң диаметры ике

метр.
ДИ АМ ЕТр АЛЬ [рус. диаметральный] с. 1.
Диаметр һыҙығы буйынса аркыры ике өлөшкә
бүлгән. Диаметраль яҫылыҡ.
2. күсм. Тулыһынса, тотош. Диаметраль ҡар

һандар дәүмәлен сағыштырып күрһәткән һыҙма.

шылыҡ.

Үҫеш диаграммаһы. Диаграмма менән күрһә
теү.
ДИ А К РИ ТИ К : диакритик билдә лингв, әйте

д и а п а з о н [р у с. <гр.] и.му з. йырсы
йәки музыка ҡоралы сығара ала торған иң юғары
һәм иң түбән тауыштар аралығы менән үлсәнгән
йыр йәки музыка башкарыу мөмкинлеге. Ҡ урай

леш төҫмөрөн белдереү өсөн хәреФтең өҫтөнә
йәки аҫтына ҡуйыла торған билдә.
ДИ АЛ ЕК Т [РУС. < гр, ] и. лингв. Дөйөм хальпс
теленән ниндәйҙер үҙенә баштса һыҙаттары ме
нән айырылып торған телдең ерле бер төрө;
дөйөм халытс теленән айырмалы булған бер
төркөм һөйләштәрҙе берләштерә. Башҡорт те
лендә өс — көнсыгыш, көньяҡ һәм төньяҡ-көн

байыш диалекттары бар.
ДИ АЛ ЕК ТАЛ Ь [РУС. диалектальиый] с. лингв.
Диалекттса хас. Диалекталь һүҙҙәр. Диалекталь

хата.
Д И АЛ ЕК ТЙ ЗМ и. Верәй диалект, һөйләштә
генә тсулланыла торған һүҙ йәки һүҙбәйләнеш
(дөйөм әҙәби телгә тсарата). Лексик диалектизм.

Фонетик диалектизм.
Д И АЛ ЕК ТИ К с. филос. Диалектика (1 мәғ.)
закондарына нигеҙләнгән. Диалектик материа
лизм. Диалектик метод.
Д И АЛ ЕК ТИ КА [РуС. <ғР.] и. филос. 1. Т ә
биғәт, кешелек йәмғиәте һәм Фекерләү үҫеш енең
дөйөм закондары тураһындағы ФилосоФик тәғ
лимәт. Материалистик диалектика. Диалектика

закондары.
2. һөйл. Н иҙеңдер хәрәкәт һәм үҫеш барышы,
процесы. Йәштәр үҫә, ҡарттарҙы алмаштыра —
тормош диалектикаһы ш ул бит. «Совет Баш кор
тостаны», 1969, 15 август.
ДИ АЛЕКТО ЛО Г [рус,]
белгесе.

276

и.

ДиалектологиЯ

ҙың диапазоны өс октава самаһы.
2. күсм. Берәй нәмәнең таралыу сиге; күләм,
киңлек. Белем диапазоны. Киң диапазонлы
артист.
д и а п о з и т й в [РУС. < гр. + лат. ] и. М ахсус
проекцион аппарат менән күрһәтеү өсөн быялаға
йәки йылтыр пленкаға төшөргән аҡлы-ҡаралы
йәки төҫлө Фото һүрәт.
ДИаСКОП [рус. (гр .] и. Үтә күренмәле рәсемдәрҙе (диапозитив диаФильм), текст һ. б.
ҙурайтып экранға һ. б. төшөрә торған оптик-механик аппарат
ДИаТЁЗ [рус. ( гр. ] и. мед. Организмдың
ҡайһы бер ауырыуҙарға тиҙ бирешеүсәнлеге.
ДИ АТЕРМ Й Я [РУС. < гр. ] и. мед. Дауалау
маҡсатында электр тогы менән тәнде йылытыу
ысулы.
д и а т о н и к с . муз. Бер баҫҡыс ладтан икенсе
баҫҡысҡа, бер тауыштан икенсе тауышҡа эҙмәэҙлекле күсә торған. Диатоник гамма.
ДИаФЙЛЬМ [РУе.] и. Диапозитивтарҙан
төҙөлгән Фильм. Диафильм күрһәтеү. Диафильм

ҡарау,
ДИ А Ф О Н [рус. (гр .] и. Томан ваҡытында
диңгеҙ маяғынан сигнал бирә торған акустик
ҡулайлама.
ДИаФрАТМА [рус. (гр.] и. 1. анат. Күкрәк
ҡыуышлығы менән ҡорһаҡ ҡыуышлығы араһын
дағы яры; күкрәк шаршауы.

див
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2. махе. Оптик системаға үткән яҡтылыҡ
нурының юлын киңәйтә йәки тарайта торған
Ҡулайлама. Фотоаппарат диафрагмаһы,
ДИВАН 1 [РуС. <фарс, ] и. Һөйәнеп ултырыу
һәм ятыу өсөн йомшаҡ итеп этлән гән өй ҡаралды төрө. Йомшаҡ диван. Диванда ултырыу,
■ Кабинетына инеү менән Ҡәҙретдинов ҡара

ДИДАКТИКа [РУС. (гр .]и , 1. Уҡытыу эшенең
йөкмәткеһе, Формаһы һәм ысулы нигеҙләп би
релгән педагогика бүлеге.
2. Өгөт-нәсихәтселек.
д и д а р [фарс.] и. иҫк. кит. Й өҙ, бит, сырай.

күн менән кәпләнгән диванга гәрһөлдәп барып
ултырҙы, Ф . Иҫәнғолов.
д и в а н 2 и, ҡар. диуан ’.
ДИВАН-Кара у аТ [р ус. диван-кровать] и.
Артын төшөрөп, карауат һыматс итеп тсуйып була
торған диван. Ибрахан дарыу эсеп, диван-ка
рауатҡа һуҙылып ятты. А. ҒирФанов.

ДИВАр и. ҡар. диуар.

ДИВЕрСАНТ [РУС.]

и. Диверсия менән
шөғөлләнгән кеше. Диверсант ебәреү,
■
Был тәндә өс диверсанттың сик аша үтергә
тейешлеге билдәле ине, С. Кулибай.
ДИВЁрСИЯ [РуС. (лат.] и. Берәр илдә сит
ил агенттары тараФынан зыян килтереү максатында алып барылған төрлө мөһим обьекттарҙы
шартлатыу, ҡыйратыу, саФтан сығарыу шөғөлө.
Диверсия акты. Д иверсия эштәре. Д иверсия
яһау,
ф Идеологик диверсия империалистик ил
дәрҙең радио, телевидение йәки матбуғат аша
социалистик илдәргә тсаршы провокацион сы
ғышы.
ДИВИДЕНД [РуС. < лат,] и. Капиталистик
йәмғиәттә: ниндәйҙер бер предприятиеға һалын
ған пай иҫәбенән алына торған Файҙа.
ДИВИЗИОН [РУс. (ф р.] и. 1. хәрби Артил
лерия, ракета, кавалерия һәм бронетанк частарындағы ғәскәри подразделение. П олковник

Шайморатов төндәрен йоҡламай штабта ултыра,
разведка дивизионының командиры килтергән
материалдар менән таныша. Ә. Ихсан.
2. диңг. Бер төрлө кластағы бер нисә хәрби
караптарҙан торған берләшмә. Миноностар
дивизионы.
ДИВЙЗИЯ [рус. (ф р.] и. Бер нисә полк йәки
бригаданан торған ҙур ғәскәри берләшмә, соеди
нение. Бронетанк дивизияһы. Д ивизия коман
диры. ■ Чернигов ҡалаһын азат итеү әсән

алып барган һугыштарҙа батырлыҡ күрһәткәне
өсөн Башҡорт гвардия кавалерия дивизияһына
« Чернигов» исеме бирелде. Ә. Ихсан.
ДИДАКТИЗМ [рус.] и. Өгөт-нәсихәтселек.
Тәрбиә ҡоро дидактизмга ҡайтып ҡалырга тейеш
түгел, К. Мәргән.
ДИДАКТИК [Рг/С.] и. Дидактика (1 мәғ.) ме
нән шөғөлләнгән белгес. Совет дидактиктарының тикшеренеүҙәре материалды яҡшыраҡ үҙ
ләштереү өсөн уҡыусыларҙың активлыгын һәм
үҙаллыгын күтәреү мөһим икәнен күрһәтә,
«Башҡортостан уҡытыусыһы», 1965, № 10.
ДИДаКТЙК с. 1. Дидактикаға (1 мәғ.) ни
геҙләнгән, дидактикаға мөнәсәбәтле. Дидактик

принцип. Дидактик материал,
2. Өгөт-нәсихәтле. Дидактик шигыр. ш М ә
ҡәлдәр һәр ваҡыт ниндәйҙер дәрәжәлә дидактик
маҡсат күҙәткән һәм тормош тәжрибәһен дөйөм
ләштереү нигеҙендә барлыҡҡа килгән. Ж. Кейек
баев.

д

Эшселәр һөжүменән ҡыйратылды таш дивар,
хөрриәт шунда уҡ барлыҡ доньяга күрһәтте
дидар. М. ҒаФури. Осраһам, күрһәм йөҙөңдө
күңелемә дәрт ҡалдыра, нисә көнгә саҡлы уның
дидаргл нурландыра. К. Ҡәрипов.
ф Дидар итеү осраштырыу, тап итеү. Дидар
булыу осрашыу, тап булыу; ҡауышыу. Сәхабә
барса әхъяри аныңлә була дидар. М. Өмөтбаев.
ДИ ЁТа [рус. (гр.] и. Билдәле бер режимға
ҡоролған туҡланыу төрө. Диета һаҡлау. Диета
буйынса туҡланыу,
ДИЕТЁТИКа [РУС.] и. Ауырыуҙы дөрөҫ туҡ
ландырыу тураһындағы Фән.
ДИЕТИК с. Диетаға ярашлы, диетаға ҡорол
ған. Диетик аҙыҡ. Диетик аш. Диетик ашхана,
ДИЗАЙН [рус. ( ингл. ] и. Промышленноста
сығарылған нәмәләрҙең художестволы проектланыуы; художестволы, матурлыҡ яғынан конструкцияланыуы, биҙәлеүе.
ДИЗАЙНЕр [РУС.] и. Промышленноста сы
ғарылған нәмәләрҙе һәм промышленность обьекттары, йәмәғәт ойошмалары, торлаҡ йорттары
интерьерҙарын архитектура, художестволы яҡ
тан биҙәүсе художник-конструктор.
ДЙЗЕЛЬ [РуС. (нем.] и. Шыйыҡ яғыулыҡ ме
нән эшләгән эске яғыулыҡлы двигатель. Д изель

моторы. Д изель ягыулыгы.

ДИЗЕНТЕрЙЯ [РУе. <гр.] и. мед. Йоғошло
ҡаты эс китеү ауырыуы. Дизентерия менән
ауырыу. Дизентерия йогоу.
ДИКОБРАЗ [РУс\] и. ҡар, йәйрә.
ДИКТАНТ [РуС. (лат,] и. Дөрөҫ яҙырға өй
рәтеү күнекмәһе өсөн әйтеп тороп яҙҙырыла
торған яҙма эш. Диктант дәфтәре. Диктанттар

йыйынтыгы. Диктант яҙыу. Диктантты тикшереү.
ДИКТАТ [РуС. (нем, ] и. 1. Халыҡ-ара хоҡ у
ғында: бер дәүләт тараФынан икенсе дәүләткә
көсләп тағылған тиң хоҡуғы булмаған договор
ҙың атамаһы.
2. К өслө империалистик илдең көсһөҙ илгә үҙ
талабын, үҙ шарттарын көсләп тағыу полити
каһы.
ДИКТАТОр [рус. (лат.] и. 1. Оикләнмәгән
власть менән Файҙаланып дәүләт менән идара
итеүсе кеше; сикләнмәгән хөкөм эйәһе. / Нин
дәйҙер әлкәлә ҙур шауҡымы булған кеше.
2. Боронғо Римда: сенат тараФынан тәғәйен
ләнгән вазифалы кеше.
ДИКТАТ^Ра [РуС. (лат.] и. Өҫтөн синыФҡа
таянған, бер ни менән сикләнмәгән дәүләт власы.

Х әрби диктатура,
+ ПролеТариаТ диктатураһы киң ҡатлам
хеҙмәтсәндәргә таянған, социалистик револю
цияла еңгән эшселәр синыФының дәүләт власы
(капитализмдан социализмға күсеү осоронда).
ДЙКТОР [РуС. (лат,] и. Радио һәм телевиде
ние тапшырыуҙарының тексын микроФон алдын
да уҡыусы. Радио дикторы. Телевидение дикто
ры. Диктор булып эшләү. ■ М әскәүҙән диктор
фронт хәбәрҙәрен тапшыра. М. Тажи.
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ДИК
ДЙКЦИЯ [рус. (лат.] и. Телмәрҙә һ үҙҙәр 
ҙең, ижектәрҙең асыҡ әйтелеш дәрәжәЬе. Асыҡ
дикция. Дикцияһы яҡшы.
ДИҠҠӘТ [гәр.] и. Нимәгәлер ныҡ. йүнәлтелгәи күңел, уй; иғтибар. Диҡҡәт биреү. Диҡҡәтте
йәлеп итеү. Диҡҡәтте тартыу. Диҡҡәт менән
тыңлау. Диҡҡәт менән уҡыу. ш Мин уның йөҙөнә
диҡҡәт менән ҡараһам да, таный алманым.
М. Ғаф ури. Күрәһең, мин буйым-һыным менән
диҡҡәтеңде тарта алманым — ҡарап ҡалдың,
күңел һалманың. М. Кәрим.

Дин
ДИ Л О ГИ Я [РУС. <ғР.] и. әҙ. Бер төрлө Фекер,
сюжет оҡшашлығы менән бәйләнгән бер автор
ҙың ике романы йәки ике драматик әҫәре. «ТСыҙылгвардеецтар», « Ҡыҙылармеецтар » дилогия

һы сюжеты һәм композицион төҙөлөшө менән
А. Таһировтың иң йыйнаҡ әҫәре. Ә. Вахитов.
ДИ Л ӘН К Ә [РУе. делянка] и. Ағасын ҡырҡыу
өсөн билдәләнгән урман йәки берәй нәмә эшләү,
төҙөү өсөн бүленгән ер өлөшө. Агасын ҡырҡыу

өсөн бирелгән диләнкә. Диләнкәнән утын ташыу.
Тәжрибә диләнкәһе. Д иләнкә алыу. Д иләнкә
□
Днҡҡәт итеү күңелде, Уйҙы йүиәлТеү; иғти ҡырҡыу. ■ Конюх Сәлимгәрәй: .. Ат аҙбарын
бар биреү. Өй хужаһы Кәбирҙең ингәнен .. һи
төҙөп бөтөрә алмайбыҙ. Хөкүмәт диләнкә бирҙе.
ҙеп тә, диҡҡәт итмәне, әйләнеп ҡараманы. Я. В ә
Вәлиәхмәт аҡса юҡ, ти. Б. Бикбай.
ДИМ и. Кешене нимәгәлер күндереү өсөн
лиев.
ДИҠҠӘТЛЕ с. Һәр иәмәгә күңел төбәп, иғти һөйләгән һүҙ; өгөт. Кеше дименә йөрөү.
бар итеүсән; иғтибарлы. Диҡҡәтле бала. Д иҡ
• Дим диңгеҙ кисерә. Әйтем. Яусы булмаһаң,
ҡәтле ҡараш. Диҡҡәтле булыу.
дим һөйләмә. Әйтем.
ДИҠҠӘТЛӘП р. Күңел Ьалып, иғтибарлап,
Д И М аҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Мейе. [ЙыһаншаҙУр иғтибар менән. Тотоп барыбыҙ бер юлды,
ның] димагы төрлө хыялдар вә фараздар берлә
диҡҡәтләп уңды һәм һулды. Й үнәләйек аҡ юл
тулды. 3 . Һаҙи.
менән, тотошоп ҡулдарга ҡулды! Д. Юлтый.
ДИМГЕЛ С. диал. Тимгел. А ҡ димгел. Ҡара
ДИҠҠӘТҺЕҘ с. ИғтибарЬыҙ. Диҡҡәтһеҙ ба димгел. Димгел булы у.
ДИ М ЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. димләү.
ла. Диҡҡәтһеҙ булыу.
ДИ М Л ӘҮ ҡ. 1. Кешене нимәгәлер күндерергә
ДИЛ [фарс.] и. иҫк. кит. Йөрәк.
д и л а г а щ ғ а ] Р. диал. Зилалай(ға). Дилатырышыу; өгөтләү. У ҡыр г а димләү. ш Бригадир
Я ҡ уп Булатты колхозга инергә димләп ҡарай ҙа,
гайга йөрөү.
Д И Л а Р а [фарс.] с. иҫк. кит. 1. Һөйөклө,
уның күңеле тартмай. Б. Бикбай.

ҡәҙерле.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ДИЛБЕГӘ и. Егелгән аттың башын тотоУ,
идара итеү өсөн йүгәнгә ике Яҡлап беркетелгән
оҙон бау. Ҡайыш дилбегә. Ҡ ыл дилбегә. Д илбегә

тотоу, ш Шәмсиә ауыҙ эсенән матур гына бер
көй көйләп, дилбегәһен ҡаҡҡылап бара. Ғ. Ғү
мәр. Аҡназаров .. ҡапыл дилбегәһен тартты һәм
былай ҙа шәп юрта башлаган атын сыбыртҡыла
ны. Ә. Вәли.
ДИЛБЕГӘН и. диал. Тилбәрән.
ДИЛБОрЛОҠ и. диал. Тилбәрән.
ДИЛБӘР [фарс,] и. иҫк. кит. 1. К үңелде би
ләүсе, һөйөклө кеше. Элекке шигырҙарҙа дил
бәрҙәр үҙҙәренең гишыҡ тойголарын, күңел
кисерештәрен асыҡтан-асыҡ әйтмәйҙәр. Ә. Х а
рисов .
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
д и л д а л а й с . Еңел аҡыллы, елғыуар. [И р
кәбикә — Әүхәткә:] Кит йүнһеҙ, гүмер буйы

[кәләш алмай] дилдалай булып йәшәмәҫһең
инде. Ш. Насыров.
ДИЛЁММа [рус. (гр.] и. 1. лог. Ҡайһылыр
береһен һайларға кәрәк булған ҡапма-ҡаршы
ике Фекер.
2. Икеһенең береһен һайлау ауыр булған ҡапма-ҡаршы хәл. Ядро ҡоралын һынауҙарҙы тый

майынса ядро арсеналдарын ҡыҫҡартыу гына
ядро һугышы ҡурҡынысы дилеммаһынан сыгыу
юлын бирмәй. «Совет Башҡортостаны», 1986,
16 ғинуар.

ДИЛЕТАНТ [РУС. (ит.] и. кит. М ахсус әҙерле
ге, етерлек белеме булмаған көйө фән йәки сән
ғәт менәи шөғөлләнгән кеше.
ДИЛЕТаНТЛЫҠ и. кит. Ф ән, сәнғәт һ. б. ме
нән махсус белеме, әҙерлеге булмаған көйө
шөғөлләнеү эше.
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2.
Кемделер кейәү йәки кәләш итеп тәҡдим
итеп өгөтләү. Ҡыҙ димләү, ш Н урислам агайга

беҙгә килеп эшләп йөрөгән Ғилмекәй тигән ҡа
тынды димләнеләр. М. Ғафури. Үгәй ҙә түгел,
үҙ әсәйем һыҡтамай ҙа димләп ултыра (С ең
ләүҙән).
ДИМЛӘШ ЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. днмләү.
Бер-береңде димләшеү. Ҡыҙ димләшеү. ■ [Ди

лә:] Емеш еңгәм генә башымды ашаны. Бигерәк
өгөтләп димләне ш ул. Етмәһә, Айҙарҙың оло
бисәһе үҙе бит әле, ҡайта-ҡайта килеп димләш
те. Һ. Дәүләтшина.
ДИММӘ [гәр.] и. иҫк. Ҡарамаҡ. Ү ҙ диммәңә
алыу. ш Уның өҫтөнә, мылтыҡ, ҡылыс, һөнгө
лә һинең диммәңдә. А. Таһиров.
ДИ М Н Ә Ү ҡ. диал. ҡар. емләү 3. Б а л димнәү.
ДИМ СЕ и. Кейәүғә сығарға, кәләш алырға,
өйләиешергә димләүсе. Димсе булып йөрөү. ■
Аягым төшмәҫ ергә, башым төштө, димселәр
ҙең теле ҡороһон (Сеңләүҙәи).
ф Димсе диңгеҙ кистерә. Мәҡәл.
ДИ Н 1 [гәр.] и. Донъялағы бөтә нәмәне тәби
ғәттән тыш көскә ҡайтарып ҡалдырған Фәнни
булмаған ҡараш һәм шуға нигеҙле йолалар
системаһы. Ислам дине. Христиан дине. ш

Беҙҙең эраның 7 быуатында Ғәрәп ярымутрауын
да, хәҙерге Мәккә, Мәҙинә ҡалалары тирәһендә
йәшәгән гәрәп халҡы араһында ислам дине бар
лыҡҡа килә. Т. Баишев. Дин башлығы рухани
(мулла, мәзин, мөфти һ. б.). Дин ТоТоу дингә
ышанып, дини йолаларҙы үтәү. Дии әһеле ҡар.
дин башлығы.
• Динем өсөн түгел, көнөм өсөн. Әйтем.
ДИ Н 2: днн кибеү диал. тамаҡ кибеү, сарсау.
ДЙ Н А [РУС. <ғР.] и. физ. Механикала: көстө
үлсәү берәмеге.

ДИН
ди н ам й зм

[РУС.] и, кит. Эш, хәрәкәткә
этәргән ҙур көс, дәрт. Шигырҙың динамизмы,

ш Инертлыҡ, идара итеү формаларының һәм
методтарының ҡатып ҡалганлыгы, эштә дина
мизмдың кәмеүе, бюрократизмдың артыуы —
былар бөтәһе лә эшкә ҙур гына зыян килтерҙе.
Йәмгиәт тормошонда торгонлоҡ күренештәре
төҫмөрләнә башланы. «Совет Башҡортостаны»,
1986, 26 Февраль.
ДИ Н АМ И К [РУС. ] и. Электродинамик һөйләткес. [Күршем] ҡайһы ваҡыт өйҙө емерерҙәй итеп

радиолаһын ҡысҡыртырга тотона. Динамигы бик
көслө, тәҙрә быялалары зыңгырлап тора. Р. Солтангәрәев.
ДИ Н АМ Й К с. 1. Динамикаға (1 мәғ.) мөнәсә
бәтле, көс, хәрәкәт менән бәйле. Динамик баҫым.

Динамик үҫеш.
2. күсм. Эске көскә, хәрәкәткә бай; хәрәкәтсән.
Динамик образ. Динамик шигыр.
ДИ Н АМ И К А [рус. (гр .] и. 1. Механиканың
көс тәьҫирендә барлыҡҡа килгән хәрәкәт закон
дарын өйрәнә торған бүлеге. М еханизмдар ди

намикаһы.
2. Н иҙеңдер хәрәкәте, ү ҙг ә р е т е, үҫещ е. П лан
дың үтәлеш динамикаһы, ш А сы лы күл үҙенең
барлыҡҡа килеү тарихы, һыу режимының дина
микаһы, йәнлек Һәм хайуандар донъяһының
үҙенсәлеге менән ҡыҙыҡлы. «Совет Башҡорто
станы», 1970, 17 июнь.
ДИ Н АМ И Т [РУС. ( ғР.] и. Тау-таш шартлатыуҙа Ьәм хәрби эштә ҡулланылған төп өлөгпө нит
роглицериндан торған шартлатҡыс матдә. Д ина

мит һалыу. Динамит менән шартлатыу, ш Ҡ ай
һы ҡаялалы р динамиттар таш аҡтарҙы, һауа
ярыла. Ғ. Сәләм.
ДИ Н АМ О [РУе.] и. иҫк. Үҙгәреш һеҙ электр
тогы эшләп сығара торған м атина; электрик
генератор.
ДИНАМ О-М АШ ИНА и. ҡар. дннамо.
ДИ Н АМ ОМ ЕТР [рус. ( гр. ] и. физ. Механик
көстө үлсәү тсорамалы; көс үлсәгес.
Д И Н А Р [РУе.] и. 1. Боронғо р имдағы алтын
йәки көмөш aicca.
2. Ираҡ, Югославия, Иордания, Тунис, Кувейт
һ. б. Ҡайһы бер илдәрҙә атсса берәмеге.
3. Ирандың ватс аҡсаһы.
ДИ Н АСТИ Я [РУе. < гр. ] и. 1. Быуындан-быуынға килгән бер-бер артлы идара итеүсе
батшалар нәҫеле. Рәсәйҙә Романовтар дина

стияһы.
2.
күсм. һөйл. Бер үк һөнәрҙе, эште дауам
итеүселәр нәҫеле. Эшселәр династияһы,
ДЙНГО [РУС. (ингл. ] и. Австралияла йәшәгән
ҡырағай эт.

д и н д а р [гәр. + фарс.] с. иҫк. Динле. Диндар
кеше. Диндар булы у. ■ Шунда ҡая ярыгынан
ҡулы на тиҫбе тотҡан ап-аҡ һаҡаллы бер диндар
ҡарт килеп сыҡты, «ал д ар менән Зөһрә».
ДИНДӘШ и. Бер үк диндә тороүсылар. Д и н
дәш булы у, ш Эй диндәштәр, ҡәрендәштәр ..
сарыф ҡылайыҡ дин юлында малдар (Бәйеттән).
Д И Н Е Ү ҡ. диал. Аҡылдан, иҫтән яҙыу.
ДИ Н И [гәр.] с. 1. Дингә ышаныуға нигеҙлән
гән, дин менән бәйле. Дини байрам. Дини йола.
Дини ҡараш. Дини мәктәп. Дини фанатизм. Дини

ДИН

д

хөрәфәттәр, ш Р ус түрәләре һәм ҡайһы бер дини
гәҙәттәрҙән артыҡ ҡурҡмай торган башҡорт
түрәләре йыйылган тирмәлә. Һ. Дәүләтшина.
2. ҡар. дннле. Дини кеше.
ДИ Н И Ә : диниә назараты мөФти етәкселеген
дәге юғары дин идараЬы. Ул [Өмөтбаев] диниә

назаратынан алган бәләкәй генә эш хаҡына көн
кисерә. 3 . Шәртси.
ДИ Н Л Е с. Дин тоттсан, хоҙайға ышанған; дин
дар, дини. Д инле кеше. Д инле булыу.
Д И Н О ЗА В Ғ [РуС. < гр. ] и. М езозой дәүерендә
булып, хәҙер үлеп бөткән бик ҙур һөйрәлеүсе
хайуандарҙың бер төрө.
ДИ Н СЕ и. Дин юлында йөрөгән кеше, дин
әҺеле. .. Дин исламдан хәбәрҙар булмаган күп
динселәр күрҙек, М. ҒаФури.
ф Динленең өмөтө гүрҙә, динсенең өмөтө
түрҙә. Мәтсәл.
ДИ Н СЕЛ с. Динде нытс тотоусан. О ло йәштә

булы уына ҡарамаҫтан, олатай бик үк динсел тү
гел, донъя хәлдәре тураһында фекер йөрөтә
торган бер кеше ине. Б. Бикбай.
ДИ Н Һ Е Ҙ с. Дин тотмаған, хоҙайға ышанма
ған. Динһеҙ кеше. Д инһеҙ булыу. ■ Б ы л өйҙә
динле кеше хозяйка гына. Сания ла динһеҙ, л ә 
кин у л Ғүмәр кеүек артыҡ тышҡа сыгармай,
эсендә генә йөрөтә. С. Агиш.
Д И Н Һ ЕҘЛ ЕК и. Алланың барлығын кире тсатсҡан, дини хөрәФәттәргә ышанмаған, дини йола
ларҙы тотмаған хәл; атеизм. Динһеҙлек көсәйеү,

ш [Сафа:] Кем бар унда? Б ы л ниндәй динһеҙ
лек? Мәйет барын белмәйһегеҙме ни? Р. Ғаб
драхманов. Беҙҙең мөҡәддәс Рәсәй илендә дин
һеҙлек көсәйҙе, Д. Юлтый.
ДИ Н ШӘРИҒӘТ и. йыйн. Дин һәм шәриғәт
закондары, йолалары.— Бы л донъяла эшләгән
ялгандарыңды, бысраҡтарыңды дин-шәригәт ал
дында йыумаҡ булаһыңмы? М. Тажи.
ДИ Ң ГЕҘ 1 и. 1. Ниндәйҙер кимәлдә ҡоро ер
менән уратып алынған Донъя океанының бер
өлөшө. Балтиҡ диңгеҙе. Ҡара диңгеҙ. Диңгеҙ

буйы. Диңгеҙ яры. Диңгеҙ йәнлектәре. Диңгеҙ
үҫемлектәре. ■ Карап, .. якорын алып, асыҡ
диңгеҙгә юл тота. Киң диңгеҙҙең көслө тулҡын
дары һине ҡаршылай. А. Таһиров. Диңгеҙ һауа
һы диңгеҙ буйҙарына характерлы ҡырҡа тай
пылышы булмаған дымлы һауа. Ете днңгеҙ
артында бик алыҫта. / Бик ҙур күл йәки яһалма
һыу ятҡылығы. Мәскәү диңгеҙе.
2. күсм. Сикһеҙ киң, сиге булмаған, икһеҙси к һ еҙ күп нәмә. Тормош диңгеҙе, ш Сәгидул-

лин .. алдында торган халыҡ диңгеҙенә ҡарап
ярты минутҡа тын ҡалды. А. Карнай. Ҡайнап
торган көрәш диңгеҙенең тулҡындарын бәреп, ..
барыһын ярып сыҡтыҡ, маҡталып. Ғ. ам ан 
тай.
3. Ҡайһы бер ботаника һәм зоология термин
дары составында ҡулланыла. Диңгеҙ кәбеҫтәһе.

Диңгеҙ ҡамышы. Диңгеҙ бесәйе. Диңгеҙ крысаһы. Диңгеҙ һыйыры. Диңгеҙ арыҫланы.
•
Берәүҙең күңеле диңгеҙ, берәүҙең күңеле
дуңгыҙ. Мәҡәл.
ДИ Ң ТЕҘ 2 и. диал. ҡар. нлгеҙ 1.
ДИ Ң ГЕҘС Е н. 1. Флотта хеҙмәт иткән кеше.

Д иңгеҙсе булыу. Диңгеҙселәр клубы.
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ДИҢ

ДИС

2. һөйл. Диңгеҙҙе, диңгеҙ эшен Ятсшы белгән
кеш е.
ДИ Ң ГЕҘСЕЛЕК и. Диңгеҙҙә йөрөү шөғөлө,
һәнәре.
ДИ Ң ГЕҮ ҡ. диал. Тиңкеү. Балыҡтың башы
диңгене, М. Тажи.
ДИҢТӘСӘЙ и, диал. ҡар. еңгәсәй 2.
ДИ О П ТРЙ Я [р ус. < гр, ] и, физ. Оптик быяла
ларҙы һ. б. лктылыҡ нурҙарының һыныу көсөн
үлсәү берәмеге.
Д И О р А м а [РУС. <гР.] и, 1. Үтә күренмәле
ерлектең (туҡыма, былла һ. б.) ике яғына ла тө
шөрөлөп, яҡтыртҡанда дәүмәлле булып күрен
гән һүрәт.
2. Һүрәт алдына күләмле (макет, Фигура һ. б.)
нәмәләр урынлаштырылып эшләнеп, дөйөм кү
ренеш тыуҙырылған һынлы сәнғәт әҫәре. Сева-

2. һөйл. Бер маҡсатҡа ирешеү өсөн ҡулланыл
ған оҫталыҡ, сослоҡ.
ДИПЛОМ ЛЫ с. Уҡыу йортон тамамлап,
диплом алған. Дипломлы инженер,
д и ра й ә т [гәр, ] и. иҫк, кит. Зирәклек, аң.
□
Дирайәт итеү (йәки ҡылыу) аңлау, белеү.
Бән бер хикәйәт баян итәм, ишет, ҡыл дирайәт,
Һ. Сәлихов.
Д И р ЕКТИВ [р ус. директивный] с. Етәксе
күрһәтмәләр тотҡан, директива булып торған.

Директив күрһәтмә. Директив ойошма. Директив
органдар. Директив хат.
ДИр ЕКТИВа [РУС. (фр. (лат.] и. Юғары
ойошмалар тараФынан түбән ойошмаларға
бирелеп, үтәлеше мотлаҡ булған етәксе күрһәт
мә. КПСС съезы директивалары. Директива

биреү.

стополдәге һугыш диорамаһы,
ДИПЛОМ [рус, (ф р.] и, 1. У Ҡыу йортон та

Д И р ЁКТО р [РуС. (лат] и. Берәй предприятие,
ойошма йәки уҡыу йортоноң етәксеһе; башлыҡ.

мамлау йәки ниндәйҙер исем һәм дәрәж ә бирелеү
тураһындағы рәсми документ; таньгкльгк. Инже

Завод директоры. Мәктәп директоры. Директор
булы у. Директор итеп ҡуйыу.
Д И РЕ К Т О р АТ [рус.] и. Ҙур предприятиеның

нер дипломы. Медицина фәндәре кандидаты
дипломы. Диплом алыу. Диплом тапшырыу,
Диплом эше уҡыу йортон тамамлағанда башҡарыла торған үҙ аллы эш. Диплом эше яҙыу, ш

Композитор 3, Исмәгилов консерваторияны
4 бик яҡш ы» билдәһе менән тамамлай, «Салауат
Ю лаев » операһы уның диплом эше була. «Ағи
ҙел», 1968, № 5.
2. Конкурс, күргәҙмә һ. 6. ерҙә яулаған уңыш,
яҡшы эш һөҙөмтәһе өсөн бирелгән маҡтау ҡағыҙы. Беренсе дәрәжәле диплом.
ДИПЛОМ АНТ [РуС.] и. 1. Диплом эше яҙған
студент.
2. Диплом (2 мәғ.) менән бүләкләнгән кеше. Ул

[Зәкиә Арсланова] Бөтә Россия эстрада уҡы усы 
лары конкурсында ике тапҡыр беренселекте а л
ган, 1960 йылда дипломант булган. «Башҡортостан ҡыҙы», 1969, Jsfe 6.
ДИПЛОМ АТ [РУС. <фр. ] и. 1. Сит илдәр менән
дәүләт-ара бәйләнеш тәьмин итеү өсөн билдә
ләнгән вазиФалы кеше. Сит ил дипломаты. Д ип

ломаттар ултырышы.
2. һөйл. Кешеләр менән бик оҫта мөғәмәлә
итә белгән кешегә ҡарата әйтелә. Дипломат бу
лыу. ■ Б улһа .. Шәрәф мәжлестә — бәхетең,
һал ҡолаҡ: Ғилемең артыр, сөнки у л ысын ҡыҙыу
бер дипломат / Ш. Вабич.
3. һөйл. Кәрәк-яраҡ нәмә һалып, ҡулда йөрөтә
торған бәләкәй сумаҙан. К үн дипломат. Д и п 
ломат тотоп йөрөү.
ДИПЛОМ АТИК с. Дипломатияға мөнәсәбәт
ле, дипломатия менән бәйле. Дипломатик х е ҙ
мәт. Дипломатик мөнәсәбәт. Дипломаш к вәкил
лек сит илдә дәүләттең рәсми вәкиле булып
торған ойошма. Дипломатик корпус төрлө илдән
килгән дипломатик вәкилдәр төркөмө. Диплома
тик курьер дәүләт-ара бәйләнеш почтаһын
йөрөткән кеше.
ДИПЛОМ АТИЯ [РУС. (фр- ] и. 1. Хөкүмәттең
халыҡ-ара дәүләт политикаһын тормошҡа ашы
ра торған рәсми эшмәкәрлеге. Ә беҙ йәшерен

дипломатияга ҡаршыбыҙ, бөтә халы ҡ алдында
асыҡтан-асыҡ эш итәбеҙ. В. И. Ленин, һ. әҫ.,
2 т., 1962.
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баш директор етәкселегендәге директорҙар кол
легияһы; дирекция.
Д И р ЕКТО р ЛЫ Ҡ и. Директор хеҙмәте, вазиФаһы. Директорлыҡҡа тәҡдим итеү. Директор

лыҡтан төшөрөү,
Д И р ЁКЦИ Я [РуС. (лат,] и. Директор етәксе
легендәге идара. Дирекция ултырышы. Мәктәп

дирекцияһы. Совхоз дирекцияһы. Театр дирек
цияһы, Д ирекция ултырышы. / Шул идара урын
лашҡан бүлмә йәки йорт. Дирекцияга инеү.
Д И р ИЖ АБЛЬ [Рг/С. (ф р.] и. Газ тултырылған
корпуслы, винты һауа менән хәрәкәткә килә
торған двигателле еңел осҡос һауа аппараты;
идара ителмәле аэростат. Тыуар съездарга
дирижаблдә килһен делегат. X. Ҡунаҡбай.
Д И р И Ж Ёр [Рг/С. < фр. ] и. Оркестр, хор, опера
һәм балет спектаклдәренә етәкселек иткән
кеше. Баш дирижёр. Оркестр дирижёры. Д ири

жёр таягы. Дирижёр пульты. Дирижёр булыу.
Д И р ИЖ Ёр ЛЫ Ҡ и. Дирижёр эше, вазиф аһы.
Дирижёр лыҡ пульты. Дирижёрлыҡ итеү музы
каль әҫәрҙе башҡарғанда оркестр йәки хор менән
етәкселек итеү. ■ X . Ибраһимов бер нисә м у

зыкаль ансамбль ойоштороп ебәрә, үҙе лә ан
самбль составында уйнай һәм дирижёрлыҡ итә.
«Совет Башҡортостаны», 1976, 7 декабрь.
д и ри ж и рл а у ҡ. кит. Музыкаль әҫәр баш
ҡарғанда оркестр йәки хор менән етәкселек
итеү. Оркестрҙы дирижирлау. Хорҙы дирижир

лау.
Д И р ҮГә [РУС. дерюга] и. диал. Сепрәк балаҫ.
.. Шәһәрбаныу менән Гөлмәҙинә үләнле йорт

алдына йәйелгән дирүгә өҫтөнә аяҡтарын бөкләп
ултыр[ҙылар]. Я. Хамматов.
Д И р ҺЭМ [гәр.] и. 1. Марокконың аҡса бе
рәмеге.
2. Боронғо ғәрәп көмөш тәңкәһе.
3. Египеттағы һәм Судандағы ҡиммәтле ме
талл үлсәү берәмеге (3, 12 гр-ға тигеҙ).
ДИСГар М°НИЯ [Рус. <ғР.] и. муз. Гармо
нияның боҙолоуы; көйһөҙлөк.
ДИ СК и. махе. 1. Яҫы түңәрәк пластинка;
ялпаҡ түңәрәк Формаһындағы нәмә. / Спортта

дис

дис

ырғытыу, ташлаү өсөн ҡулланылған түңәрәк
нәмә. / Ялпаҡ түңәрәк рәүеш еидәге тешле иәкн
тешһеҙ берәр ҡоролма, машина һ . б. детале.
2. Ҡ Ул пулемётының, автоматтың патронлы
яЬаҡ ҡумтаһы. Ярты диск патрон, ш Ғабдулла ..

Дислокация яһау. ш Иптәш полковник, — тине
у л [майор Т. Кусимов] Шайморатовҡа,— 275-се
полк бирелгән маршрут буйынса яңы дислока
ция урынына хәрәкәт итә. Ә. Ихсан.
2. геол. Ер тсабығы тсатлауҙарының күсеүе.
ДИСПаНСЁР [РуС. <фр. ] и. Ауырыуҙарҙы

автоматына яңы диск куйҙы ла уң як к а табан
шыуышып китте Ғ. Әхмәтшин.
ДЙСКаНТ [рус. ( лат.] и. Балаларға хас нәҙек
юғары тауыш. / Шул тауыш менән йырлаған
йырсы малай.
ДИСКВаЛИФИКАЦИЯ [рус.] и. Кемдең
дер ниндәйҙер эшкә һәләтһеҙ тип табылыуы,
квалификацияһы юте тип белдерелеүе. / Берәй
эште эшләй алмау, квалификацшшың юғалыуы./
спорт. Спортсмендың лрышта тсатнашыуҙан м әх
рүм ителеүе.
д и с к в а л и ф и к а ц и я л а н ы у ҡ. төш. ҡар.

дисквалификациялау.

д и с к в а л и ф и к а ц и я л а у ҡ. Квалификацияһын юҡтса сығарыУ, бөтөрөү. Юристы дис
квалиф икациялау.
ДИСКРЕДИТАЦИЯ [РУС.] и. Кемгә, нимәгә
лер бүлған ышаныстың юғалыүы, кемдеңдер
авторитеты төшөүе, нимәнеңдер әһәмиәте кә
меүе.
д и с к р Е Д и т а ц и я л а н ы у ҡ. төш. ҡар.

дискредитациялау.

д и с к р Е д и т а ц и я л а у ҡ. Кемгә, нимәгәлер
булған ышанысты юғалтыу, кемдеңдер автори
тетын һанламау, нимәнеңдер әһәмиәтен кәметеп,
кесрәйтеп тсарау.
ДИСКҒИМИНАЦИЯ [рус. ( лат.] и. Хоҡуҡ тың сикләнеүе; хотсутс тигеҙһеҙлеге. Д искрими
нация үткәреү. Дискриминация яһау. Дискрими
нация политикаһы. Дискриминация саралары.

д и с к р и м и н а ц и я л а у ҡ. Дискриминация
яһау; тигеҙ хотсутстан мәхрүм итеү, хотсутсты
сикләү.
ДИСКУССИЯ [РУС. (лат.] и. Ниндәйҙер бер
мәсьәлә буйынса халытс алдында иркен үткәрел
гән һүҙ көрәше; бәхәс. Д искуссия барышында.
Д искуссия алып барыу. Д искуссия үткәреү.
ДИСКЫ и . ҡар. диск. Магнитофондың дискы
лары аҡрын гына әйләнә. Ф. Лоҡманов.
д и с к ы л а н ы у ҡ. төш. ҡар. диснылау. Ер
ике тапҡыр дискыланды шунан һуң арыш
сәселде.
«Совет
Башҡортостаны»,
1975,
30 июль.

д и с к ы л а т ы у к. йөкм. ҡар. днскылау.
Ерҙе дискылатыу.

д и с к ы л а у ҡ. Ерҙе йомшартыу матссатында
дискылы тырма менән тырматыу. Ерҙе һөр
гәндән һуң дискылау. ■ К өҙҙән мөмкин тик
лем күберәк майҙанды һөрөп, уны дискылап
ҡалдыҡ. «Совет Баштсортостаны», 1986, 21 май.
ДИСКЫЛЫ с. Эшләй торған өлөшө тешле
йәки осланған тсырлы дискы рәүеш ендә булған
(машина һ. б. мехаиизмдарға тсарата). Дискылы

бысҡы. Дискылы сәскес, ш .. Яңы ерҙе дискылы
тырма менән ҡырҡтырып тырматып сәстеләр.
Ғ. Зөлтсәрнәев.

ДИСЛОКАЦИЯ [рус. (ф р.] и. 1. хәрби Ғәс
кәрҙең һәм караптарҙың тейешле урын, ергә
урыилаштырылыуы (фронтта, Ьуғыш ватсытында). Д ислокация планы. Дислокация картаһы.

д

даими күҙәтеү аҫтында махсус дауалау Ьәм
ауырыу булдырмау сараларын күреү менән
шөғөлләнгән медицина учреждениеһы. О нколо

гия диспансеры. Тире ауырыуҙары диспансеры.
Т уберкулез диспансеры. Диспансерҙа иҫәптә
тороу.
ДИСПАНСЕРЛаШТЫРЫУ к. Диспансерға
беркетеү.

ДИСПЕПСИЯ [рус. ( гр. ] и. мед. Ашҡаҙан
һәм эсәктең нормаль эшләүенең боҙолоуы. Ба
лаларҙагы диспепсия күпселектә дөрөҫ ашат
магандан, көн элек [алдан] имсәк ташлатҡандан
була. В. Ғүмәров.
ДИСПЕРСИЯ [Рус. (лат.] и. махс. Бүленеш,
тартсалыш, таралыш.
ф Яҡтылыҡ дисперсияһы физ. Яҡтылыҡтың
призма аша үткәндә спектрҙың айырым-айырым
төҫлө нурҙарына тарҡалышы.
ДИСПЕТЧЕР [РУС. <ИНгл.] и. Үҙәк пункттан
транспорт йөрөшөн йәки предприятие эшен көйләп, яйға һалып ултырған хеҙмәткәр. Автобаза

диспетчеры.
пульты.

Диспетчер

будкаһы.

Диспетчер

ДИСПЕТЧЕРЛАШТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар.
диспетчерлаштырыу. Промысла тулыһынса дис
петчерлаштырылған.
ДИСПЕТЧЕРЛАШТЫРЫУ ҡ. Транспорт
йөрөшөнә һәм хеҙмәт процесына идара эшен тех
ник элемтә саралары ярҙамында үҙәкләш тереү.
ДИСПОЗИЦИЯ [Рг/С. (лат.] и. хәрби Ғәскәр
ҙе, флотты һуғыш ҡырында йәки тутстаған, тор
ған ерендә урынлаштырыу планы.
ДИСПРОПОРЦИОНаЛЬ [р у с. диспропор
циональный] с. кит. Пропорцияһы булмаған,
нисбәтһеҙ.
ДИСПРОПОРЦИЯ [РУС. <фр. ] и. кит. Про
порция булмауы, нисбәтһеҙ лек. М ал үрсей, ә

аҙыҡ базаһы насар. Торлаҡтар ҙа аҙ эшләнә.
Шуга күрә малсылыҡта диспропорция ки
леп сыөа. «Совет Башкортостаны», 1966,
21 ғинуар.

ДЙСПУТ [РУС. (лат.] и. Фәнни, әҙәби һ. б. те
ма буйынса халыҡ алдында үткәрелгән һүҙ
көрәше; бәхәс. Ҡыҙыҡлы диспут. Әҙәби диспут.
Диспут ойоштороу. Диспутта ҡатнашыу, ш
Йәштәр асыҡтан-асыҡ әңгәмәләшергә, бәхәслә
шеп алырга ярата, улар менән диспут үткәреү
үҙен аҡлай. Ғ. Шәрипов.
ДИССЕРТАНТ [рус.] и. Диссертация лҡлаусы
кеше. Диссертанттың үҙ аллы фекер йөрөтөүе,
һәр нәмәгә үҙенсә ҡарауы бик оҡшаны . Т. С ә
ғитов.

ДИССЕРТАЦИЯ [РУС. (лат.] и. Ғилми учреж
дениеның ғилми советы ултырышында ғилми
дәрәж ә алыу өсөн халыҡ алдында лҡланған
ғнлмн эш. Диссертация темаһы. Докторлыҡ дис
сертацияһы. Кандидатлыҡ диссертацияһы. Д и с
сертация яҙыу. Диссертация яҡлау, m .. Д ис
сертация гилми дәрәжә алыу өсөн генә түгел, ә
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дис
уның ысын мәгәнәһендә фәнни хеҙмәт булырга,
фәнгә ниндәйҙер өлөш индерергә тейеш. Н. Мусип.

ДИССИМИЛЯТЙВ [РУС. диссимилятивный]
с. Диссимиляцияға мөиәсәбэтле. Диссимилятив
күренеш. Диссимилятив процесс.
ДИССИМИЛЯЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. лингв.

диу
Х әрби дисциплина. Д исциплина һаҡлау, н Х е ҙ 
мәт коллективтары социалистик ярышты йәйел
дерә, эштең алдынгы методтарын таратыуга,
хеҙмәт дисциплинаһын ныгытыуга булышлыҡ
итә, үҙ агзаларын коммунистик әхлаҡ рухында
тәрбиәләй, .. «Ваппсорт АССР-ының конститу
цияһы», 1984.

тартынҡы өндәрҙең диссимиляцияһы телдең бер
фонетик законы булып тора. Ж. Кейекбаев.
2. биол. Ҡатмарлы органик берләпш әләрҙең

ДИСЦИПЛЙНА 2 [РУС. (лат.] и. ҡар. фән 2.
ДИСЦИПЛИНАЛЫ с. Дисциплинаны тоттсан,
дисциплинаға буйһонған, тәртипле. Д исципли
налы уҡыусы. Дисциплиналы эшсе.
ДИСЦИПЛИНаР [р ус. дисциплинарный] с.

ябайыратс матдәләргә тартсалыУы.
диссимиляцияланыу ҡ. лингв. Үҙгә
peui артсаһында Фонетик отсшагильпс бөтөү
(өндәргә тсарата).
ДИССОНАНС [РУС. (ф р .]и . 1 .м уз. Ө ндәрҙең,
аүаздың гармонияһы булмауы, ярашһыҙлығы,
килетһеҙлеге; аһәңһеҙлек; киреһе консонанс.

Дисциплинаға мөнәсәбәтле. / Тәртип боҙоу ме
нән бәйле. Д исциплинар яза. Дисциплинар устав
хәрби гәртип тсағиҙәләрен билдәләй торған рәсми
документ.
ф Дисциплинар часть (йәки рота) хөкөмгә
тартылған хәрбиҙәргә Яза аттсарыу өсөн тәғәйен
ләнгән махсус хәрби часть. [Офицер:] Әгәр ҙә

Диссонанс булы п яңгырау.
2. күсм. һөйл. Ниндәйҙер эш-хәлдәге я р а т 

арагыҙҙагы хыянатсыларҙы бөгөн үк тотоп бир
мәһәгеҙ, барыгыҙҙы ла дисциплинар батальонга
таратабыҙ. Д. Юлтый.
ДИСӘТИНӘ [РУС. деслтина] и. иҫк. Гектарҙың

Фонетик отсшашлыҡгы бөтөрә торғаи үҙгәрещ;
киреһе ассимиляция. Эргәләш торган оҡшаш

һыҙ лытс, тартсаУлытс.

ДИССОЦИАЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. физ., хим.
МолекУлаларҙың бер нисә ябай өлөштәргә —
молекүла, атом, ион һ. б. тартсалыгпы.
2. психол. Психик процестарҙың үҙ-ар а бәй
ләнешенең боҙолоуы .
ДИСТАНЦИОН [РуС. дистанционный] с. Вилдәле бер алыҫлытста, күпмелер арала эш иткән.
Дистанцион идара. Дистанцион бомба.
ДИСТАНЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. Ике аралағы
алыҫлытс; ара. А лы ҫ дистанцияга йүгереүсе.
Дистанциянан идара итеү. Дистанция бомба
һы. / спорт Старт менән Финиш араһы; ара.
А лы ҫ дистанцияга йүгерешеү.
2. Тимер юлында административ-техник бүле
неш Участкаһы. Дистанция начальнигы.
ф Дистанциянан сығыу спорт бәйге, йүгереү
ярыштары ватсытында арТабан ҠаТнашыУҙан
баш тартыү.
ДИСТИЛЛЯТ [РУС.] и. Дистиллятор менән
тсыУып алынған шыиытс продУкт. К әрәсин менән

бензин нефттең дистилляттары.
ДИСТИЛЛЯТОР [РУС.] и. Дистилляция яһай
торған аппарат.

ДИСТИЛЛЯЦИЯ [РУС.] и. Шыйьпслытстың
тсаинатып тсыУыУ юлы менән таҙартылыУы.
Дистилляция яһау.
ДИСТИЛЛЯЦИЯЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. дн
стнлляциялаү. Дистилляцияланган һыу.
ДИСТИЛЛЯЦИЯЛАУ ҡ. Ҡайнатып тсыУыУ
юлы менән таҙартыу, дистилляцил ЯһаУ. һ ы уҙы
дистилляциялау.
ДИСТРОФИК [РУС.] и. һөйл. ДистроФия ме

1,09 өлөшөнә тиң булған (2400 кв. сажинға тигеҙ)
метрик системаға тсәҙәр ҡулланылған элекке ер
үлсәү берәмеге. Өс дисәтинә ер. Бер дисәтинә

арыш. ш Б еҙ бер ваҡытта ла ярты дисәтинәнән
артыҡ иген сәсә алманыҡ. Т. Йәнәби.
ДИСӘТИНӘЛӘП р. иҫк. Дисәтинәгә һалып.
Дисәтинәләп үлсәү. Дисәтинәләп бүлеп сыгыу.
ДИСӘТНИК [РУе. десятник] и. 1. Т өҙөү эшен
дәге эшселәр төркөмөнөң башлығы; ун башы.

Дисәтник итеп ҡуйыу. ■ Василий Павловичтың
көнө төҙөлөштәрҙә уҙа, у л дисәтник булы п эш
ләй. Р. Низамов.
2. ҡар. дисәтский. Староста .. ир-аттың бере
һен дә ҡалдырман волость өйөнә саҡырырга ҡ у шып, үҙенең дисәтниктәрен йүгертте. Һ. Д әүләт
шина.

ДИСӘТСКИЙ [РУС. десятский] и. Революция
ға тиклемге Россияла ауылда крәҫтиәндәр ара
һынан һайланып тсуйылып полицейский вазиФаһын үтәгән кеше. Ғариф дисәтскийҙәрҙе саҡырт
ты, уларга ауыл осондагы соҡорҙоң күперен
яңыртып һалыу өсөн ат менән өс-дүрт кеше
ҡыуырга ҡушты. Ж. Кейекбаев. Тәҙрә һайын
йөрөйҙәр дисәтский саҡырып, йәмәгәтем, бала
ларым илашалар аҡырып (Бәйеттән).
ДИ УаН 1 [фарс.] и. Элекке Төркиәнең солтан
янындағы юғарғы түрәләр советы. Д иуан улты
рышы.
ДИ УаН 2 [фарс,] и. иҫк. кит. әҙ. Көнсығыш
әҙәбиәтендә лирик шиғырҙар йыйынтығы.
Д И У а н а [фарс.] с. 1. атсылы ютс; йүләр, тиле.

тағы бөтә кеше мәжбүри бУйһонорға тейеш
булған нытслы әхлатс, тсылытс тсағиҙәһе; тәртип.

Мин үҙем бер дәрдмәнд диуанамын, ҡайҙа бер
галим күрһәм, ҡыуанамын. атсмулла. Фани
донъяларҙы бер уйлаһаң, башҡынайың булыр
диуана (Халытс йырынан). Башты диуанаға
һалыу махсус рәүештә ниҙелер аңламаған булып
тсыланыу, уға иғтибар итмәү. [Ханов:]Борһанов,
башыңды диуанага һалма, һиңә лә, миңә лә
йәшәргә кәрәк, ә шелтәләр гел яуа башлаһа
ялҡыта ул. И. Абдуллин.
2. дини Вөтә күңелен дингә һалып, донъяуи

Партия дисциплинаһы. Хеҙмәт дисциплинаһы.

нәмәнән баш тартып, ил буйлап йөрөгән дини

нән аУырыған кеше.

ДИСТРОФЙК с. ДистроФилға бәйләнешле,
дистроФиЯға мөнәсәбәтле. Дистрофик хәл. Д и 
строфик үҙгәреш.
ДИСТРОФЙЯ [РУС. <ғР.] и. Түтсыма һәм ағ
залар тУтсланышының боҙолоүы , үҙгәреш е. Й ө
рәк туҡымаһының дистрофияһы.
ДИСЦИПЛЙНА 1 [РУС. ( лат. ] и. Коллектив
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кеше тураһында әйтелә. Диуана булып йөрөү,
д и у а н а л а н ы у к, 1. Д Иуана (1 мәғ.) булыу ,
д иУанаға әйләнеү. Зө лхи зә Йәнтиҙе тиң дә күр

мәй, бала төҫө лә күрмәй. Йәнти ҡулы нда оҙаҡ
тормай һаргайып, кибеп, диуаналанып үлә.
М. Буранғолов.
2. Диуаналарса,

аҡылһыҙҙарса

ҠыланыУ.

[Хәсби:] һ и н диуаналанма!.. Ҡаймагымды әрәм
итә яҙҙың, алйыган баш! Ҡ . Даян.
ДИУаНаЛЫҠ и. Диүана кешегә хас сиФаттар; д иУана бУлған хәл. Д иуаналы ҡ менән б у л 
ды,
ДИУар [фарс,] и. иҫк. 1. Стена, ҡойма. Таш
диуар һелкенде лә, күҙ алдымда ҙур ер тишеге
пәйҙә булды. «Алдар менән Зөһрә».
2. күсм. Тормоштағы кәртә, ҡаршылыҡтар.
Эшселәрҙең һөжүменән ҡыйратылды таш диуар.
М. ҒаФури.

ДИФИРАМБ [РУС. (гр .]и . 1. Воронғо Ғреңияла: Дионис тигән алла хөрмәтенә башҡарылған
тантаналы күмәк йыр. / Ода һымаҡ лирик маҡтау шиғыры.
2. һөйл. Күккә күтәреп маҡтаған һүҙ.
ф Дифирамб йырлау, лрамһытслаиып, кешене
самаһыҙ матстау.
ДИФРАКЦИЯ [РуС. <лат. ] и. физ. Юлда осрағаи тсаршылыҠ, тоттсарлыҡтарҙы лҡтылытс,
тауыш һ. 6. тултсыидар меиәи уратып, ситләтеп
үтеү. Яҡтылыҡ дифракцияһы.
Д И Ф Т Е р Й Я [РУС. <фр. ] и. К үберәК балалар
ҙа була торғаи йоғошло таматс ауырыуы. Дифте
рия бик йогошло ауырыу. Уның микробтары
тамаҡ, танау әсенең тиресәһенә ултыра. Б. Ғү
мәров.

ДИФТОНГ1[РУС. (гр.] и. лингв. Бергә теушып
әйтелеп, бер ижек эсенә ингән ике һуҙыитсы өи.
ДИФТОНТЛАШЫУ ҡ. Дифгонгтса әйләнеү
(ябай һуҙыитсы өи тураһында).
ДИФФЕРЕНЦИАЛ [РУС. (лат.] и. 1. мат.
Функңил үҫемсәһенең төп һыҙытсса ө л ө т ө .
2. тех. Маигинаның һәр йөрөтҡөс тәгәрмә
сенә ү ҙ тиҙлеге менән әйләнергә мөмкинлек
биргән механизм.
ДИФФЕРЕНЦИаЛЬ [РуС. диФФеренңиальный] с. 1. Төрлө тарттса тсарата төрлө булған.
Дифференциаль метод. Дифференциаль тариф.
2. мат. ДиФФеренңиалға (1 мәғ.) мөнәсәбәтле.
Дифференциаль геометрия. Дифференциаль ти
геҙлек,
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ [рус. (лат.] и. кит,
Нимәнеңдер төрлө элементтарға айырыльпиы,
бүленеше. Башҡорт халы ҡ мәҡәлдәренең байтаҡ

өлөшө синфи дифференциация үҫә һәм көсәйә
барган ауыл тормошон сагылдыра, Ә. Харисов.
д и Ф Ф Е Р Е н ц и ац и я л ан ы у ҡ. 1. төш.
ҡар. дифференциациялау.
2. ҡайт. ҡар. дифференциациялау.
ди Ф Ф Е Р Е н ц и ац и я л ау ҡ. 1. кит. ДиФф еренциация үткәреү.
2. мат. Дифференциал (1 мәғ.) табыу.
ДИФФУЗИЯ [РУС. (лат.] и. физ. Йылылытс
хәрәкәте арҡаһында бер матдә атомдары иәки
молекулаларының икенсе матдә атомдары иәки
молекулалары менән аралашыуы. Газдар диф

фузияһы. Шыйыҡлыҡтар диффузияһы.

д

Д И Х А Й с. диал. ҡар. бөтөнләй 3. Беребеҙ у н 
да, беребеҙ бында инек, ҡауыштырҙы дихай ят
тарҙы. С. Ҡудаш .
ДИХаЯТ [гәр.] и. Бөтөнләй ят, ете лт.
ДИ ҺҠ аН [фарс.] и. Урта Азиллағы ауыл
хужалығы эшсеһе, игенсе; крәҫтиән. Баҫмасы
лар килерен ишеткәс тә, диһҡандарҙың күпселе
ге тау араһына ҡасып бөткән ине. Б. Хәсән.
ДИҺЛИЗ [гәр.] и. иҫк. кит. Алғы бүлмә. Й ә
риәнән йыр йырлатыу гәҙәт булган гәйет көн
пәйгәмбәрҙең диһлизендә. Аҡмулла.
ДИШ ВАҒ [фарс. ] с. иҫк. Ауыр, мөшкөл. [Йо
соп:] Х әлем дишвар, тәнем мәжрүх, күңелем
мәгмүм. «Й осоп вә Зөләйхә».
ДИЯНӘТ [гәр. ] и. иҫк. Динселшек. Ололарҙан
ярҙам юҡ, игәнәт юҡ, гауамдарҙа гилем, диянәт
юҡ. Ш. Әминев.
ДИЯНӘТЛЕ с . иҫк. Динсел, иманлы. Ул
[Мөхтәр] хәҙер әллә ҡасандан бирле алланан
теләп килгән маҡсудына иреште: у л инде диянәт
ле .. бер йәш хәҙрәт булды. Һ. Сәғҙи.
Д И Я ^ .[ғәР.] и. Ер, ил; дар. Кеше китәрме ихтияр илән тыуган-үҫкән диярынан (Бәйеттән).
ДНЕВАЛЬНЫЙ [РУС. ] и. Хәрби бүлектә тәр
тип булдырыу, милекте һ. б. һаҡлау өсөн деж ур
ныйға ярҙамсы итеп тәүлеккә ҡуйылған һалдат.

Дневальный булы у. Дневальный итеп ҡалды
рыу, ш Кис менән казарма тәртибе боҙолдо ..
Д невальныйҙы ң һәм дежурныйҙың һүҙенә ҡара
май төнгө ун икегә тиклем шаулаштылар. Д. Юл
тый.

ДОБРОВОЛЕЦ [РУС.] и. һөйл. Һуғыш ваҡы
тында үҙ теләге менән армияға киткән кеше.
Доброволец булыу, ш Доброволец булып армия га киттем. .. Әсәйем илап ҡалды. Ғ. Әмири.
ДОВЕРЕННОСТЬ [РУС. ] и. Шуны биргән кеше
исеменән эШ итергә хоҡуҡ биргән документ. Д о веренностҡа мисәт ҡуйыу. Доверенность менән
аҡса алыу. Доверенность биреү. Доверенность
яҙыу.
ДОВЕРЕННЫЙ [рус.] и. тар. Яуаплы бер
йәмғиәт йомошон баштсарыу өсөн вәкил итеп
һайланған кегле. Волость доверенныйы. ш Ҡол-

морҙа старшина һәм ер доверенныйҙары ерҙән
алтын ҡаҙҙырыу өсөн арендага һатырга риза
булып, аҫтыртын ҡултамга һалдылар. Т. Хәибуллин.
ДОТМА [РУС. ( гр. ] и. Бер ҡасан да, һәр төрлө
хәлдә лә үҙгәрмәй торған бәхәсһеҙ хәҡиҡәт тип
ҡаралған ҡараш, ҡағиҙә. .. Й олалар яңырган

донъяла догмалар ҡыйралган ватылган, догалар сүплеккә атылган. Р. Бикбаев. Л ен ц н..
«М арксизм — у л ҡатып ҡалган догма түгел,
ниндәйҙер тамамланган, әҙер, үҙгәрешһеҙ бер
тәглимәт түгел ..» тип яҙҙы. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 23 апрель.

д о г м а л а ш т ы р ы л ы у ҡ. төш. ҡар. догма
лаштырыу.

д о г м а л а ш т ы р ы у ҡ. Догмаға әйләндереү.
д о г м а т [РУС. (гр .] и. 1. Дии тәғлимәтендә
дөрөҪ, бәхәсһеҙ тип ҡаралған төп ҡағиҙә. Ислам

диненең әһелдәре .. дини догматтарҙы хәҙерге
заманга яраҡлаштырырга тырышалар. «Ағи
ҙел», 1968, № 10.
2. ҡар. догма.
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ДОГМаТЙЗМ [РуС. ] и. Билдәле 6улгаН һөҙөм
тә һәм теорияларға тәнҡитЬеҙ ҡараған догмаларға талнғаи Фекерләү ысУлы.
ДОГМАТИК [РУС. ] и. Догматизм ЯҠлы, догматизмға бнрелгән Кеше. Догматиктар ҡарашы.
ДОГМаТЙК [РУе.] с. Догмаларға ҡоролған,
Догмаларға иигеҙләигән. Догматик ҡараш. Д ог

яҙыу. Өҫтәмә доклад төп докладҡа өҫтәп Ьөйлән-

матик фекер. Догматик рәүештә.
ДОТОВОР [РУС.] и. Үҙ-ара Шарт, йөкләмәләр
тсуйып, Яҙма рәүештә йәки телдән төҙөлгәи ки
л е т е ү . Д уҫлы ҡ һәм ярҙам договоры. С олох до

говоры. Тыныслыҡ договоры. Договор буйынса.
Договор төҙөшөү. Договорга ҡ ул ҡуйыу. Д ого
ворҙы өҙөү.
ДО Ға [гәр.] и. дини "Теләк, үтенес белдереп,
аллаға мөрәжәғәт иткәи һүҙ. Доға уҡыу. Дога
ятлау. ■ Иртәнсәк китәсәк кешеләр .. мулла
янына инеп, хәйер биреп, дога алдылар. Һ. Д әүләтшииа. Бәд доға иасар теләкле, ҡарғышлы д о 

гән бәләкәй доклад.
ДОКЛаДНОЙ [Рус. докладная] и. һөйл. Етәк
сегә яҙып биргән эш тураЬындағы рәсми белде
реү. Д окладной яҙыу. ш [Аксулпанов:] Мин

үҙебеҙҙең ҡарашты нигеҙләп докладной әҙерләп
ҡуям. Ғ. Ғүмәр.
ДОКЛаДСЫ и. Доклад Һөйләүсе. Докладсы
билдәләү.
ДОКТОР [РУС. (лат.] и. 1. һөйл. Врач. Егетте
оҙаҡ ҡаранылар. Доктор артСаһынан, биленән,
күкрәгенән тыңлап ҡараны. А. ТаЬиров.
2. Диссертация яҡлау нигеҙендә бирелә торған
иң юғары ғилми дәрәж ә һәм шул дәрәж әне алған
кеше. Тарих фәндәре докторы. Ф ән докторы

булы у.

ДОКТОРАНТ [РуС.] и. Докторлыҡ диссертацияһы әҙерләү өсөн ғилми ойошмаға беркетелгән
ғалим.
д о к т о р а н т у р а [р у с.] н. ССХР Ф әндәр
ға; Ямаи доға.
□
Доға ҡылыу доға утсып, ку ш ус меиәи битте АкадемияЬының ғилми-тикшеренеү институтта
ры янындағы ғилми хеҙмәткәрҙәр, Фән доктор
һыйпау. [Тайфа:] Дога ҡылып, саҙаҡа алырга
ҙары
әҙерләү
системаһы. Докторонтурала
мин гәрипме ни? Н. Ҡәрип. Зөһрә ҡыҙҙы насип
булы у.
ит, тип дога ҡылдым тәңремә. Ш. Бабич. Ҡул
ДОКТОҒЛЫҠ и. 1. Доктор (1 мәғ.) Ьөнәре
һырты менән доға ҡылыу насар теләк теләп, ике
һәм вазиФаҺы, эше.
ҡул һырты менән битте һыйпау.
2.
Доктор (2 мәғ.) дәрәж әһе; Фәндәр докторы,
доғаи с . иҫк. Доғаға бәйле, доға утсып әйтел
тигән ғилми дәрәж ә. Докторлыҡ диссертацияһы
гән; доғалы.
яҙыу. Докторлыҡ диссертацияһы яҡлау.
ф Доғал сәләм Ятсшы теләкле сәләм. « Бәгдә
хәләл жефетемә, һөйөклө улым К әлим уллага
ДОКТр Й Н а [РУС. (лат] и. кит. Ғилми йәки
ФилосоФик теория, система. Дәүләт доктрина
күпдин күп догаи сәләмләремде күндергейһеҙ » —
тип яҙылган ине хатта. Ғ. Хәйри.
һы. Ғилми доктрина. М арксизмдың ғилми док
доғалыҡ и. дини Доға Яҙылған китап йәки тринаһы.
тсағыҙ. Ул [мулла] кешеләргә догалыҡ, тишекле
ДОКТРИНЁР [РуС.] и. кит. И нндәйҙер бер
ясин яҙып биргән, ти (Әкиәттәи).
тормоштан айырылған доктринаға күҙ йомоп
ДОҒаСЫ и. М әрхүмгә бағышлап доға ҡылыу эйәргән кеше.
ДОКУМЕНТ [Рг/С. (лат.] и. 1. Берәй нәмәне
сы .— Ҡартайғанбыҙ хәҙер, балабыҙ юҡ. Беҙгә
раҫлаған, нимәгәлер хоҡуҡ бирә торған рәсми эш
кәрәк артта догасы. Д. Юлтый.
ҡағыҙы. Технологик документ. ■ Договорга
Д О З а [РУС. < гр. ] и. Дарыуҙың бер мәртәбәгә
ҡултамға һалыр ваҡыт етте. Ш унан у л ябай яҙыу
йәки бер көйгә билдәләигәи билдәле бер митсдахәленән сығып, юридик көскә эйә булган бер до
ры; өлөш. Дарыу дозаһы. Ҙ у р доза. / Билдәле
ватсыт эсеидә кемгә йәки нәмәгә тәьҫир итә тор
кументҡа әйләнәсәк. К. Мәргән.
ған берәй энергияның билдәле бер митсдары.
2. Кешенең ш әхесен раҫлаған ҡағыҙ; таныҡ
лыҡ. Документ күрһәтеү, ш — һ е ҙ ябай һалдат
Радиактив нурҙар менән нурланы у дозаһы.
ДОЗалаНЫУ ҡ. һөйл. төш. ҡар. дозалау. түгел, һеҙҙең документтарығыҙҙы тикшертергә
Д озаланған дарыу.
кәрәк. Д. Юлтый.
3. кит. Тарихи әЬәмиәткә эйә булған әҙәби
ДОЗаЛаУ ҡ. һөйл. Дозаға һалыу. Дарыуҙы
дозалау. Д озалап биреү. Д озалап үлсәү.
әҫәр, Ьүрәт, яҙма һ . б. Тарихи документтар.
Д О ЗаХ [фарс.] и. иҫк. кит. Йәһәннәм; тамутс.
ДОКУМЕНТАЛЬ [р ус. документальный] с.
Ут йөрөй үҙәктә, эс яна дозахта. Ш. Вабич.
Документҡа нигеҙләнгән, документ менән раҫ
ДОЗОР [РУС.] и. 1. р азведка һәм Ьатс өсөн
ланған. Документаль әҫәр. / Документ булып
ебәрелгән бәләкәй төрКөм. Төнгө дозор, ж Дозор
торған. Документаль материал.
ауылда дошман юҡлығын хәбәр итте. Э. Вәли.
ф Документаль фильм ысын булған хәлде,
Дозорҙа тороу инмәнелер һатслау, күҙәтеү буры
Фактты күрҺәТкән ф ильм. Документаль фильм
сын үтәү. Дозорға сығыу ш ул уҡ дбзорҙа
күрһәтеү.
тороу.
ДОКУМЕНТАЦИЯ [РУС.] и. Документтар (1
2.
һөйл. Шул төркөмдәге кеше. Дозорҙарҙы мәғ.) йыйылмаЬы. Техник документация. Д о 
таратыу.
ДОК [РУС. <ингл. ] и. Порттағы караптар ремонтлай торған урын. Йөҙмә док.
ДОКЕР [Рг/С. (ин гл.] и. Портта йөк ташыусы,
йөк тейәүсе; док эшсеЬе.
Д О К Л А Д [Рг/С.] и. Билдәле бер темаға арнал
ған халыҡ алдында Ьөйләгән телмәр. Отчет

доклады. Д оклад һөйләү. Д оклад яһау. Д оклад
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кументация әҙерләү.

ДОКУМЕНТЛаШТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар.
документлаштырыу.

ДОКУМЕНТЛаШТЫРЫУ ҡ. Документтар
(1 мәғ.) менән нигеҙләү, раҫлау. А лы нған тауар
ҙы документлаштырыу. К луб һалыу өсөн алына
саҡ материалдарҙы документлаштырып ҡайтыр
ға кәрәк.

дол

дон

ДОЛЛАР [рус. (и н гл .] и. аҠ Ш , Канада,
австралил һәм тсайЬы бер баштса илдәрҙәге атсса
берәмеге. Американың ҡомһоҙ бүреләре эҙләй
һаман доллар ҡорбанын. Ғ. Ғүмәр.
ДОЛОМЙТ [рус. (ф р.] и. Составында кальңий менән магнезий бУлғаи бУҙ Tani, мииерал
(бьшла, көрщәк һ. б. иәмә эшләп сығарыүҙа тсулланыла). К өньяҡ Уралдың был өлөшөндә бөтә

д о н д о р о у ҡ. ҡар. доноу. Дондороп сабып
китеү.
ДОНДОРТОУ ҡ. ҡар. доноу. Уйнаҡлап торган
айгыр дондортоп сыгып та китте. Р. СолтанДОНЕСЕНИЕ [РуС.] и. Етәксегә, башлытстса
нимәлер тураЬында телдән йәки яҙма рәүештә
тапшырылған рәсми хәбәр. Донесение ебәреү.

тау массивтары ла һәүерташ, кварцит, ҡырсын
таш, эзбизташ, доломит ҡатламдарынан тора.

Донесение яҙыу.
ДОННИК [р ус.] и. бот. Ҡуҙатслылар ғаилә-

Д. Буратсаев.
ДОЛОТО [РуС.] и. ҡар. бырау.
ДОМБОР оҡш. а Уыр нәмә тсыУып1лытс эсеиә
тсағылып-һуғылып ТӨШкәнДә сытстсаи ТаУыппгы
белдергән Һүҙ. Домбор итеү. Домбор итеп ҡа

һенә тсарап, мал аҙығы Ьәм сәскәЬенән бал алыу
өсөн үҫтерелә торған үҫемлек; бортсон. һары

лыу.
ДОМБОР ДОМБОР оҡш. Ҡабат- тсабат дом
бор итчсән таүыпггы белдергән һү ҙ. Домбор-дом
бор итеү. Домбор-домбор килеү.
ДОМ БОРаУ ҡ. диал. ДоноУ. Бер мәлде Ҡ аш 
ҡар үҙәктең үр ягына ҡарап домборап сыгып
китте. С. Кулибай.
д о м в о р л а у ҡ. Домбор-домбор итеү, дом
бор-домбор килеү. К үнәк мәкегә домборлап тө
шөп китте.
ДОМИНАНТа [РУС. (ит.] и. кит. Нимәиеңдер

Донорҙар пункты. Доно булыу. ■ Бөйөк Ватан
һугышы йылдарында миллионлаган донор Ты у
ган ил һаҡсыларының йәнен ҡотҡарыу өсөн үҙ
ҡанын бирҙе. «Совет Ваппсортостаны», 1968,

бер тән тсушымтаһын тәппсил иткән төп сиФаТ
иәки төп өлөгп; өҫтөнлөк иткән төп идея. Доми

нанта булы у, ш Ҡайһы хромосомалагы гендың
көслөрәк булыуына ҡарап, бала йә атаһына, йә
әсәһенә оҡшай. Атаһына оҡшаһа — ата сифаты
доминанта алды тиҙәр. Ә. МиФтахова.
д о м и н а н т л ы ҡ и. кит. Өҫтөнлөк хәле, өҫ
төн бүлған КүренеШ. Н әҫелдә бер билдәнең өҫ
төнлөк алыуы доминантлыҡ тип атала.
ДОМИНИОН [рус. ( ингл. ] и. ЭлеК Британия
империяһына ингән, ә һуңынан (1947 йылдан
һүң) Вританияның милләттер берләшмәһенең ағзаһы сиФатында англия короленә буйһонған үҙ
аллы идара ителгәи илдарҙең (элеККе колонияларҙың) атамаһы.
ДОМИНО [рус. (ит.] и. Төрлө һандағы төр
т ө г ө 28 шатсматс Ьәм Шүл щатсматстар меиән
уйнай торғаи уйын. Домино уйнау. ■ К луб ал-

дындагы оҙонса йәшел өҫтәлдәр тирәһендә
берәүҙәр шау-гөр килеп домино һуга. Н. И ҙел
бай.

ДОМКРАТ [РУС. < гол.] и. Аүыр иәмәләрҙе бер
аҙ күтәртә торғаи мехаиизм. Домкрат менән
күтәртеү, ш Б еҙ Саша менән икәү домкрат
алып, машинаны күтәртеп, шөрөптәрен борҙоҡ.
Н. Нәжми.

ДОМНА [РУС. ] п., домна мейесе Тимер рудаһыиаи суйын тсоя торғаи шахта мейесе. Б ы л
ерҙәрҙе рус купецтары һатып алгас, француз
Пашков тимер тимер рудаһы иретер өсөн домна
мейесе төҙҙөргән. «Ваппсорт легеидалары»,
1960.

ДОМНАСЫ и. Домиа меиесеи төҙөү иәКи
хеҙмәтләндереү эшеидәге белгес (э т с е , инженер
һ . б.). Домнасылар бригадаһы.
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ и. һөйл. Йорт идара
лығы (ҡар. йорт).
ДОНТ [рус.] и. Вьетнамың атсса берәмеге.

д

гәрәев.

донник.
ДОНОР [РуС. ( фр. ] и. Ауырыу һәм яралы
кешеләргә ебәреү өсөн үҙенең тсанын биреүсе.

1 октябрь.

ДОНОС [РУС. ] и. Кемделер нимә тураЬындалыр ғәйепләп, уйың өҫтөнәи власть вәкилдәреиә
еткерелгәи йәщерен хәбәр; ощатс. Донос яһау.
Донос яҙыу. ■ Кемдеңдер доносы буйынса,
Фәтхиҙе ҡулга алырга тип, ауылга ҡаҙаҡтар
килә. Ә. Чаньпп.
доноссы и. Донос яЬаусы; огпатссы.
ДОНОУ ҡ. Вик шәп итеп йүгереү, сабып ки
теү; йән-Фарман елдереү. Доноп сабыу, ш Ә х
мәт бәләкәй туры атҡа менеп,., саң борҡотоп
урам буйлап доноп сыгып китте. И. Көҫәптсол.
ДОНЪЯ [гәр.] и. 1. Сикһеҙ киң арауытстағы
бөтә материаль есемдәр берәмеге; йыһан. Д онъ
яның барлыҡҡа килеүе.
2. Ер тарының бөтә булған өҫтө, унда булған
барлытс тәбиғәт, мөхит. Д онъя өлөштәре. Д онъя

йөҙө. Д онъя гиҙеү, ш Донъяны мөһабәт тауҙар,
ярһы у диңгеҙ һәм океандар, йәшел урмандар
биләй. Ғ. Әмири. И х, донъя яҡтырган, ергә түш әленгән аҡ юрган. Ғ. Амантай. Д онъяла күпме
халы ҡ бар, күпме тел бар донъяла. Р. Ниғмәти.
К үрәһегеҙ донъя ҡап-ҡара, асылгандар бикле
ҡапҡалар! М. Кәрим.
3. Кеше й әтәгән ер; планета, йыһан. Бөтә
донъя пролетарийҙары, берләшегеҙ! Бөтә донъя
Тыныслыҡ Советы. Бөтә донъя йәштәре көнө.
Бөтә донъя һугышы. Д онъя тарихы. Донъя
беренселеге. Д онъя стандарттары кимәле.
Д онъя рекорды ҡуйыу, ш И мпериализм һугышынан тыуган объектив шарттар, бөтә кешелек
донъяһын баҫҡысҡа ҡ у й ҙы :... Д. Юлтый. Ҡайһы
йүнәлеш кә генә барманы юл именлеген һаҡлап
донъяның. X . Ғиләжев. / Тирә-йүн, тирә-йүндәге
к ет ел әр . Д онъя тултырып хәбәр һөйләү. ■ һ оро
айыу ҙа ошо илаһи матурлыҡ эсендә үҙенең дә
йәшәүен, уны ла оноторга ярамауын донъяга
белдерергә ашыга. 3 . Виишева.
4 . Йәнле тәбиғәттең айырым бер өльсәһе. Те
реклек донъяһы. Х айуандар донъяһы. ■ Ер
аҫты донъяһын үҙҙәренең .. казармалары кеүек
күреп, унда йөрөргә, эшләргә өйрәнеп бөткән
эшселәр М. ҒаФури. Күлдәге үҫемлек донъяһы
ике бүлкәт булып урынлашҡан. Д. Буратсаев.
/ Бер йүнәлеште тәшкил иткән, махсус бер тема
тиканы эсенә алған нәмәләр йыйылмаһы. Китап-
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тар донъяһы. Балалар донъяһы, m Бына ҡайҙа
у л әкиәттәр донъяһы. Ш ул ҡәҙәр матур һәм
йыйнаҡ итеп йыйыштырылган зал. З а л тулы
ҡыҙҙар һәм егеттәр. С. Агиш.

Д онъя һинең ҡулыңда ҡалган, күҙ-ҡолаҡ бул!
С. К Улибай. Карт менән ҡарсыҡ үлгәс, уланда
ры донъя бүлә башлайҙар (Әкиәттән). Д онъя
һарайынан үҙе киткәс, нисек икән ирҙең донъяһы

5. Билдәле булғаи бер ижтимағи тсоролош,
күльтүра һәм социаль-тарихи билдәләр меиәи
берләтк әи кешелеге йәмғиәте. Социализм донъя

(Халытс йырынан). Донъя бөтәйтеү х Ужалыҡгы
төҙәтеү, аятстса баҫтырыУ.
9. күсм. һөйл. Н иҙеңдер бик күплеге, иҫәпЬеҙ
күп митедары. Магазинда кейем-һалым донъя,
ш һы лы уҙарҙан һылыу ҡыҙҙар донъя. М. И л
баев.
10. (йәки был донъя, фани донъя, яҡты донъя)
дини Иҫке хөрәФэт бүиынса, ер өҪтөндәге тор
мош; теге донъя; киреһе әхирәт. [Хәжәр:] Бы л

һы. Капитализм донъяһы. Иҫке донъя. Яңы
донъя. Емерегеҙ ләгнәт капитал донъяһын, бер
ҡанһын үс, Д. Юлтый. / Айырым эшмәкәрлек
әлкәһе Ьәм шУл әлкәләге кешеләр төркөмө.

Актёрҙар донъяһы, Сәнгәт донъяһы. Белем
донъяһы. Әҙәбиәт донъяһы. Ф ән донъяһы, ш
Очерк беҙҙең башҡорт әҙәбиәтендә үҙе бер
донъя. Ғ. Хөсәйеиов. Шатлыҡ беҙҙең иң ҙур ҡу
наҡ булды, беҙ маҡтаныҡ шигыр донъяһын.
М. Хәй.
6. Кеше тәбиғәтенең эске иөкмәткеЬен, рУхи
бүлмышыи, уНың төрлө Уй, кисереш, хис-тоиғо
һ. б. һыматс психик Яғын тәшкил иткәи әлкә.
Эске донъяһы бай кеше. ■ Кеше үҙенең тәбигәте

менән бик ҡатмарлы, уның тышҡы күренешенән
тыш эске донъяһы бар, кешене аңлар өсөн иң
элек уның йөрәген аңлай белергә кәрәк. М. Та
жи. Ауы лды ң бай тәбигәте, киң иркен ҡырҙары,
тарихи ваҡигаларга бай тормошо Әсмәнең эске
донъяһын үҫтерергә, байыҡтырырга ярҙам итә.
3 . Биишева. [Ричард:] Китмә, Айгөл, һ и ң ә нимә
ҡалган у л сит донъяла? [Айгөл:] Унда минең
әсәйем буласаҡ. Әсәй кеше үҙе бөтөн бер донъя
ул. М. Кәрим. .. Ахыры, һин бөтә донъям, донъя
һыҙ мин нишләйем!? Н. Хәбиров.
7. күсм. ЬСешенең йәшәү осорон эсенә алғаи
тормош. Д онъя рәхәте. Д онъя кәрәге. Д онъя
буталыу, ■ Д онъяла хәҙер уның [Зөлхизә өсөн
бер генә шатлыҡ бар. Ул — Аҙнагол. 3 . Виише
ва. Аҙаҡ, донъялар бер аҙ юлга һалынгас, барып,
дуҫты күреп ҡайтырмын тигәйнем де Аҡбулат
тан хат өҙөлдө. 3 . Виишева. Донъя мәшәкәттәре
тормош көткәндә бУла торған хүжалытстағы ватс-төйәк эш, хәстәр. .. Өфөләге улым .. күпме ҡ у

наҡҡа саҡырҙы, донъя мәшәҡәтенән йырынып
сыгып китеп булманы, Р . Низамов. Донъя күр
гән тормошта төрлө хәлдәрҙе күп күреп, күп
белгән, тормош тәжрибәЬе күп бүлған кешегә
тсарата әйтелә. Д онъя күргән кеше, ш Д онъя
күргән ирҙәр, олатайҙар: ир ҡанаты, — тиҙәр, —
ат була. Ҡ . Даян. И рҙәр араһында донъя күр-

гәнерәктәре, япон һугышында йөрөп ҡайтҡанда
ры уйҙы тагы ла тәрәнерәктән йөрөтәләр. Һ. Д ә ү 
ләтшина. Донъяның әсеЬен-сөсөЬөн күп күргән
йәшәү дәүерендә төрлө тормош аүырлытстарына осраған, төрлө тормош хәлдәрен күп бел
гән, күргән. Йәштән тол ҡалып, етем балалар

үҫтереп, у л [Шәһиҙә] донъяның әсе-сөсөһөн
М у йылга караганда күп күргән. Һ. Д әүләт
шина .
8. күсм. Кеше йәшәү өсөн кәрәк бүлған йорт-тсаралдылар, көнкүреш, хүжалытс нәмәләре,
мал, мөлкәт, байлытс һ . б. Д онъяһы шәп. Д онъя

һы төҙөк. Донъяһы ялт итеп тора. Д онъя йыйыу,
m Халыҡтың бөтә хужалыгы емерелде. ., Фронт
тарҙа йөрөп донъяһы туҙган кешеләр өсөн көн
күреү бик ауыр ине, Д. Юлтый. .. һинең, [ҡатын],
.. донъяңды мөкиббән онота торган гәҙәтең бар.
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донъяла ҡәҙеремде белмәне [ирем], хаҡ донъя
ла аллаһы тәгәлә күрһәткән изгелектәремде
еткерер үҙенә. Ш. Янбаев. [Йәннәтбикә — Ф әриҙәгә:] — һ ы , донъя эше тип тамам шашҡан
һың. .. Ысын донъя әхирәттә тигән ҡөрьән.
Ф . Иҫәнғолов. Теләккәйең камил ай булмагас,
был донъя ҡайҙарга тыума икән (Халытс йыры
нан).
ф Донъя баҫыУ ғәҙәти тормош көтөү мәшәтсәттәре меиәи нытс мәшғүл бУлып, дәрт һүнеү, күңел
төшөү, бирешеп китеү. Үҙгәргәнһең, иҫке т у к 
лыгың юҡ, донъя баҫа, тиһең, ирҙәрҙе, М. Кәрим.
Донъя ботоҡ ҡар. донъя тУлы. Донъяға килеү
тыУыУ.— Х әҙер бер бала донъяга килгәнен ише

теп ҡалһалар, духтыры ла, фельдшеры ла сум
каларын аҫып килеп етәләр. М. Тажи. Донъяға
сығыү 1) ғәмәлгә килеү, барлытстса килеү; 2) ба
ҫылып сығыУ (китаптса тсарата). Яҙыусының
ике китабы донъяга сыҡты. Донъя йөгөн тартыу
тормош көтөү, йәш әүҙең иң яУыр лғын үҙ өҫгөнә
алыУ. Заманаһы шундай ине: бәлиг булмаган

малайҙар менән алма кеүек ҡыҙҙар тартты донъя
йөгөн. 1 \ Килмөхәмәтов. Донъя көтөү тормош
тсороп йәшәү. Донъя күреү ил, ер күреп йөрөү.

Тайфур [буровойга] яңы килгән. Күрш е колхоз
дыҡы. Председатель рөхсәте буйынса, донъя
күреп ҡайтыу өсөн килгән ул. К. Мәргәи. Донъя
ҡоротҡос иимәнелер боҙоп, ютс итеп йөрөгән ке
шеле әрләгәндә әйтелә. Донъя ҡороу тормош кәрәк-яраҡтары бУлдырыУ, тормошто юлға ҺалыУ.

Д онъя ҡороп йәшәй башлау, ш [Әбей:] донъягыҙҙы ҡороп ебәрер өсөн мин һеҙгә бүләк итеп
әҙерәк мал бирәм (Әкиәттән). Донъя ҡуйыу
ваФат б УлыУ, үлеү. ..Ү пкә ауырыу менән ыҙа
сигә торгас, уның [Саулютеның] ире Юныс донъя
ҡуйган. Ҡ . ИбәтУллин. Донъя ҡуптарыу нытс
Л1ау-шыу тыУҙырыУ, көслө шаУлаУ. Гөлйөҙөм
бер ҡалаҡ югалган өсөн дә донъя ҡуптарып
әрләй торган Ғәзимәгә караганда ла М иңлекәй
ҙән шикләнә. Һ. Дәүләтшина. Донъя ҡыйратыу
мыҫк. нимәлер эшләп ташлау, бик шәп эшләү,
һәйбәт итеп тсУйыУ. [С әлих — Йәнтимергә:]
.. Йәнәһе, һин генә эшлекле кеше лә, һин генә
донъя ҡыйратаһың! С. Агиш. Донъя ҡырыу ш ул
уҡ донъя ҡыйратыу. [Ярлыманов:] Азаматов у л
донъяны ҡырмаҡсы була. Ә донъя тиҙ генә ҡы
рылмай. .. һ и н башыңды ташҡа бәрһәң дә ул
үҙенекен итә. Ә. Вәли. Донъя ҡыуыу ныҡ бире
леп донъя көтөү, мал табырға, байығырға тыры
шыу.— Д онъя ҡыуыу Йомаголга килеш һен! Ни

тиклем байлыгы бар, ни тигән донъяһы бар,
шунда ла туймай, донъя артынан саба ла саба.
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Ғ. Дәүләтпши. Донъя малы байлыҡ. Ата-баба
ларҙан мираҫ булып донья малы тороп ҡалма
ған. Ш. Биҡҡол. Ф ани донъя малдарының фай
ҙаһы юҡ дан киткәс (Халыҡ йырынаи). Донъя
малы — дуңғыҙ ҡаны байлыҡ, малға яҪең китмә

законы ш ундай , — тип уйланды Ә хмәҙуллин
ҡарт. Д. Исламов.
#
Д онъя баҫһа, тоҙ ҙа татлыға әйләнә. Әйтем.
Д онъя бер алдын, бер артын күрһәтә. Әйтем.
Д онъя киңлегенән ни файҙа бар, аяк кейемдәрең
тар булғас. Әйтем. Д онъя ҡораманан йыйыла.
Әйтем. Д онъя ҡуласа, әйләндереп бер баҫа. Әй
тем. Д онъя малы — дуңғыҙ ҡаны. Әйтем.
ДОНЪЯЛЫ С. Йорто, хужалығы булған;
ғаиләле. Д онъялы кеше.
ДОНЪЯЛЫҠ и. Донъялағы тормош; йәмғиәт
тормошо. Йәннәте лә, тамуғы ла бары донъялы ҡ
та ғына. Р. Викбаев. Әхирәткә түгел, донъялы ҡ
ҡа бик ҙур, уртак бәхет эҙләп я,на йөрәгем. Б. Вә

һен, к е т е үлгәс, бөТә иәмә лә тороп тсала тигәи
мәғәиәлә әйтелә. [Яппар:] М ал туҙҙырырғамы,
ә? [М улла:] Д онъя малы — дуңғыҙ ҡаны, үлһәң,

барыбер яттарға ҡала. [Яппар:] Уныһы ш улай ҙа
бит, .. мал йәлке... В. Викбай. Донъянан биҙеү
(йәки туйыу, ялҡыу) йәшәүҙән биҙеү, йәшәге кил
мәй башлау. Донъянан кнсеү (йәки үтеү, күсеү,
ҡайтыу, кнтеү, айырылыу) үлеү. Әсәйең һине
тыуҙырғандың һуңында донъянан кисте, хоҙа
урынын ожмахта ҡылһын, амин .. (тип уҡыны
Шәмси). Ғ. Хәйри. Беҙҙең Айбулат мәрхүм .. шә
һит үлеме менән донъянан китте. Һ. Дәүләтшина. Ш әғәли би донъянан үтте, Чәсәлкә ата янына
дәфен ҡылдылар. «Баппсорт ш әжәрәләре», 1960.
Донъяныҡын донъялыҡта ҡайтарыу йәки донъя
лағы иҫәп донъяла, донъяныҡы донъяла кешенең эт л әгән яҡтылыҡтары Ьәм лманлыҡтары,
Һәр ҡылығы өсөн иҫән-һау саҡта иҫәпләтергә
кәрәк, тигән мәғәнәлә ҡулланыла. [Этҡол:] Бы л

изғелеғеғеҙҙе әхирәткә ҡалдырмам, донъялыҡта
ҡайтарырмын. Тиҙ көндән бөтә ғалим-ғөләмә
ләрҙе йыйып ҙур әҙерлек менән һыйлаясаҡмын.
Ғ. Хәйбуллин. [Көтөүсе] көҙ еткәс, эш хаҡын
алырға тип байға килә. Б ик яҡшы, ҡустым, — ти
бай , — донъялағы иҫәп донъялыҡта ҡайтһын.
Бына һиңә һөйләшеү буйынса ике һөйәк ит (Әки
әттән). Донъяның артына тнбеп йәшәү бер ииидәй
ауырлыҡ, етешһеҙлекте белмәй, иркеи, мул тор
мошта уйһыҙ, ғәмһеҙ йәшәү. [Мөдир:] Үҙемдең

Яңыбай ҡорҙашты әйтәм. Вәт йәшәй дек йәшәй
кеше! Көн дә ҡунаҡ, көн дә һый. Ө йҙәренә инһәң
боролоп сыҡмалы түғел. .. Донъяның артына
тибеп йәшәй улар. Э. Байрамов. Донъя тотҡаһы
тормош көтөүҙә, йәш әүҙә төп көс, терәк. [Я рлы 
ҡапов] үҙ-үҙен был донъяның бер тотҡаһы,
алыштырғыһыҙ бер етәксе тип иҫәпләй. Ғ. Әхмәт
шин. Донъя тулы бик күп. Д онъя тулы булыу,
ш Баймак ҡайһылай байып киткән дә! Кайһы
ғына лафкаһына инмә, донъя тулы нәмә. Һ. Д ә ү 
ләтшина. Донъяһын онотоу бер нәмә тураһында
уйламай, ниндәйҙер бер эшкә һ .б . ныҡ мөҡиббән
бирелеү. Донъяһын онотоп ултыра, ш Заһит

мөҡиббән китеп китапҡа төбәлгән дә донъяһын
онотҡан. Күтәрелеп тә ҡарамай. Ф . Әсәнов.
Донъяһы теүәл (йәки теүәлләнеү) күңеле ҡәнә
ғәт, нимә менәидер риза булыу. [Ҡарасәс:] Ай-һай! Д онъяң теүәлләнгән икән, ҡыҙҙы үҙеңә
ҡаратҡас. X. Ғәбитов. Ике донъя — бер мөриә
йәки ике донъя — бер һеү алла иҫе китмәгәи,
ғәмһеҙ кешегә ҡарата әйтелә. Рахмайға ни ике
донъя — бер мөрйә, Рахмай ш улай ғәмһеҙ генә
көн итә. К. КиийәбулаТова. Теге донъя дини И с
лам дине буйынса, үлгәндән һуң йәшәй Торған
урын; әхирәт; киреһе Фани донъя, яҡты донъя,
был донъя. [Тимеркәй:] Ошо донъяны алла

яратҡан, тиҙәр. Әле уның был ғына түғел, теге
донъяһы — әхирәте бар, тиҙәр. Д. Юлтый. Теге
донъяға кнтеү үлеү. Әйе, теге донъяға китмәҫ
өсөн нисек кенә тешең-тырнағың менән йәбешеп
ҡарышма, бер нәмә лә сыҡмаясаҡ. Йәшәүҙең

Д

лит.

ДОНЪЯСЫЛ с. Тормош көтөүгә ихлас, х ә 
стәрлекле.— Айбулат улай һин уйлағанса шыпа
ҡоро ҡ ул ҡайтмаған. Ул донъясыл, бөтмөр егет.
Һ. Дәүләтшина.

ДОНЪЯУИ [ ғ ә Р . ] с . Дингә, дини ҡараштарға
мөнәсәбәте булмаған, ысын тормоштағы, реаль
күренеш һәм хәлдәргә бәйле, донъяға (7 мәғ.)
мөнәсәбәтле; донъя менән бәйләнешле. Д онъяуи
талап. Д онъяуи теләк. Д онъяуи уй. Д онъяуи
эштәр. / Ябай тормош менән бәйле, ысын тор
мош талаптарына яраҡлы, дингә бәйләнешле
түгел; киреһе дини. Д онъяуи мәктәп, ш [М әҙрә

сәлә] дин һабағы менән бергә аҙ-маҙ донъяуи
һабаҡтар уҡытыла башланы. Ф . Иҫәиғолов.
«М өхәммәдиә» мәҙрәсәһендә дини белем менән
бергә донъяуи ғилемдәр ҙә өйрәтелә. Ә. Хари
сов.

д о ң оҡш. Яңғырауыҡлы ҡаты иәмәгә һуҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Доң итеү.
д о ң ғ о л д а ҡ и. ҡар. дуңғырлаҡ. .. Ҡола
бейәнең доңғолдағы шылтыраһа ғына әсемә йән
кереп китә. Ф . Иҫәнғолов.
д о ң ғ о л д а у ҡ. Доң-доң итеү. Ҡыңғырау
доңғолдай.
ДОҢҒОР оҡш. Эсе ҡыуыш нәмәгә бик ҡаты
булмаған нәмә һуғылғанда сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Доңғор итеү.

ДОҢҒОР-ДаҢҒЫР оҡш. ҡар. даңғыр-доңғор.
ДОҢҒОР ДОҢҒОР оҡш. Ҡабат-ҡабат доңғор
иткән тауышты белдергән һүҙ. Доңғор-доңғор
итеү. ш Б уш биҙрә ҡотоҡтоң йылтыр боҙ кәп лә
гән бураһына доңғор-доңғор һуғылып түбән тө
шә. Ш. Янбаев.
д о ң ғ о р ҙ а ҡ и. ҡар. дуңғырлаҡ. А лдан баш
лап йөрөй торған ат муйынына доңғорҙаҡ тағып
ебәрҙеләр. Ғ. Хөсәйенов.
ДОҢҒОРҘаТЫ У ҡ. ҡар. доңғорлатыу.
ДОҢҒОРЛаҠ и. ҡар. дуңғырлаҡ,

д о ң ғ о р л а т ы у ҡ. Доңғор-доңғор иттереү,
доңғор-доңғор килтереү. М искәһен доңғорла
тып, ишек алдына пожар аты менән Әшрәф ҡарт
килеп инде. Р . Оолтангәрәев.
д о ң ғ о р л а у ҡ. Доңғор-доңғор итеү, доңғорд о ң ғо р килеү. Й әш никле арба доңғорлап эргә
беҙҙән үтеп китте. Д. Бүләков. Яҡында ғына
доңғорлап киткән сиркәү ҡыңғырауҙары ишетел
де. 3 . Биишева.

ДОҢ ДОҢ оҡш. Ҡабат-ҡабат доң иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Доң-доң итеү. ш К үккә
ҡалтайған баҡыр ҡояш йәбешкән. Ш ул баҡыр
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түңәрәккә кемдер, ахырыһы, таш менән бәрә:
доң-доң. М. Кәрим.
ДОҢҠ оҡш. Ҡаты нәмәләр бер-береһенә ҡа-

ган мөлкәт эшләмәйенсә доход алыу өсөн
хеҙмәт итергә, йәмгиәт мәнфәгәттәренә зыян
килтереп файҙаланылыр га тейеш түгел. Баш 
ҡорт АС С Р -ының Конституцияһы, 1984.
ДОХОДЛЫ с. Д оход бирә торған, доходты
күп биргән; килемле, төшөмлө. Доходлы хужа
лыҡ.
ДОЦЁНТ [рус. (лат.] и. Юғары уҡыу йортта-

пыл бәрелгәндә доңғолдап сытстсан тауышты
белдергән һүҙ. Доңҡ итеп ҡалыу.
ДОҢҠ ДОҢҠ оҡш. Ҡабат-ҡабат доңтс ит
кән тауышты белдергән һүҙ. Доңҡ-доңҡ бәрелеү.

Доңҡ-доңҡ һугыу. Доңҡ-доңҡ килеү.

ДОҢҠОЛДАТЫУ ҡ. Доңҡ-доңҡ иттереү,
доңк-доңҡ килтереү. Доңҡолдатып һугыу,
ДОҢҠОЛДау ҡ. Доңтс-доңҡ итеү, доңҡ-доңҡ
килеү. Доңҡолдап, ялҡынлап, һыҙгырып килә
ҙур машина — трактор! Ғ. Амантай.
Д О Ң Ҡ О Т О у ҡ.
һөйл. Ныҡ итеп һуғыу;
тондороу. Башҡа доңҡотоу.
ДОҢҠОу ҡ. һөйл. Й өҙтүбән ҡолау.
ДОПРИЗЫВНИК [РУС. ] и. Хеҙмәткә алырға
иҫәпкә ҡуйылған, башланғыс хәрби өйрәнеү
үткән үҫмер егет. Допризывник булы п йөрөү.
ДОПрОС [РУС.] и. һөйл. Ғәйепләнеүсенән
йәки таһи т кешенән берәй эш, енәйәт һ. б. тура
һында алынған һорау; һорау алыу. Допрос алыу.
Допросҡа саҡырыу, ш Большевиктан допрос
алыуга ҡараганда таштан май һыгыу анһатыраҡ икәнен следователь яҡшы белә ине. X. М ох
тар.

ДОрОП [РУС. дробь] и. Һунар мылтығынан
атыуға тәғәйенләнгән бәләкәй генә иомро-йомро
ҡурғаш. Ваҡ дороп. Эре дороп. Д ороп һалып

атыу. Д ороп менән яһау,
Д О р Ф а с. диал, Ғупаҫ. Дорфа кеше,
ДОСТОИН [РУС. достойный] с. һөйл. 1. Торош
итерлек; торошло, лайыҡ. Маҡтау га достоин. I j
Достоин ҡаршылау.
2. Хөрмәт итерлек; хөрмәтле. Достоин кеше.
Достоин булыу,
3. К әүҙәгә ҙур, ныҡ, көслө. Достоин ир. ш
Сәрби еңгәм генә бер аҙ ашарга тапҡан була.
Өс достоин кешегә уның тапҡаны гына етмәй.
Д. Юлтый.
ДОТ [РУС.] и. О ҙаҡ ваҡыт оборона тотоу
һәм миномёт, пулемёт һ. б. атыу өсөн (т а т ,
бетон, тимерле бетондан нығытып) этлән гәи ҡо
ролма. Дот төҙөү, ш Ҡала өс меңгә яҡын дот

һәм дзоттар менән уратып алынган. Танкылар
һәм пехота үтә алмаҫлыҡ. Э. Ихсаи. Беҙ
оборона тотабыҙ, һалдаттар., траншеяларга,
дзот һәм доттарга инеп боҫҡан, «ағи ҙел »,
1969, JSfe 9.
ДО ТАЦ И Я [РУС. (лат.] и. Хужалыҡ ойошмаларына, предприятие, учреждениеға һ . б. артыҡ
сығымды ҡаплау һәм башҡа кәрәккә тотоноу
өсөн хөкүмәттән бирелгән ярҙам. Дотация алыу.

Дотация биреү. Дотация һорау.
Д О Х А [РУС.] и. ҡар. даха 1.
ДОХОД [РУс.] и. һөйл. Ниндәйҙер предприя
тие һ . б. ойошманың берәй төрлө эшмәкәрлек
тән хөкүмәт, ой от м а йәки айырым к е т е тара
фынан алынған материаль байлыҡ йәки аҡса;
килем, т ә т е м . Дәүләт доходы. М илли доход.

Й ыллы ҡ доход. Саф доход. Д оход бүлеү.
■
Социалистик ярыш, ҡаршылау планы, до
ходты хеҙмәткә ҡарап бүлеү . . Бөтөнләй эш баш
ҡаса китте колхозда, Б. Бикбай. Граждандарҙың шәхси милкендә йәки файҙаланыуында б у л 
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рындағы уҡытыусыларға бирелә торған, профес
сорҙан түбән, ассистенттан юғары ғилми дәрә
жә һәм вазифа, шулай уҡ шул дәрәжәне ал
ған, шул вазифалағы кеше. Доцент булыу.
ДОШМаН [фарс. ] и. 1. Үслек, хаслыҡ тот 
ҡан, насар мөнәсәбәттә булған кеше. Дошман

булы у, ш К үрш еләрәң булһын,., һагалап ҡына
торалар, берәүһе лә беҙҙе күрә алмай, бөтәһе
дошман. Т. Хәйбуллин. Дошман оҫта, һине
алдай белә, хәйлә белә, мәлен һайлай белә кә
рәк сагында. Т. Йәнәби. Дошман күреү дошман
тип иҫәпләү. .. Бысраҡтарын [насар кешеләрҙең]
илгә фаш иткәнгә барыһы мине дошман күрҙе
ләр. Ғ. Мәсғүт. Дошман эше (йәки һүҙе) насар
хистәр менән һуғарылған, яуызлыҡ эшләүгә ҡ о
ролған эш йәки һүҙ./П ринципиаль ҡаршылыҡта
тороусы. Дошманы булдым гүмерлек алланың.
Ш. Бабич. Ҡан дошман ҡан менән үс ала тор
ған дошман. Хас дошман бик ҡаты үсле
дошман.
2. Һуғышта ҡапма-ҡаршы торған яҡ. Дошман

гәскәре. Дошман позицияһы. Дошман пуляһы.
Дошманды еңеү, m Күпер ауыҙы асыҡ. Д ош 
ман окобы күренә. Атып ҡуйыуҙары ла ихти
мал, Д. Юлтый. Кусимов батыр улы, һөйгән улы
башҡорт халҡының ҡара юрга ҡара йәшен б у 
лы п ябырылды дошман өҫтөнә, Р. Ниғмәти.
3. Ижтимағи ҡарашы һәм синфи булмышы м е
нән ҡапма-ҡаршы кеше. Синфи дошман. Х а 

лыҡ дошманы, m Большевиктар әйтә: «Б ы л
донъяла ярлы эшселәрҙең хас дошманы буржуй
ҙарҙың тамыры ҡороһон » ,— тип. Ш. Бабич.
4. күсм. Зыянлы, зарар килтергән нәмә.
5. с. мәг. Дошманлыҡ хисе һаҡлаған. Дошман
кеше. Дошман яҡ. ■ Атайым Ғаяз байҙың үҙенә
генә түгел, уның бөтә агай-энеһенә дошман
кеше. Д. Юлтый. Дошман халы ҡ әйтә: — Ленин
үлде, юҡ, үлмәне Ленин! һам ан йәшәр, киҫелһә
лә м иллион гүмерҙәр ... X. Ҡ унаҡбай.
ф Дуҫыңа түгел дошманыңа күрһәтмәһен бик
ауыр хәлгә ҡарата әйтелә.
•
А сыу — дошман, аҡыл — дуҫ, асыуыңа
аҡыл ҡуш. Мәҡәл. Алтын таш булмаҫ, дошман
яуҙа, иш булмаҫ. Мәҡәл. Ауыҙың тулы ҡан
булһа ла дошманың алдында төкөрмә. Мәҡәл.

Дошмандан илең һаҡла, ярамһаҡтан серең һаҡ
ла. Әйтем. Д уҫ илатып өйрәтер, дошман көл
дөрөп көйрәтер. Әйтем. Д уҫ менән дуҫ булганга шатлан, дошман менән дуҫ булы уҙан
һаҡлан. Әйтем.

Д 0 ш м ан л аш ты рыу ҡ. Бер-береһенә мах
сус рәүештә ҡаршы ҡуйып, дошманға (1 мәғ.)
әйләндереү.
Иптәштәрҙе дошманлаштырыу.
Дуҫтарҙы дошманлаштырыу.

д о ш м а н л а ш ы ү ҡ. Ү ҙ-ара дошманға әйлә
дошман булыу. Дошманлашып бөтөү.
Дошманлашып йәшәү. Үсләш еп дошманлашыу.
неү,

ДОШ
■ Ирҙәр, шаулашмагыҙ, юҡ-барҙан гына дошманлашмагыҙ. М. Кәрим.
ДОШМаНЛЫҠ и. Б ерәүҙе күрә алмауға,
ныҡ ЯраТмаУға нигеҙләнгән МөнәСә бәТ. М илли
дошманлыҡ. Синфи дошманлыҡ. Дошманлыҡ
һаҡлау. Дошманлыҡ ҡылыу, ш Аҫабалыҡ өсөн
булган был ыҙгыш тора-бара асыҡ дошманлыҡ
ҡа килтергән. Б. Бикбаи.
ДӨБӨР 1 и. диал. Төбөр. Агас дөбөрө.
ДӨБӨР 2 оҡш. Һуғылып-бәрелеп сьпсҡан то
ноҡ тауышты белдергән һүҙ. Дөбөр итеү. ■ Бер
ваҡыт .. баш өҫтөндә генә дөбөр итеп ҡалды. А в 
густа ла күк күкрәр икән. К. Кинйәбулатова.
д ө б ө р д а б ы р оҡш. Төрлөсә дөбөр иткән
тауышты белдергән һүҙ. А ҡ ъ я л батыр дөбөрдабыр ер аҫтына төшөп китеп, шунда тороп
ҡалган. «Аҡъял батыр».
ДӨБӨР ДӨБӨР оҡш. Ҡабат-ҡабат дөбөр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Дөбөр-дөбөр
итеү. Дөбөр-дөбөр килеү. ■ Дөбөр-дөбөр,
дөбөр-дөбөр, иҙәндәре дөбөрләй (Халыҡ йыры
нан).

ДӨБӨРЛӘТЕҮ ҡ. 1. Д өбөр-дөбөр иттереү./
Ҡаты итеп ишек ҡағыу. Ишек дөбөрләтеү.
■ Бер ваҡыт кемдер бик ҡаты итеп ишек дөбөр
ләткән (Әкиәттән).
2. күсм. Бик яҡшы итеү; шаулатыу, гөрләтеү.
Дөбөрләтеп донъя көтөү, ш Шәгәли улына кә
ләш әйттерә һалып, дөбөрләтеп туй яһап ташлай.
Б. Бикбаи.

ДӨБӨРЛӘҮ ҡ. Д өбөр-дөбөр итеү, дөбөр-дө
бөр килеү. Ҡотора ел, тышта буран .. берсә
тау-таш ишелгәндәй дөбөрләп китә. К. Кинйәбулатова.
ДӨБӨРЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. дөбөрләү. А уы лга беренсе булып 60-сы гвардия кавалерия п ол
кының .. воиндары аттарҙа дөбөрләшеп килеп
инде. Ә. Ихсаи. Тимер күперҙән дөбөрләшеп
поездар үтеп тора. М. Тажи.
ДӨБӨР-ШАТЫР оҡш. Көслө дөбөрләгән, ша
тырлаған төрлө тауыштарҙы

белдергән һүҙ.

Дөбөр-шатыр итеү. Дөбөр-шатыр килеү. Дөбөршатыр йөрөү. / күсм. Ҡыҙыу, етеҙ эш-хәрәкәтте
белдергән һүҙ. Дөбөр-шатыр килеп инеү. m
И рен өлтөрләп ҡаршы алды Фатима, дөбөршатыр мунса ягып ташланы. Б. Бикбаи.
ДӨГӨ и. 1. Йылы лҡтарҙа һуғарып үҫтерелә
торған, ҡьштслылар ғаиләһенә тсараған башатслы, атс оҙонсаратс орлотсло үҫемлек. Дөгө сәсеү.

Дөгө үҫтереү.
2. Шул үҫемлектең ашлытс өсөн алынған оҙонсаратс атс орлоғо. Дөгө бутҡаһы. Дөгө бәлеше.
Дөгө ярмаһы.
ДӨЙӨМ с. 1. Күп халыҡты ылыҡтырған,
һәр кемгә ҡараған, күп халыҡҡа мөнәсәбәтле;
күмәк. Дөйөм мобилизация.
2. Күп халыҡ тараФынан башҡарылған, күмәкләп бергә үтәлгән; күмәк. Дөйөм шау-шыу.
3. Күп кешегә ҡараған; уртаҡ, күмәк. Дөйөм

ер. Дөйөм хужалыҡ, ш Тора-бара авторы оно
толоп, у л әҫәр дөйөм халыҡтыҡы булы п китә.
Ғ. Амантай. / Күп кешене иәки нәмәне эсенә
алған; уртаҡ. Газетабыҙҙың дүртенсе битендә ..
дөйөм баш менән ваҡ хәбәрҙәр бирелгән. «Оо
вет Башҡортостаны», 1964, 30 апрель.
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Күп кешегә, халыҡҡа хас; уртаҡ. Дөйөм кү
ренеш.. Дөйөм үҫеш.
ф Дөйөм алғанда инш. йомғаҡлап, төп бер
Фекергә килгәнде аңлата. Дөйөм алганда, эш
насар түгел. Дөйөм белем махсус булмаған
белем. Дөйөм белем биреү мәктәбе. Дөйөм
йыйылыш бер коллектив, предприятие, ойош
маның бөтә ағзалары өсөн булған йыйылыш.

Йыйында ла, дөйөм йыйылышта ла, халы к
йыйылган һәр бер ерҙә лә Ғимай аты һәр саҡ маҡталган, маҡтау һүҙе яуган ерәнгә. X. Ҡ унаҡ
бай. Дөйөм ятаҡ ( йәки торлаҡ) бер коллек
тив, предприятие, ойошмала эшләүселәр йәки
уҡыусылар бергә йәшәй торған йорт. Егеттәр

үҙҙәренең мал һарайы кеүек ҙур
рына ҡайтты. Һ. Дәүләтшина.
дөйөм торлагы тынып калды. Н.
ДӨЙӨМЛӨК и. Дөйөм хәл,

дөйөм ятаҡта
Төҙөүселәрҙең
Асанбаев.
уртаҡ булған

нәмә, уртаҡлыҡ.

ДӨЙӨМЛӨЛӨК и. ҡар. дөйөмлөк. Бы л [яңы]
йырҙарҙа уртаҡлыҡ, дөйөмлөлөк бик ҙур. Ләкин
үҙенсәлек тә һиҙелә. К. Мәргән.
ДӨЙӨМЛӘШЕҮ ҡ. 1. Дөйөм хәлгә килеү,
уртаҡҡа әйләнеү. Дөйөмләшкән хужалыҡ.
2. Бер уртаҡ мәғәнәгә, һөҙөмтәгә килеү. Д өй
өмләшкән фекер.
ДӨЙӨМЛӘШТЕРЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. дөйөм
ләштереү. Дөйөмләштерелгән хужалыҡ. Дөйөм
ләштерелгән тәжрибә.
ДӨЙӨМЛӘШТЕРЕҮ ҡ. 1. Дөйөмгә (3 мәғ.)
әйләндереү, уртаҡ итеү. Хужалыҡты дөйөмләш
тереү. ш Дөйөмләштерәбеҙ тип йыйып алган
һыйырҙарыбыҙҙың
быҙауҙарын
ҡыралар.
Б. Бикбай.
2. Бергә йыйып, дөйөм; уртаҡ мәғәнә биреү,
уртаҡ һығымта яһау. Материалды дөйөмләш

тереү. Тәкдимдәрҙе дөйөмләштереү. Тәжрибә
не дөйөмләштереү, m М әҡәлдәр һәр ваҡыт ..
тормош тәжрибәһен дөйөмләштереү нигеҙендә
барлыҡҡа килгән. Ж. Кейекбаев.
ДӨЙӘ и. 1. Бер иәки ике үркәсле, сүл, дала
бушлыҡтарында йәшәгән, сыҙамлығы, менән
айырылып торған ҡуш тояҡлы эре көйөш малы.

Дөйә балаһы. Дөйә ите. Дөйә йөнө. Дөйә көтөү
сеһе. Ҡ уш үркәсле дөйә. Дөйә аҫрау. ■ Сәгиҙә
артыҡ түҙә алманы: — Бутаһынан айырылган
буҙ дөйәләй булып, буҙлап ултырам инде бына.
Һ. Дәүләтшина. Бура дөйә ата дөйә. Нар дөйә
бер үркәсле дөйә. Эңгәк дөйә диал. инә
дөйә.

2. дөйәләр, дөйә һымаҡтар зоол. Ҡуш тояҡлы
хайуандар ғаиләһенең йомшаҡ тояҡлылар төрө.
ф Дөйә аяғы бот. оҙон һабаҡлы, томбойоҡ
һымаҡ япраҡлы һыу үләне. Дөйә бөжәк зоол.
ағас ҡоротҡостарының ҡортон ашай торған
селтәр ҡанатлы бөжәк. Дөйә ҡойроғо ергә еткәс
бик оҙаҡ ваҡыт үткәс үтәлеүҙе аңлата. Дөйә
муйыны эти. 1) сигелгән бер биҙәк төрө; 2) дөйә
нең муйын тиреһенән тегелгән һауыт. Дөйә му
йынынан кәкре насар эш, ҡылыҡ тураһында
әйтелә. Дөйә тубылғыһы ҡар. тубылғы. Дөйә
үҙенең кәкреһен белмәй үҙенең етешһеҙлеген
белмәгән, күрмәгән кеше тураһында әйтелә.
Дөйә һеңере мал аҙығы итеп сәселә торған
ваҡ теҙмә япраҡлы, шылтыраҡ орлоҡло үләй.
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ДӨЙ

дөм

Төймәләйҙе (йәки энәләй нәмәне) дөйәләй нтеү
ДӨМ БӨр ЛӘТЕҮ ҡ. Дөмбөр иткән тауыш сы
нимәнелер ныҡ арттырыү, ҡабартыу.
ғарыу, дөмбөр иттереү. Бәләбәйҙең берҙән-бер
•
Бураланган дөйә бурбайыңдан ала. Әйтем. таш урамын дөмбөрләтеп баҙарга төштөк.
Дөйәләй буйың булгансы, төймәләй аҡылың
А. Таһиров.
булһын. Әетем. Дөйә лә йомош, төймә лә йомош.
ДӨ М БӨРЛӘҮ ҡ. Дөмбөр-дөмбөр итеү, дөм
Әйтем.
бөр-дөмбөр килеү. Бына йәшен дә ялтламай,
ДӨЙӘҒОШ и. 1. Осмай, шәп йүгерә торған
күк арбалары алыҫта, әллә ҡайҙа дөмбөрләй.
оҙон аяҡлы, оҙон муйынлы, ҙур кәүҙәле, АФриК. Кинйәбулатова.
ка бушлыҡтарында йәшәгән ҡош. һ у ҙы п оҙон
ДӨМБӘЙ и. 1. Йылҡының бот тиреһенән
муйынын бына дөйәгош тора. Ҡойроҡ -остары
тегелгән ҡымыҙ һауыты.
аҡһыл, бөтә тәне сөм ҡара. А. Игебаев.
2. күсм. мыҫҡ. Бәләкәй буйлы, йыуантаҡ
кеше.
2. дөйәғош һымаҡтар зоол. АФрика һәм
Көнълҡ Ғәрәбстан сүлдәрендә йәшәгән осмай
ДӨМБӘЙЕҮ к. диал. һем әйеү.
торған иң эре Яҫы күкрәкле ҡоштар төрө.
ДӨМБӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Дөмбәҫләү.
Д ӨЙӘТ"АБ АН и. диал. Бесәй табаны (ҡар.
ДӨМ БӘҪЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. дөмбәҫләү 1
Дөмбәҫләнгән мейе ял һорай, хәл йыйырга кәрәк
бесәй).
ДӨЙӘСЕ и. Дөйә ҡараусы, дөйә бағыусы.
балаңа, Ғ. Амантай.
Бөтә дөйә М уйынсаҡлы тауҙа булган, дөйәселәр
ДӨМ БӘҪЛӘТЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, дөмбәҫләү.
бөтәһе лә сайҙа булган, «Бабсаҡ менән К үсәк».
ДӨМ БӘҪЛӘҮ ҡ, 1. Йоҙроҡ, суҡмар һымаҡ
нәмә менән һуҡҡыс лау, ныҡ бәргеләп туҡмау.
ДӨКӘН [гәр,] и, диал. Магазин, һибәттең
ауылдагы һәм баҙарҙагы дөкәнен яҙып мисәтН ыҡ дөмбәҫләү. Дөмбәҫләп ташлау, ■ Ҡыҙып
киткән боксерҙар һаман әле бер-береһен дөм
ләнеләр, А. "Таһиров.
ДӨ К ӘН ЕҮ ҡ. иҫк. Тамамланыу, бөтөү. Эш
бәҫләйҙәр ине, Ә. Бикчәнгәев. Таҙҙар ҡартты
дөкәнде. Ҡеүәтем дөкәнде, ш Байҙарҙың малы
тотоп ала ла дөмбәҫләй башлай, ти (Әки
әттән).
дөкәнде, «Батыршаның хаты».
2. күсм. Туп атып ҡыйратыу, ныҡ туҡмау.
ДӨЛ М. диал. Бәрхәт.
Артиллерия .. яр буйындагы окоптарҙы дөмбәҫ
ДӨЛДӨЛ [гәр, ] и, миф. Әкиәттәге ел кеүек
ләй башлай, Ә. И хсан. Б еҙ ,, алһыҙ-ялһыҙ дош
елә, ҡош кеүек оса торған ат; толпар. Ос, дө л
манды дөмбәҫләйбеҙ. И. Ғиззәтуллин.
дөлөм, ҡыҫҡарт ауыр юлым. Д. Юлтый. Күлдән
ДӨМБӘҪЛӘШ ЕҮ ҡ. урт, ҡар, дөм бәҫләү.
эйәрле-йүгәнле бер дөлдөл сыга. Таҙ дөлдөлдө
Хәсбикамал менән Васбикамал ,, сәс тартыша,
менеп ала (Ә киәттән)./Дини хикәйәт буйынса,
Ғәли ХәлиФ менеп йөрөгән ат; толпар.
семтешә, дөмбәҫләшәләр, Ш. Бикҡол.
ДӨМ 1. с. Бик ҡуйы, ҡараңғы; шыр. Дөм
ДӨМ ӨТӨҮ (дөмөк*#) ҡ. тупаҫ Ү леү, юҡҡа
сығыу. Дөмөктө лә дошман үҙ өңөңдә, әммә
сауыл. Дөм урман, ш Юрмый гына буйы дөм
еңеү төштө ҡиммәткә (Бәйеттән).
ҡарагай, үтеп кенә булмай ҡарамай (Халыҡ
ф Дөмөккөр (йәки дөмөк, дөмөккән, дөмөк
йырынан). Ҡара кургаштан тосораҡ, ҡараңгы
һөн) әрләгәндә, ҡарғағанда әйтелә. Яндырырга
төндән дөмөрәк, .. аяҡлы -ҡуллы ни булыр (Әйте
теләп килеүең өсөн янып дөмөк, әйҙә, һин,
штән).
пират! Бәҙрүш Моҡамай [ҡараҡ бесәй] туп
2. р. Бөтөнләй, тотошлай; шау, шыр. Дөм
ялган һүҙ. Дөм тиле. ш Улар абайламаҫтан
-тура баҡса буйлап сапты, дөмөккөр! Й. Гәрәй.
дөм икенсе урынга барып сыга. Ф. Иҫәнғолов.
ДӨМӨКТӨҒӨЛӨҮ ҡ. төш. ҡар. дөмөктөрөү.
3. киҫ. СиФаттың мәғәнәһен көсәйтә. Дөм
ДӨМ ӨКТӨҒӨҮ ҡ. Үлтереү, юҡ итеү, бөтөрөү.

ҡара. Дөм һуҡыр, ш Дөм ҡараңгы ҡурҡыныс
тән.. М әңге атмаҫ нурлы таң. Д. Юлтый.
ф Дөм яуған ямғыр бөтә ерҙе ҡаплап ҡараң
ғылатып, көслө итеп яУған лмғыр.
ДӨМБӨр 1 и. 1. Балыҡты өркөтөп ҡыуа
торған суҡмар башлы оҙон таЯҡ; гөмбөр. Д өм 

бөр менән балыҡ ҡыуыу.
2. Иттең бот-алҡ һөйәге; шаҡалай.
3. диал. Каса.
4 Д өмбөр[ө] батыу көс-һәләтлек, тырышлыҡ,
түҙемлек етеү; теш батыУ. Эшкә дөмбөрө

батмай, ш Әзмәүерҙәй бер малай. Унынсыны
бөттө лә, институтҡа дөмбөрө батманы. С. Кулибай. Дөмбөр башы диал. тубыҡ ҡапҡасы.
ф Туй үткәс, дөмбөргә. Әйтем.
ДӨМБӨр 2 оҡш. Ҡаты нәмә бушлыҡта ҡағылып-һуғылғанда сыҡҡан һаңғырау тауышты
белдергән һүҙ. Дөмбөр итеү.
ДӨМБӨР ДӨМ БӨР оҡш. Ҡабат-ҡабат дөм 
бөр иткән тауышты белдергән һүҙ. Яратмайым 0

көрәгәнең дөмбөр-дөмбөр иткәнен. Яратам мин
көрәгәнең мөлдөр-мөлдөр иткәнен (Халыҡ
йырынан).
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Снайперҙар бөгөн дә бер нисә фашисты дөмөк
төргән. С. Әлибаев.
ДӨМӨҒӘЙЕҮ ҡ. диал. ҡар. ҡараңғыланыу 1.
д ө м п оҡш. Ҡаты нәмәгә тупаҫ нәмә менән
һуҡҡанда сыҡҡан тоноҡ тауышты белдергән
һүҙ. Дөмп итеү.
ДӨМ ПӨЛДӘТЕҮ ҡ. Дөмп иттереү, дөмп итеп
һуғыу, ҡағыу. Дөмпөлдәтеп һөйөү. Дөмпөлдәтеп

һугыу.
ДӨМ ПӨЛДӘҮ ҡ. Дөмп
тороу. Дөмпөлдөгө сыгыу.

итеү.

Дөмпөлдәп

ДӨМРӘНЛӘҮ ҡ. Кәүҙәне ныҡ тота алмай алға
эйеп, йомолоп аҫҡа ҡарап хәрәкәт итеү (к ү
берәк оло кешеләргә ҡарата әйтелә). Дөмрән

ләп йүгереү, ш Гәрәй айыу һымаҡ дөмрәнләп
өйгә табан атланы. Б. Бикбай. [Алпамыша]
дөмрәнләп ҡасып барган Ҡолтабанды тотоп
алып, ас биленән ҡултыгына ҡыҫа. «Алпамыша».
/ д Ә М Һ Ә и, диал. Төпһә.
ДӨМ ҺӘРЕҮ ҡ. Ҡараңғыланыу, ҡомһарыу
(йөҙгә ҡарата). Сарышев, төҫө-башы дөмһәреп,
Сынтимергә һалҡын ҡарашын һирпте, Ш. Ян
баев.

дөм
ДӨМӘЙЕҮ ҡ. Түңгәк һымаҡ бУлып ҡалҡып
Ятыу. Нәсимә ни ҡабаланып килеп анау ишек

алдында дөмәйеп ятҡан ташҡа һөрөндө лә, таба
ны төшөрөп ярып ҡуйҙы. Ғ. Дәүләтгтии.
ДӨ Н Ө Ү ҡ. ситл. Йоҡоға китеү, йоҡлап ки
теү. Бәрей йоҡлап киткәс, бабай: „Ә-һә-ә, был
дөндө!“ — ти ҙә, әкрен генә тороп, бер мөйөшкә
бара һалып ултыра, ти (Әкиәттән).
ДӨҢГӨр 1 и. Түңәрәк тирәскә сей күн киреп
яһалған, һуғып уйнай торған боронғо музыка
ҡоралы; барабан. Йоҡларга ятҡан һалдаттарҙы

уятып аяҡҡа баҫтырыр өсөн барабансы дөцгөр
ҡаҡты. Ғ. Ибраһимов.
д ө ң г ө р 2 оҡш. 1. Ҡаты нәмә шундай уҡ нә
мәгә ҡағылып-һуғылғанда яңғырап сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ. Дөңгөр итеү. Дөңгөр

итеп ҡалыу.
2. диал. Дуңғырлаҡ. Тәнзилә әбей ҡолаҡ
һалып торҙо ла: — Дөңгөр тауышы ла ишетелә
бит. Әллә теге лесник Питрәнең карҙонына етеп
киләбеҙ инде , — тине. М. Тажи.
д ө ң г ө р д ө ң г ө р оҡш. Ҡабат-ҡабат дөңгөр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Дөңгөр-дөңгөр
итеү. Дөңгөр-дөңгөр килеү, ш Ҡаты юлда арба
тәгәрмәстәре дөңгөр-дөңгөр килеп тәгәрләне.
М. Тажи.
ДӨҢТӨр ЛӘТЕҮ ҡ. Дөңгөр-дөңгөр иттереү,
дөңгөр-дөңгөр килтереү. Ш әүәлиә биҙрәһен дөң
гөрләтеп иҙәнгә ҡуйҙы. Р. Низамов.
ДӨҢГӨр ЛӘҮ ҡ. Дөңгөр-дөңгөр итеү, дөңгөрдөңгөр килеү. Дөңгөрләп ишетелеү, ш Мирсәй

агай тәгәрмәстәре дөңгөрләгәнен тыңлаган һы
маҡ, тыныс ҡына килә. Ә. Вәли.
ДӨҢГӨСЛӘҮ ҡ. диал. Тыңҡыслау. Д өңгөсләп
тултырыу.
ДӨ Ң К оҡш. Ҡаты нәмәгә тос нәмә менән
һуҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Д өңк итеү. Дөңк итеп ҡалыу.
ДӨ Ң К ДӨ Ң К оҡш. Ҡабат-ҡабат дөңк иткән
тауышты белдергән һүҙ. Д өңк-дөңк итеү. Дөңк-

-дөңк килеү.
ДӨ Ң КӨ Л ДӘТЕҮ ҡ. Дөңк-дөңк иттереү. Ғәли
элекке ише түгел, шәбәйеп китте хәҙер. Ҙурҙар
кеүек дөңкөлдәтә баҫып йөрөй хәҙер. Й. Оолтанов.
ДӨ Ң КӨ Л ДӘ Ү ҡ. Дөңк-дөңк итеү, дөңк-дөңк
килеү. Гәрәй ҡалтыранды. Йөрәк тибеше, ауыр

балта менән төйгән кеүек, ҡолаҡ төбөндә дөң
көлдәп ишетелә башланы. Б. Бикбай.
ДӨҢКӘЙЕҮ ҡ. диал. Төңкәйеү. Ярты сәгәт тә
үтмәй, ун өс самурайҙың береһе генә теге яҡ
ярга ҡасып өлгөрә, , ә башҡалары ш ул урында
дөңкәйә. С. Кулибай.
ДӨП оҡш. Тос нәмә ҡаты ергә ҡапыл һуғыл
ғанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Дөп

итеү. Дөп итеп бәрелеү. Дөп итеп барып улты
рыу. ш Ул [ҡыҙ] бисара артына китеп, ҡалтырап
ҡурҡып китеп йыгылды дөп итеп (Бәйеттән).

д ө п д ө п оҡш. 1. Ҡ абат-ҡабат дөп иткән
тауышты белдергән һүҙ. Дөп-дөп итеү. Дөпдөп килеү. ■ Туң юлда аяҡ тауыштары дөп -дөп итеп, алыҫтарга ишетелеп тора. 3. Би
ишева.
2. күсм. Көслө, ҡаты йөрәк тибешен белдерә.
Дөп-дөп тибеү. ■ Шыпырт ҡына баксага та-

ДӨР

д

бан барабыҙ. Йөрәк дөп-дөп һуга. Т. Йәнәби.
ДӨПӨЛДӘТЕҮ ҡ. 1. Дөп-дөп иттереү, дөп-дөп
килтереү. Дөпөлдәтеп бейеү. Дөпөлдәтеп һөйөү.
Дөпөлдәтеп һугыу. ■ Дөпөлдәтә баҫып Сәрбия
мал килеп сыҡты. 3 . Биишева. И ркәбикә инәй ..

Сәмиҙең аркаһынан бала һымаҡ итеп дөпөлдә
теп һөйөргә кереште. Ф. Рәхимғолова.
2. һөйл. Атып үлтереү, атыу. [Арестантты]
нигә үлтерҙең? — тип һораны Нигмәтулла .—
Сыҙаманым. Миңә йәбешергә киҙәнгәйне, Шу га
дөпөлдәттем..,— тине Ҡолсобай. Я. Хамматов.
ДӨПӨЛДӘҮ ҡ. Дөп-дөп итеү, дөп-дөп килеү.

Дөпөлдәп йүгереү, ш «На-а, хайуанҡай!» —
тигән тауыш менән дөпөлдәгән тояҡ тауышта
ры ишетелә. С. Кулибай. Заводтар дөпөлдәп,
туҡылдап, сүкештәр зыңҡылдап, доңҡолдап ..
эшләйҙәр күмәкләп .. эшсе һәм игенсе бер б у 
лып. Ғ. С әл әм ./ күсм. Көслө, ҡаты һуғыу (йөрәк
тибеше тураһында). Дөпөлдәп тибеү. Йөрәк
дөпөлдәй, ш Атаһын хәтерләү менән уның
[Азаматтың] йөрәге дөпөлдәп тибә лә башлай.
Саҡ ҡысҡырып илап ебәрмәй. Ә. Бикчәнтәев.
ДӨПӨЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. дөпөлдәү. Д ө 
пөлдәшеп йүгереү.
ДӨПТӨр ЛӘҮ ҡ. диал. Тыптырлау. Кәмәсе
агай ауыр итектәре менән дөптөрләп килеп етте.
Ф . Иҫәнғолов.
ДӨПТӨр ЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. дөптөрләү. Тай-

-тулаҡ дөптөрләшеп сабып, кәртәгә килеп инде.
ДӨ р оҡш. Ут бик шәп янғанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ. Дөр итеп тоҡаныу. Дөр

килеү, ш Май берендә ер шарында янган уттар
дөр килә. Б. Вәлит.
ф Дөр итеү 1) ҡапыл ҡыҙыу, ярһыу. Дөр итеп
ҡалыу. Дөр итеп тоҡаныу. Бер һүҙ әйтер хәл
юҡ — дөр итә лә китә; 2) күмәкләп ҡапыл ш аула
шып күтәрелеү. Үрмәксенән күрмәксе, барыһы
шуның артынан дөр итеп эйәрәсәк. Б. Бикбай.
ДӨ р ТӨН с. диал. ҡар. берҙәм 2. Эшкә дөргөн
тотоноу. ■ Сәсеү ҡырҙарына төйнәү көстөң
дөргөн елен барып өрҙөләр. Б. Вәлит.
д ө р д ө р оҡш. Ут шәп, көслө ялҡынланып,
шаулап янғанда сыҡҡан тауышты белдерә.

Дөр-дөр итеү. Дөр-дөр килеп яныу.
ДӨ р ЛӘТЕҮ к. 1. Көслө итеп ялҡынландырып
яндырыу. Бы л ваҡытта инде һылыуҙың килене
сыуалды дөрләтеп ягып ебәргән ине. Т. Йәнәби.
2.
күсм. Көслө хис менән ярһытыу. Килһәң

әгәр, һөйөү, кил дә әйҙә, йәшен булып дөрләт
йөрәкте. С. Әлибаев.
ДӨ р Л Ә Ү ҡ. 1. Дөр итеү, дөр килеү; гөрләү.

Д өрләп янган усаҡ. Ҡапыл дөрләп китеү. Д өр
ләп тороу. ■ Ҡоро төптәр, агас ботаҡтары, я л 
ҡын бөркөп дөрләп яналар. Ғ. Мәсғүт.
2.
күсм. Көслө хис менән ныҡ ярһыу. Дөрләп
тоҡанып китеү. ■ Б ы л йән әсеһе көсәйеп, дөрләп
китә лә, йәш ҡатын үҙенә урын таба алмай баш
лай. X. Зарипов.
ДӨРЛӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. дөрләү 2. Әлегә
шым гына ултырган халыҡ тагы ҡупҡалйыгандай булды. Тагы дөрләшеп ҡул күтәрҙеләр.
Ғ. Дәүләтшин.
ДӨРМ ӘН и. диал. Алабуға.
ДӨ РӨ Л ДӘ ТЕҮ ҡ. ҡар. дөрләтеү.
Д Ө РӨ Л ДӘ Ү ҡ. ҡар. дөрләү. Дөрөлдәп яныу.
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д ө р ө л д ә ш е ү ҡ. урт. кар. дөрөлдәү. Бер
туктауһыҙ дөрөлдәшеп машиналар үтеп то
ра.
ДӨРӨМ с. диал. кар. берҙәм 2. Беҙҙең ауы л
халҡы бик дөрөм ул. Һ. Дәүләтшина.
• Бәхетленең ҡунагы дөрөм-дөрөм. Әйтем.
ДӨ РӨ Н р. диал. "Гиҙ, еТеҙ.
ДӨРӨҪ [фарс.] с. 1. Ысынбарлыҡты теүәл

лөгөн тикшереү, ш Дөрөҫлөк еңде ялганды —
өҙөлгән дуҫлыҡ ялганды. Н. Нәжми.

күрһәткән, Факттарға, хәҡиҡәткә тура килгән;
ысын, хаҡ. Дөрөҫ мәглүмәт. Дөрөҫ һүҙ. Дөрөҫ
б улы у./ / Дөрөҫөн белеү. Дөрөҫтө әйтеү. Д өрө
ҫөн йәш ереү . / / Дөрөҫ һөйләү. Яуапты дөрөҫ
биреү. ■ Күрәбеҙ, бөйөк даһиҙың һүҙҙәре
дөрөҫ булган. Р. Ниғмәти. Айы уголаҡ Сәмрегошҡа дөрөҫтө һөйләп бирҙе, ти (Әкиәттән). В а л 

лаһи, дөрөҫ яҙҙым мин баштан үткән хәлдәрҙе
(Бәйеттән).
2. Т ей етл е талап, ҡағиҙә, нормаға тура кил
гән, шул ҡағиҙәләрҙе боҙмаған. Дөрөҫ яҙыу

ҡагиҙәләре. / / Дөрөҫ аңлатыу. Дөрөҫ йырлау.
Дөрөҫ тәржемә итеү. Дөрөҫ уҡыу. М әсьәләне
дөрөҫ сыгарыу. Приборҙарҙы дөрөҫ ҡулланы у,
ш М ин рус телен яҡшылап белмәйем, белгән
тиклемен дә дөрөҫ яҙа алмайым. Д. Юлтый./
"Тейешле тәртип, әхлаҡ, ҡағиҙәләренә ҡаршы кил
мәгән, шуларға ярашлы. Дөрөҫ булы у. Дөрөҫ
итеү. ш — Ш улай ҙа ш улай , — тип һөйләп бирә
егет. — Беҙҙең никах дөрөҫ буламы? — тип һо
рай (Әкиәттән).
3. "Тоғролоҡҡа Ярашлы, тоғролоҡло; ғәҙел.

Дөрөҫ кеше. Дөрөҫ ҡылыҡ. Дөрөҫ юлга баҫыу.
Дөрөҫ юлда тороу.
4. Ҡуйылған талаптарға яуап биргән, маҡсат
ҡа лрашлы. Дөрөҫ йүнәлеш. Дөрөҫ тәрбиә
биреү. ■ Партия, комсомол агзаһы халыҡтың

артынан эйәреп барыусы түгел, ә уларҙы
ойошторорга, етәкләргә дөрөҫ йүнәлеш бирә
белергә тейеш. М. "Гажи.
5. Ғәҙәттәгесә була торған хәл, хәл-тормошҡа
тура килгән, аныҡ, сәләмәт (кеше хәленә ҡара
та). Дөрөҫ булы у. Ц Бармактары дөрөҫ йөрөй.

2. "Тоғролоҡҡа

ярашлы

эш-хәл;

ғәҙеллек.

Дөрөҫлөккә барыу. ■ Беҙ дөрөҫлөктө эҙләргә,
ш ул дөрөҫлөк өсөн билгау һалып уны табыу
ягын ҡарарга [тейеш]. "Г. Хәйбуллин. Х аҡлы ҡ,
дөрөҫлөккә хөкөм юҡ. Я лган ҡулы етмәҫ дөрөҫ
лөккә, у л югары, у га үлем юҡ. Ҡ. Даян.
•
Д өрөҫлөк — яуган ҡарҙан, һауган һөттән
аҡ, аҡҡан һыуҙан пак. Әйтем. Үҙеңдә булмаган
дөрөҫлөктө кешенән эҙләмә. Әйтем. Дөрөҫлөк
алдаҡсының күҙен тишә. Әйтем.
ДӨ РӨ ҪЛ Ә Н ЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. дөрөҫләү.
2. Дөрөҫ булып сығыу, дөрөҫкә сығыу, дөрөҫ
булыу. Беҙҙең һүҙ дөрөҫләнде.
ДӨ РӨ ҪЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. дөрөҫләү, һ ү ҙ 

ҙе дөрөҫләтеү. Б улган хәлде дөрөҫләтеү, ш Ул
[Н овиков] ҡайһы бер факттарҙы һалдаттарҙың
үҙҙәренән дөрөҫләтеп, уларга аңлатырға ты
рышты. Д. Юлтый.
ДӨ РӨ ҪЛ Ә Ү ҡ. 1. Дөрөҫ тип белдереү;
раҫлау, һ ү ҙҙ е дөрөҫләү. Әйткәнде дөрөҫләү.
■
— һ и н комсомолмы ? ..— Әйе ,— тинем, батыр
рәүештә дөрөҫләнем. С. Агиш ./ Дөрөҫ икәнен
күрһәтеү, белгертеү; раҫлау. Я ҙ килә. Дөрөҫ
ләгән төҫлө уны, тамсылар туп-туп килә. Ф. Рахимғолова.
2. Дөрөҫ итеү; төҙәтеү. Сәғәтте дөрөҫләү .

Дөрөҫләп ҡуйыу.
ДӨ р ӨҮ ҡ. 1. Э тәреү, ышырыу. Ҡыйҙы тырма
менән дөрөү.
2. күсм. Ҡыҙыулатыу, ниндәйҙер бер эш,
хәрәкәт һ. б. шәп, ҡыҙыу тиҙлек менән башҡа
рыу. Дөрөп алып китеү. ■ Дәртле егеттәр бар

у л ... Х алы ҡ бер ауыҙҙан торһа, хәҙер улар
эште дөрөп алып китергә торалар. Д. Юлтый.
Әгәр дошман балыҡ булып һыу га сумһа, .. бел:
урын юҡ хәшәрәткә беҙҙең һыуҙа ,— суртан
булып, дөрөп сыгар, батыр улым! р . Ниғмәти.
ДӨ р ӨШӨП р. һөйл. Этәрешеп, төртөшөп,
ҡыҙыу хәрәкәт итеп. К лубҡа дөрөшөп килеп
инделәр.
ДӨ р р Ә [гәр.]: дөррә йәтим иҫк. һирәк осраған
ынйы. Йәш гүмерҙең бәйәһе юҡ — дөррә йәтим,
йәш гүмергә был донъяла табылмаҫ тиң. М. Ға-

Б ала башын дөрөҫ тотмай, ш Башта беҙ дөрөҫ
атлап сыҡтыҡ. Ҡыҙҙар тапкырынан үткәндә
аяҡтар яңылышты. Д. Юлтый.
6. инш. Берәй һүҙ, эш һ. 6. хуплап, раҫлап
әйтелә: эйе, шулай шул, шулай. Атайым уның
Фури.
[олатайҙың] һүҙен ҡеүәтләй: „Дөрөҫ“ — ти.
ДӨ РҪ оҡш. 1. Ауыр, ҙур нәмә ергә ауғанда
3 . Биишева. Дөрөҫ, ҡыҫҡа гүмер эсендә мин аҙ сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. М алай ярһып,
арт ягына дөрҫ итеп йыгылып та китте. Й. Солкүрҙем һөйөнөс. X. Ҡунаҡбай.
ф Дөрөҫкә кнлеү алдан әйтелгән һүҙ, хәбәр
раҫланыу. Дөрөҫкә сығыу ҡар. дөрөҫкә килеү.
Д өрөҫөн әйткәндә, дөрөҫөнән дә, дөрөҫө нимә
неңдер ысынлығына баҫым лһау өсөн әйтелә:
ысынлап та, ысынын әйткәндә. Дөрөҫөн әйт
кәндә, мәгәнә — һый артып ҡалыуҙа түгел, к ү 
ңел табыуҙа. Б. Бикбаи. Дөрөҫөнән дә Сали-

хтың миңә бик яҡын, бик йылы дуҫлыгы бар.
С.

Агиш.

Дөрөҫ һүҙҙең яты юҡ. Әйтем. Дөрөҫ һүҙгә
яуап юҡ. Әйтем. Дөрөҫ эшкә баҙнатлы бул.
Әйтем. Д уҫы ң дуҫ булһын, иҫәбе дөрөҫ булһын.
Әйтем. Кеше ышанмаҫ хәбәрҙе дөрөҫ булһа ла
һөйләмә. Әйтем.
ДӨ РӨ ҪЛ Ө К и. 1. Дөрөҫ (1, 2, 5, б мәғ.) булған
хәл. Дөрөҫлөгө бар. Дөрөҫлөгөн белеү. Дөрөҫ
•
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танов.
2. күсм. Йөрәктең ныҡ һуғыуы тураһында
әйтелә.
Д Ө РҪ -Д А Р Ҫ оҡш. Дөрҫ һәм дарҫ иткән төрлө
тауыштарҙы белдергән һүҙ. Дөрҫ-дарҫ атлап
килеү. Дөрҫ тә дарҫ йөрөү. ■ М алайҙар Ә х

мәтша бабайҙың кәйефе юҡлыгын ишектән дөрҫ-дарҫ атлап инеү енән үк һиҙеп алдылар. Ф. Ә сә
нов.
ДӨ РҪ ДӨ РҪ оҡш. 1. Ҡабат-ҡабат дөрҫ ит
кән тауышты белдергән һүҙ. Дөрҫ-дөрҫ итеп

йыгылыу.
2. күсм. Йөрәктең йыш-йыш һуғыуы тураһын
да әйтелә. Әмир маңлайындагы тирҙе еңе менән
һөртөп алды. Йөрәге дөрҫ-дөрҫ тибә, ә үҙе рә
хәт. X. Ғиләжев.

дөр
ДӨ РҺ Ө Л ДӘ ТЕҮ ҡ. Дөрҫ иткән гсөслө ТаУыш
сығарыУ, д өрҫ итеү.
ДӨ РҺ Ө Л ДӘ Ү ҡ. 1. Дөрҫ-дөрҫ нтеү, дөрҫдөрҫ килеү. Көнө-төнө дөрһөлдәп урамдан

танкылар, туптар, автомашиналар, .. пехота
гәскәрҙәре уҙалар ҙа уҙалар, В. Бикбаи. Б о 
таҡ һынып китә лә, айыу дөрһөлдәп барып ергә
төшә (Әкиәттән).
2. күсм. Йыш-йыш итеп иьгк, тсаты Һуғыу
(йөрәк тибеше тураһында). Сәкинәнец йөрәге
дөрһөлдәп тибергә тотондо, Н. МУсин.
ДӨ РӘ и, диал, Таптсыр, мәртәбә. Әхмәҙи
бейеү көйөн уйнап ебәрҙе. Йәштәр бер дөрә
бейеп алды, Ж. Кейекбаев.
ДӨРӘН и, диал. Төрән.
ДӨ Х [фарс,] и, иҫк. шаяр. Ҡатын, тсыҙ.— Бәй,
быныһы ниндәй дөх һуң әле? Ҡасан танышып
өлгөрҙөң? С. Кулибаи.
ДӨҺӨР оҡш. Күк күкрәгәндә, бУш арба
менән тсаты юлдан барғанда сыҡҡан таүышты
белдергән һүҙ. Дөһөр итеү.
ДӨ ҺӨ Р-ДА ҺЫ Р, дөһөр ҙә даһыр оҡш. Дөһөр
һәм даһыр иткән төрлө тауыштарҙы белдергән
һүҙ. Дөһөр-даһыр килтереп өҫтәлде шылды
рыу. ■ К үк дөһөр-даһыр итеп ҡалды, ямгыр
яуы п та ебәрҙе. Т. Морат.
ДӨ ҺӨ Р-ДӨ ҺӨ Р оҡш. Ҡабат-тсабат дөһөр
иткән таүышты белдергән һүҙ. Дөһөр-дөһөр

итеү. Дөһөр-дөһөр килеү.
ДӨҺӨРЛӘТЕП p. 1. Дөһөр-дөһөр иттереп,
дөһөр-дөһөр килтереп. Дөһөрләтеп баҫып йөрөй.
Дөһөрләтеп күк күкрәй.
2. күсм. Дәрт, көс, тсыҙыү тиҙлек менән, шәп,
Ятсшы итеп. [Тракторҙар] дөһөрләтеп иген сә
сеп йөрөй. Й. Оолтанов.
ДӨ Һ Ө РЛ Ә Ү ҡ. Дөһөр-дөһөр итеү. Алыҫтан
йәшен йәшнәп, күк дөһөрләгән тауыш ишетелә.
Ш. Янбаев.
д ө һ ө р ш аты р окш. ҡар. дебөр-шатыр.
ДӨ ҺӘ НДӘЙ с. диал. Уҫлаптай. Дөһәндәй

кәүҙә.

ДРАта [РУС. ] и. Һыү төбөнән Фаиҙалы тсаҙылдытслы тсом тсырсын сығарыуға тәғәиенләнгәи
йөҙөң иөрөи Торған машина. Драга менән алтын
ҡаҙыу, ш Драгалар .. күлдәрҙе йөҙөп, сылбыр-сылбыр теҙелгән ауыр сүместәрен күл төбөнә
сумырып, тау тоҡомдарын һоҫоп сыгарҙы,
һыуҙы эшкәртте. Я. Хамматов.
ДРАТУН [рус. ( фр. ] и. Элекке батша армия
һы һәм тсаиһы бер сит ил армияһындағы
һыбайлы ғәскәрҙә хеҙмәт иткән һалдат иәки
оФиңер. Драгундар полкы. ■ Батыршаны и лле

гә яҡын драгун һәм һыбайлы ҡазаҡ һаҡлап бара,
Ғ. Хөсәйенов.

ДРаЖ и, ҡар, тыраж.
ДРАма [РУС. (гр .] и. 1. Оәхнәлә баштсарыү
өсөн диалог Формаһында автор телмәреһеҙ
яҙылған әҙәби әҫәр төрө. И ке шаршаулы дра

ма.
2. Шүл төрҙәге етди эстәлекле әҫәр (комедия
һәм трагедиянан айырылып тора). Сәгит Мифта

хов драмалары.
3. күсм. кит. Ауыр тсаиғылы, Фажиғәле хәл.
«Ҡара йөҙҙәр» повесының үҙәгендә Ғәлимә дра
маһы тора. 3 . Шәртси.

ДРЕ

Д

4 Драма түңәрәге үҙешмәкәр театр түңәрәге.

Драма түңәрәгенә йөрөү.
ДРАМ АЛАШ ТЫ РЫ у ҡ. 1. Драмаға, сәхнә
әҫәренә әиләндереү.
2. Н иҙеңдер көсөргәнешлеген үҫтереү. Ролде

ныҡ драмалаштырыу.
ДРАМ АТЙ ЗМ [РУС.] и. 1. Драмаға хас көсөр
гәнешлек. Романдарҙың [«Ҡан», «һалдаттар»]

төп етешһеҙлеге: уларҙа драматизм үткер тү
гел. Ә. Вахитов.
2. күсм. кит. Хәл-ватсиғаның көсөргәнешлеге,
ауырлығы, тсаиғылы, ғазаплы кисерештәр. Кеше
яҙмышының драматизмы.
ДРАМ АТИ К с. 1. Драма рәүеш ендәге, сәх 
нә өсөн ижад ителгән. Драматик әҫәр. Драматик
артист.
2. күсм. кит. Ауыр кисерешле, көсөргәнешле.
Драматик ваҡига.
ДРАМ АТҮРТ [РУС.] и. Драма, сәхнә әҫәре
ижад итеүсе, яҙыусы. Башҡорт драматургы
Д. Юлтый. «Ҡарагол» трагедияһын яҙа. Бы л
әҫәр һәм идеологик һәм әҙәби яҡтан һәр төрлө
тәнҡитте күтәрерлек көслө драма әҫәре була.
М. Мәһәҙиев.
ДРАМ АТу РТИК с. Драматургияға мөнәсә
бәтле. Драматургик оҫталыҡ.
ДРАМ АТУРГИ Я [Рг/С. (гр .] и. 1. Драматур
гик сәнғәт. Драматургия, әҙәби жанр булараҡ,
үҙенсәлекле шарттарҙа йәшәй. Н. Нәжми.
2. йыйн. әҙ. Драма әҫәрҙәре йыйылмаһы
(ниндәиҙер яҙыусының, халытстың, осорҙоң
һ. б. драматик әҫәрҙәре). Башҡорт драматур

гияһы. Б. Бикбай драматургияһы. Утыҙынсы
йылдар драматургияһы, ш Башҡорттоң үҙ
драматургияһы бар ине. Югарыла күрһәтел
гән пьесалар: «Салауат», «Аҡшан батыр», «Ҡарагол», «Ашҡаҙар» беҙҙең йәш репертуары
быҙҙы тәшкил итә. Д. Юлтый.
3. Драматургик әҫәр яҙыу теорияһы. Драма
тургия курсы. Драматургия нигеҙҙәре.
ДРАМ ТҮҢ Ә РӘ К и. һөйл. Драма түңәрәге
(ҡар. драма). Драмтүңәрәк агзаһы. Драмтүңәрәк
етәксеһе.
Д Р А Н Ъ Я [РУС. драньё] и.
диал. Транса.
Д раньянан япҡан клуб башын ҡайнар нурҙар
килеп үбәләр. X. Хәири.
ДРАП [Рг/С. (фр-] и. Тыштсы өҫ кейеме һ. б.
өсөн тсулланылған тсалын, беше йөн тутсыма.

Драптан пальто тегеү. / / Драп пальто, ■ Ишек
төбөндә өҫтөнә һоро пальто һәм шундай у к драп
тан тегелгән кепка кейгән оҙон кәүҙәле кеше
баҫып тора ине, Ә. Вәли.
Д РА Х М А [РУС. < гР.] и, 1. Боронғо Греңияла
алтын һәм көмөш атсса, шулай утс хәҙерге Греңияла атсса берәмеге.
2.
Метрик система индерелгәнгә тсәҙәр тсулла
нылған 3,73 грамға тигеҙ аптека үлсәүе берә
меге.
Д Р Е ЗЙ Н А [РУС. (нем, ] и. Тимер юлда дви
гатель иәки тсул көсө менән йөрөтөлә торған
механик бәләкәй арба. Оҙон немец дрезинага

ултырып зенитчиктар ягына китеп бара ине.
Ә. Бикчәнтәев.
ДРЕЙ Ф [РУС. ( гол. ] и. Хәрәкәт итеп барған
карап, самолеттың ел иәки һыу ағымы артса-
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һында йүнәлешен үҙгәртеүе. / Һыу өҫтөндәге нә
мәләрҙең боҙ, карап кеүек ел йәки ҺыУ ағымы
ыңғайына йөҙөп йөрөүе.
Др ЕЛЬ [РУС. (гол.] и. тех. Тишек тишкәндә
бырауҙы һ. б. ҡорамалдарҙы әйләндерә торған
механизм. Электрик дрель. Ҡ ул дреле.
Д р ЕНАЖ [РУе. (фр-] и. тех. 1. Канау һәм -тор
балар үткәреп, һаҙлыҡтарҙы киптереү эше һәм
шул торбалар, канауҙар үткәреп һаҙлыҡтарҙы
киптереү системаһы. Дренаж скважиналары.

маштырған артист. / Фильмды тәржемә иткәндә
тексты бер телдән икенсе телгә әйләндереп һөй
ләүсе артист.
Ду БЛЁТ [р ус.(ф р .] и. Бер төрлө нәмәнең
икенсе данаһы. Китаптың дублеты.
ДҮБЛИКАТ [рус. (лат.] и. Берәй документ
тың төп нөсхә менән бер үк юридик хоҡуҡта бул
ған күсермәһе.
ДУБЛЯЖ [РУе. ( фр. ] и. кино Берәй телдә сы
ғарылған тауышлы киноФильмдың тауыш өлө
шөн икенсе телгә күсереп сығарыу эше. Дубляж

Дренаж торбалары.
2. мед. Тишекле көпшә, марля һ. б. ярҙа
мында яранан эрен һ. б. сығарыу ысулы.
3. мед. Эрен, һүлде ағыҙЫу өсөн тәнгә, яраға
индереп ҡуйыла торған резина йәки быяла көп
шә. Дренаж индереү.
д р Е н а ж л а у ҡ. 1. мед. Дренаж (1 мәғ.) ме
нән киптереү (һаҙлыҡ һ. б. ерҙәрҙе).
2. мед. Дренаж (2 мәғ.) ысулы менән яранан,
шештән эрен һ. б. һурҙырыу.
Д р Е е е И р О В К а [РУе.] и. һөйл. Билдәле кү
некмәләр
менән (йәнлектәрҙең)
ниндәйҙер
хәрәкәттәр яһарға өйрәтелеүе. Дрессировка

яһау.
Д р ЕССИр ОВЩИК [РУС. ] и. Дрессировка ме
нән шөғөлләнгән кеше.
Др ОБЙЛКа [РУС.] и. һөйл. Ваҡлау машина
һы; ваҡлағыс.
Др у Ж Й На [рус.] и. 1. Ниндәйҙер бер маҡсат
менән ойошҡан ирекле төркөм, отряд. Пожар

дружинаһы. Х алы к дружинаһы. Пионер дружи
наһы.
2. Боронғо р уста кенәз ғәскәренең төп нигеҙен
тәшкил иткән, кенәз-феодалдың шәхси хужалы
ғы һәм кенәзлеге менән идара итеүҙә ҡатнашҡан
кенәз янындағы ҡораллы төркөм. М ахсус каҙна

аҡсаһынан тыш, байҙарҙың үҙ аҡсаларына гына
бай, сауҙагәр малайҙарынан дружиналар ..
фронтҡа ебәрәләр. 3 . Шәрҡи.
3. тар. р еволюңияға тиклемге Россияла опол
чениелағы ғәскәр төркөмө, ғәскәр бүлеге.
Д р у Ж Й Н НИ К [РУС.] и. Дружина ағзаһы бул
ған, дружинала торған кегле. Александр Н ев

ский һәм уның дружинниктары үҙ илеңде
һаҡлап ҡалыу өсөн [дошманды] тар-мар итеү
кәрәклеген яҡшы белә. Ә. Харисов. Йәмәғәт
тәртибен һаҡлауҙа милиция менән иңгә-иң килеп
эшләп, күп кенә халы к дружинниктары ҡыйыу
лыҡ һәм батырлыҡ күрһәтә. «Оовет Башҡорто
станы», 1986, 29 ғинуар.
ДУаЛЙЗМ [РУС. (лат.] и. 1. Донъяның ниге
ҙендә бер-береһенә ҡапма-ҡаргны булған мате
риаль һәм идеаль батланғы с (материя һәм рух)
ята тип ҡараған ФилосоФик тәғлимәт; киреһе
монизи.
2. кит. Икегә айырылғанлыҡ, нимәнеңдер ике
төрлөлөгө.
Ду аЛЙСТ [РУС.] и. Дуализм (1 мәғ.) яҡлы
кеше.
Ду а л и е т и к с. Дуализмға хас. Дуалистик

ҡараш. Дуалистик философия.
ДУБЛЁр [РуС. <Фр.] и. 1. Икеһе бер төрлө эш
башҡарған һәм кәрәк ваҡытта береһе икенсеһен
алмаштыра алған; алмаш. Дублёр булыу.
2. Театрҙа ролдең төп башҡарыусыһын ал
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Ду Ға [РУе. дуга] и. 1. Ике тәртәне ҡамытҡа
бәйләп нығытыу өсөн ике яҡ осо ҡамыт бауына
кейҙерелеп ҡуйыла торған, ағастан бөгөп яһал
ған ат егеү ҡорамалы. Ҡайын дуга. Ҡарама д у
га. Дуга бөгөү, ш К үк аттар, дугаларына тагылган кыңгырауҙарының көмөш тауыштары менән
тын ауыл урамын яңгыратып .. сыгып киттеләр.
Ғ. Дәүләтшин. Ҡарама ла дуга, эй тал дуга —
тал ду галар килмәй тартыу га (Халыҡ йыры
нан).
2. Дуға һымаҡ бөгөлөп торған, дуға рәүеш ен
дәге нәмә. Йоҙаҡ дугаһы.
3. һөйл. Атлы кешеләрҙе иҫәпләү берәмеге.

Ун дуга ылау. ш Былар ҡырҡ дуга булып юлга
сыгып киттеләр, ти (Әкиәттән).
4. этн. Оаҡырылған ҡунаҡтарҙың һанын иҫәп
ләү берәмеге (ғәҙәттә бер пар ғаилә). Ун дуга
ҡунаҡ. ■ Аҙна-ун көндән Ташбатҡан ауылына
Туйралынан тугыҙ дуга ҡоҙа килде. Ж. Кейек
баев. Тойгон ҡарт үҙенең тугандары менән бер

нисә дуга ҡунаҡ булып, өс көн, өс төн ҡыҙҙың
атаһына киләләр (Әкиәттән).
ф Дуға бөгөү 1) ныҡ өшөү; 2) ныҡ асығыу.
#
Яҡшы ага ил көтһә, илгә дуга тултырыр;
яман ага ил көтһә, илгә дошман тултырыр.
Әйтем.

д у ғ а л а н д ы ры лы у ҡ. төш. ҡар. дуғалан
дырыу. Уның [Сараның] ҡәләм менән һыҙып дугаландырылган ҡаштары, сагыу итеп буялган
ирендәре— үҙенә килешеп тора. 3 . Биишева.
Ду ғ алаНДЫр Ыу ҡ. Дуға һымаҡ итеп бөгөү,
дуға кеүек итеү. һ ө лө к кеүек шыма, һимеҙ
айгырҙар муйындарын дугаландырып, бейәләр
артынан йүгерә. Ш. Шәһәр.
д у Ға л а н ы у ҡ. Дуға һымаҡ булып бөгөлөү,
дуға һымаҡ булыу. Дугаланы п торган ҡаш.
■
Дугаланы п аҡҡан Дим буйында .. ҡармаҡ
һалды ҡарттар балыҡҡа. Ғ. Ғүмәр.
Д у ҒаЛ Ы с. 1. Дуғаһы бар, дуға кейҙерелгән.
Ҡарт: .. И ллә мәгәр мин һине [егет] алтын ду га
лы толпарың менән йөҙ һумың өсөн буш ҡул
ебәрә алмайым .. бүләк бирергә тейешмен (Әки
әттән).
2. Дуға (3 мәғ.) менән иҫәпләнгән. Ун дугалы
ҡунаҡ, ш [Әлфиә — Ғәлләмгә:] Ун ике дугалы

ҡунаҡ саҡырҙыҡ та шуның менән вәссәләм.
С. Кулибай. Тыуган ай дугалы булһа, дауыл
була. Һынамыш,
д у ғ а с ы и. Дуға бөгөүсе, яһаусы.
Д у ғ ы н и. диал. Туғын.
д у д а ҡ [төрк.] и. иҫк. кит. Ирен. Б улһа
ауыҙың тешһеҙ, ни файҙа ш ул дудаҡтарҙан.
М. Өмөтбаев.
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Д У М а [РУС.] и. Революцияға тиклемге Россилла; үҙәктәге һәм урындағы идара ойошмала
рының атамаһы. Думага һайлау. Баярҙар д у 
маһы М әскәү Русында баярҙар советы. Ҡала
думаһы революцияға тиклемге Россияла закон
дар сығарыу вазиФаһы йөкмәтелгән, һайланып
ҡуйылған вәкилдәр учреждениеһы. 1870 йылда

ДУҢҒЫ РЛАШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. дуңғырлау.
Д У Ң Ҡ оҡш. Ҡаты тос ҙур нәмәгә тос нәмә
менән һуҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Дг/ңҡ итеү. Д уңҡ итеп ҡалыу.
Д У Ң Ҡ Д У Ң Ҡ оҡш. Ҡ абат-ҡабат дуңҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Д уңҡ-дуңҡ итеү. Д уңк-

кала думалары ойошторолган.
Ду м в а й с. Ауыр һөйәкле, һүлпән, мыштыр.
Думбай булма, вайымлы б ул һәр ерҙә. А. Иге

ДУҢ Ҡ Ы ЛДАТЫ У ҡ. Дуңҡ-дуңҡ иттереү,
дуңҡ-дуңҡ килтереү. Егет ҡала ҡапҡаларын

баев.
ДУМ БЫ Й р. диал. Арыу уҡ. Думбый эшкә

яраган бит был бала.
ДУМ БЫ РА и. Ҡайһы бер төрки халыҡтарын
да сиртеп уйнай торған оҙон тотҡалы ҡыллы
м у з ы к а ҡоралы. Башкорт думбыраһы. Ҡаҙаҡ

думбыраһы. Думбыра сиртеү. ш Заятүләк үләңгә, думбыраеа оҫта, төҫкә-башҡа матур була.
М. Ғафури, һ ә р ерҙә уйын-көлкө, думбыра ҡа
ғып, үләң әйтеү яңгырай. Ғ. Ғүмәр.
ДУМ БЫ У ҡ. диал. Тумбыу.
ДУМПКАҒ [РУе. ( ингл. ] и. тех. Ү ҙе бушатыла
торған вагон. Думпкарҙарҙы ремонтлау, ш Б а ҫ
ҡыстарҙа оҙон, ауыр думпкарҙар таҡҡан элект
ровоздар йөрөп тора. 3 . Ғәлимов.
ДУН АЛ А и. диал. Энәлек.
ДУҢ ҒЫ Ҙ и. Хужалыҡта ит, май, тиреһе
өсөн аҫралған ҡыҫҡа аяҡлы, тотош кәүҙәле,
томшоғо алға һуҙылып торған айыры тояҡлылар
ғаиләһенә ҡараған һөтимәр хайуан; сусҡа. Ата

дуңгыҙ. Инә дуцгыҙ. Д уңгы ҙ балаһы. Дуңгыҙ
ите. ш М инең кеше көнлө .. ерәнес бу лыуыма,.,
энә осондай ҙа ярҙам ала алмай урамда, сүп-сар
араһында дуңгыҙ һымаҡ аунауыма .. минең ни
гәйебем бар һуң. Ғ. Хәйбуллин. Дуңғыҙҙан бер
бөртөк ҡыл һаран кеше тураһында әйте
лә. / Тыңлауһыҙ, тәртипһеҙ балаға ҡарата әрләп
әйтелә.— Х әҙер мин ҡайтып, эт һыйын килтереп
юнайым әле у л дуңгыҙҙың. Һ. Дәүләтшина.
ф Дуңғыҙ айрауығы ҡар. айрауыҡ. Дуңғыҙ
йылы ун ике йыллыҡ мөсәлдең ун икенсе йылы
(ҡар. мөсәл).
•
Дуңгыҙга эйәргән — батҡаҡҡа аунаган. Әй
тем. И л аулаҡ булһа, дуңгыҙ түбәгә менә. Мәҡәл.
ДУҢ ҒЫ ЛДАҠ и. диал. Дуңғырлаҡ. Дуңгыл-

дак тагыу.
ДУҢГЫ р оҡш. Ҙур ҡыңғырау, ағас һауытһаба ҡағылып-һуғылғанда сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Дуңгыр итеү.
ДУҢҒЫ р ДУҢҒЫ Р оҡш. Ҡабат-ҡабат дуң 
ғыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Дуңгыр-дуң-

гыр килеү. Дуңгыр-дуңгыр итеү.
ДУҢ ҒЫ ҒЛАҠ и. Малдың муйынына таға тор
ған ҙур ҡыңғырау. Еҙ дуңгырлаҡ. Д уңгы рлаҡ
тагыу. н Агас араларында дуңгырлаҡ һәм ҡош
тауыштаргя ишетелә. Б. Вәлит. Серле урман
...Ҡ айҙалыр һыйырҙар көйшәгәне, дуңгырлаҡ
тауышына ҡушылып ҡола бейәнең бышҡырганы
ишетелә. В. Әхмәҙиев.
ДУҢҒЫ РЛАТЫ У ҡ. Дуңғыр-дуңғыр иттереү.

Баҫыуга китер халы ҡ һуҡа-һабан дуңгырлатып.
Ш. Вабич.
ДУҢ ҒЫ РЛАУ ҡ. Дуңғыр-дуңғыр итеү. Дуң-

гырлап килеү, ш [И схак] агас көбөнө дуңгырлыгы сыгарып, ҡымыҙ бешә. Ш. Янбаев.

-дуңк килеү.
[балта, сүкеш менән] дуңҡылдатып һугып йөрө
гән була (Әкиәттән).
ДУ Ң Ҡ Ы ЛДАУ ҡ. Дуңҡ-дуңҡ итеү, дуңҡ-дуңҡ
килеү.

Д У Ң Ҡ Ы РА Ҡ и. диал. Дуңғырлаҡ.
ДУП: дупҡа һуғыу ҡар. дуплау. Склад мөдире
дупҡа һуҡҡан кара тунлы кеше [икән]. Ә. Вәли.
ДУПЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. дуплау. Дупланган

тире.
ДУПЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. дуплау. Тирене

дуплатыу.
ДУП ЛАУ ҡ . Тирене м а х с у с ш ы й ы ҡ с а ғ а һ а л ы п
иләү. Тире дуплау.
ДУПЛАУСЫ и. һөйл. Тире иләүсе.
д у п л ы с . һөйл. Дупҡа һуғылған; иләнгән.

Д уплы тун.
Д У Р С. диал. Ҙур. Дур өй. Д ур ҡала.
ДУРАЙ Ы У ҡ. диал. Ҙурайыу. Дурайып үҫеп
киткән. Балалар дурая.
Д У РА К [рус. ] и. һөйл. Ахмаҡ, иҫәр.
Д У РАК Л АН Ы У ҡ. һөйл. Ахмаҡланыу, иҫәр
ләнеү. Ул Ләбиб, кыҙгылт егет, .. йөрөй торгандыр инде фәс кейеп, дуракланып. Ш. Бабич.
Д У Р Б А н. диал. Турба.
ДУРЫ Я и. диал. Имән сәтләүеге.
ДУСАР [фарс.] с. Ниндәйҙер бер хәлгә төшкән,
юлыҡҡан. Бәхетһеҙлеккә дусар кеше. ш Мин
дусармын мең язага. Н. Нәжми.
□

Дусар булыу 1) ниндәйҙер бер хәлгә юлығыу.

Айырылышыу га дусар булыу. Ауырлыҡҡа дусар
булыу. Бәләгә дусар булыу. Мәшәҡәткә дусар
булыу, ш Ата-бабаларым дусар булган аслы ҡ
ҡа. А. Игебаев; 2) кемгәлер юлығыу, йөҙгә-йөҙ
килеү, осрау, һ ы у алып торган бер әбейгә дусар
булдыҡ. С. Кулибай. Дусар итеү 1) ниндәйҙер
бер хәлгә юлыҡтырыу.— Ҡ уй инде, аллаһы
тәгәлә батша хеҙмәтенә дусар итмәһен инде әҙәм
балаһын. Ғ. Ғүмәр; 2) кемгәлер юлыҡтырыу,
осратыу.
ДУСТ [Рус. (и н гл.] и. Дезинсекция яһау өсөн
ҡулланылған онтаҡ химик матдә. Дуст һибеү.
ДУҪ [фарс.] и. 1. Дуҫлыҡ мөнәсәбәттәре ме
нән бәйле, изге теләкле кеше, яҡын иптәш; кире
һе дошман. Иҫке дуҫ. Й әш лек дуҫы. Ҡәҙерле

дуҫ. һ өйөклө дуҫ. Ысын дуҫ. Яҡын дуҫ. Д уҫ
булы у. Д уҫ булышыу. Д уҫ итеү. Д уҫ күреү.
■ Вәлиш ин М әскәүҙән ҡайтышлай Өфөгә тейҙе,
дуҫтары янына. Ғ. Сәләм. Дуҫтар менән гүмер —
яҡты баҡса, һүнмәҫлек дәрт бирә йәшәүең.
Р. Ғәрипов. Яҡын күргән дуҫтан яманы юк ауыр
саҡта һиңә ят булһа. (Халыҡ йырынан). / Шул
кешегә өндәш еү һүҙе. Иптәшем: — Й ә әле, дуҫ,
һинең йәш сагында күргән ҡыҙыҡтарың барҙыр,
һөйлә әле,., тине. Т. Йәнәби. Дуҫтарым, торган
ерегеҙ тыуган ауыл, киң ауыл,., тын ауыл. III. Б а
бич. һ а й күңелле, дуҫтар, был айҙа, күҙ сагылып

295

ДУМ
ята тугайҙа, Ғ. Амантай. / Ятсын күргәи, яраттсан, күңелгә отсшаған иәмә. Йәйем минең —
гөлдәр баксаһы, мин гөлдәрҙең дуҫы — һаҡсы
һы. Ғ. Амаитаи. Дуҫтарым ҡыҙыл флаг, ҙур
сүкеш менән ураҡ! Ғ. Мәсғүт. Дошман килеп
ҡамагас, тирәмде ут ялмагас,.. дуҫ та булдың,
Ҡурташым [тауым] (Халытс йырынан). / Те

ДУҪ ТАр СА р. Дуҫтарға хас, дуҫтар кеүек,
дуҫ булып. Дуҫтарса йәшәү. Дуҫтарса хат алы 

ләктәшлек итеүсе, бер лтслы кешеләр, теләктәштәр. Советтар Союзының дуҫы. ш Дуҫтарын
йыйган Бүгәсәү, дошманын ҡырван Бүгәсәү. Са
лауат. Йәи ДУҫ үтә тсәҙерле, иң лтсыи кегле. Йән
дуҫтай күреү. ■ Бы л ҡиммәтле ҡомартҡы.

уйнау. Дутарга бейеү.
ДУ Х О ВК А [РУС.] и. Аҙытсты эҫе һауа лрҙа-

Мин һиңә, йән дуҫыма, үҙ еремдән бүләк итеп
алып килер өсөн ошонан да ҡәҙерлерәк нәмә
тапманым,— тине Аҡбулат. 3 . Виигпева. Сер дуҫ
сер һөиләптеп, күңелде бУгпаТа торған лтсыи
кеше. Й ондоҙҙар һәм ай — сер дуҫтарым, һандугас, тургай — йырсы ҡоштарым. Ш. Вабич.
2. с. мәг. Бик лтсыи, йылы мөнәсәбәтле, дУҫльис
хисе Ьатслаған. Д уҫ егет. Д уҫ ҡыҙ. Д уҫ ке
ше, Ц Д уҫ күренеү. Д уҫ йәшәү. ■ Баягы шә

керт минең дуҫ кеше ине, мин Зөләйха менән
ике аралагы мөнәсәбәтте һөйләнем. Т. Йәиәби.
3. эйл. ф. дуҫҡай, дуҫҡайым Дүҫ-ипгкә яратып
әйтелә. Мин дә дуҫҡай, күбәләктәй йән күңелдән
йәм һөйәм. Ш. Вабич.
•
Айырылмаҫ дуҫыңа онотолмаҫ һүҙ әйтмә.
Әйтем. Атаһы дуҫтың балаһы дуҫ. Әйтем. Ғәйеп
һеҙ дуҫ эҙләмә — таҡ ҡалырһың. Әйтем. Д уҫ бар,
дошман бар. Әйтем. Дошманыңды һөйөндөрмә,
дуҫыңды көйөндөрмә. Әйтем. Д уҫ менән дуҫ булганга шатлан, дошман менән дуҫ булы уҙан һаҡ
лан, Әйтем. Кейемдең яңыһын, дуҫтың иҫкеһен
маҡта. Әйтем. Сер дуҫы күп булыр, серҙе тотҡан
бер булыр. Әйтем. Эттең дуҫы күп булыр, йәненә
файҙаһы юҡ булыр. Мәҡәл.
ДУҪ ДОШМАН и. йыйн. Д Уҫ һәм д Уҫ б Улмағаи кегпеләр; төрлө халыҡ. [Әсәһе — Ғәзизәгә:]
Тыңла атаңдың һүҙен, дуҫ-дошманы араһында
ҡыҙартма инде йөҙөн! (Вәйеттәи).
ДУҪ ИШ и. йыйн. Дуҫтар, иптәгптәр, ятсьш
күргән тиңдәштәр. Дуҫ-иш булып йәшәү. Дуҫ-иш
булыу. Дуҫ-иш итеү. ш М ин ҡайтышлай Өфөгә
һугылып үттем. Унда беҙҙең дуҫ-иштәр етерлек
икән әле. .. Ш улар:.. ҡайгырма, Гәрәй дуҫ, ярҙам
итербеҙ!..» тинеләр. В. Бикбай. Д уҫ-иш кәрәк
түгел гәйбәткә, кәрәк ауыр йә шат сәгәткә. С. К у
либай.
ДУҪЛАШ ТЫ РЫ У к. Ү ҙ-ара дуҫ итеү, дуҫлытс
мөнәсәбәте урынлаштырыу. К еш еләрҙе дуҫлаш 
тырыу. ■ Бер коллективта оҙаҡ эш ләү беҙҙе ныҡ

дуҫлаштырҙы.
ДУҪЛАШ Ы У ҡ. Ү ҙ-ара дуҫлытс мөнәсәбәтенә
инеү, дуҫ булыу. Дуҫлаш ы п китеү. Дуҫлаш а
алмау. ■ Больницала Ғәйшә менән дуҫлаштыҡ.

.. Кистәрен уның менән оҙаҡ һөйләшеп ултыра
быҙ. С. Агиш.
ДУҪЛЫ Ҡ и. Дуҫтарға хас мөнәсәбәт. Ысын
дуҫлыҡ. Яҡын дуҫлыҡ. Социалистик илдәр дуҫлыгы. Халыҡ-ара дуҫлыҡ. Д уҫлы ҡ хисе. ш Д у ҫ 
лыҡ ул ифрат та ҙур тошо. Бер-береңә тогро
булганда гына ысын тормош һәм ныҡлы дуҫлыҡ
булыуы мөмкин. Ә. Әлибаев. .. Р ус һәм башҡорт
дуҫлыгын һүтелмәҫ итеп төйнәгән Салауат кеү
ек ир ҡайҙа? р . Ниғмәти.
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шыу. Дуҫтарса осрашыу, m .. Беҙ дуҫтарса
оҙаҡ һөйләштек. Ғ. Сәләм.
ДУ ТА р [фарс.] и. Сиртеп уйнай торған ике
тсыллы, оҙон тоттсалы музыка тсоралы (таджик,
үзбәк, төркмән һ. б. халытстарҙа бар). Дутар
мында беш ереү өсөн плитә эсендә тимер тсумта
Ььгматс итеп лЬалған мейес. Д уховкала бешереү.

Д уховкала быҡтырыу.
ДУ Х ТЫ р [РУС. доктор] и. иҫк. һөйл. Доктор,
врач.
ДУШ 1 [РУС. (фр- ] и. 1. Һыу Ьиптертеп тсойона
торған тсулайлама. Д уш бүлмәһе. Душты ре
монтлау. / Шул тсулайлама менән йыуына торған
урын. Душ ҡа инеү. Душта йыуыныу.
2. Тәнгә Ьыу Ьиптереп дауалай торған гигиена
Ьәм Ьыу дауаЬьг процедураҺы. Душ алыу. Шарко

душы.
ДУШ 2 [рус, душ а] и, тар. 1. ҡар. йән 3. Ғаилә
лә биш душ. Душ башына бүлеү. ■ Заводсы
лар .. һәр мең бот баҡыр сыгарыу өсөн илле душ
крәҫтиән һатып алалар.. Ғ. Фәхретдинов.
2. Ер бүлгәндә өлөш сығарыу өсөн иҫәпкә
алынған ир кешеләр Ьаны. Душ ҡа тейгән
ер. / Шул йән башына тейгән ер өлөшө. Бер душ

ер. ш [Хәбир:] М ин ярты душ ер көтәм. Ә ана
.. кешеләр өсәр дүртәр душ ер биләй. М. ҒаФури.
3. Йән башына Ьалынған лЬатс. Ә ш улай ҙа
эштәр насар беҙҙең, былай булһа, асҡа үлер
беҙ. .. Ы сынлап та, нимә ашарбыҙ беҙ, нимә
менән душты түләрбеҙ. X. Ҡунатсбай.
ДУШ ЕВОЙ [РУС.] с. иҫк. һөйл. Д у ш 2
(2 мәғ.) башына бүленгән. Душ евой ер. Душ е
вой надел революцияға тиклемге р оссияла
крәҫтиәндәргә (ир-аттса] йән башынан бирел
гән ер. Мырҙаш атаһынан ҡалган ике душ е
вой надел ерен биш йөҙ һумга һат[а]. Д. Юл
тый.
ДУШНАМ [фарс. ] и. иҫк. Әрләшеү, Ьүгенеү,
ерәнгес Ьүҙҙәре.
ДУШ ТАНЫУ ҡ. диал. Шәре сығыУ, шәреләнеү.
Д УЭЛ Ь [РуС. ( фр. ] и. Алдан билдәләнгән шарт
менән ике кеше (рәнйетелеүсе менән рәнйетеүсе)
араЬында үткәрелгән тсораллы көрәш, алыш. Д уэлгә сыгыу. Д уэлдә атышыу. / күсм. Ике арала
ғы алыш, көрәш. Дошман артиллеристары үҙҙә

ренең ут көсөн ҡыйыу расчет өҫтөнә йүнәлдерҙе.
Ҡаты артиллерия дуэле башланды. Ә. Ихсан.
ДУЭТ [рус. (ит. ] и, 1. Ике мУзыка тсоралы
йәки ике йырсы багшсарыу өсөн һәр береЬенә
айырым партия менән яҙылған музыкаль әҫәр.

Ҡ урайҙан дуэт, трио һәм квартет төҙөп була,
Ғ. Бирҙин.
2. муз. Ике баштсарыусынан (йырсы йәки му
зыканттан) торған ансамбль.
Д Ү БӘ Н ЕҮ ҡ. диал. Йыуаныу. Илай-һыҡтай

һөйләп дүбәнергә ҡалды инде һөйләшкән тел
дәре (Бәйеттән).
Д Ү Д Ә РД Ә Н и. диал. һө ҙһөт.
ДҮМ и. диал. ҡар. ҡурғаш 2.
Д ҮМ ЕРСӘ К и. диал. ҡар. түмәр 1.
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д ү м һ ә и. диал. Түңгәк. Балтаны дүмһәгә
сабыу. ■ Дүмһә өҫтөндә ултырган Моталлап
әкрен генә урынынан тор[ҙо]. Р. Низамов.
ДҮМҺӘЙ и. диал. Ҡалҡыу ер, уба. Урта бер

дүңгәләкләнеп төшкән урында Аҡсәсәк ҡапыл
туҡтаны. Б. Бикбай.
Д ҮҢТӘЛӘКЛӘҮ ҡ. Түңәрәк эсенә алыу.
Дүңгәләкләп ҡамап алыу.
урындагы дүмһәйгә табан артык ныҡ тапалмаДҮҢГӘЛӘҮ ҡ. диал. Тәгәрәү.
ган һуҡмаҡ китә ине. Ғ. Ибраһимов.
ДҮҢГӘҮЕр 1 и. ҡар. түңгәүер.
ДҮМӘЛӘС и. диал, Ғүбә, ҡалҡыу. .. Ат .. дүДҮҢГӘҮЕр 2 С. диал. Ҙур.
мәләс башына һалыш ан ел тирмәне аръягындаДҮПӘЛӘМ р. диал. Өймәләм. Дүпәләм итеп
гы типһенгә ҡарай ыңгайланы. И. Көҫәпҡол.
тултырыу.
ДҮр Т төп һ. 1. 4 һаны. Дүрт йөҙ. Ун дүрт.
ДҮН [фарс. ] и. иҫк. аҫтсы яҡ, кире яҡ. / 'Тү
бәнлек, бысраҡлыҡ. Илаһым, күңелемде донъяи
/ Кем йәки нәмәнеңдер 4-кә тиң иҫәбе. Дүрт ке
ше. Дүрт көн. Дүрт мөйөш. Дүрт сәгәт. ш Минең
дүнгә ебәрмә. М. Өмөтбаев.
•
Үнәре үргә тарта, арт һаны дүнгә тарта. кеҫәлә дүрт кенә һум аҡса бар. Т. Йәнәби.
2. и. мәг. Биш баллы баһа системаһындағы
Мәҡәл.
яҡшы» билдәһе. Дүрт алыу. Дүрткә уҡыу.
ДҮНДЕр ЕҮ ҡ. 1. Ниндәйҙер бер хәлгә килте
реп -төшөрөү, нимәгәлер килтереү. [Талип:] Мин
ф Дүрт күҙ менән көтөү түҙемһеҙләнеп, бик
ныҡ көтөү. Сөнәгәт ҡайтманы. Салиха уны ,.
бер кафирәне ислам диненә дүндерҙем. М. К ә
аҙарынып, дүрт күҙ менән көтөп йөрөнө. Ж. К ей
рим. [Йәмилә — Мөхәмәтгәлигә:] Ауы лды бер
хәлгә дүндерәһең һин ошо ҡылыгың менән.
екбаев. Дүрт мөйөш ҡар. мөйөш 6. Дүрт таған
лау (йәки аяҡлау) имгәкләү. Дүрт һаны теүәл
Ф . Иҫәнғолов.
2. Билдәле бер ниәттән, Фекерҙән баш тартты
( йәки һау) аяҡ-ҡулы иҫән. Дүрт яғың ҡибла
рыу; кире ҡайтартыу; ҡайтауыллатыу. Кире дүн
«үҙ иркеңдәһең, ни теләһәң шуны эшләргә мөм
дереү. ■ Б ы л һүҙ мине ҡасып ҡайтыу уйынан
кин» тигән мәғәнәлә ҡулланыла. [С әлих ҡыҙҙарбөтөнләй дүндерҙе. Мин түҙергә булдым. 3 . Б и
га:] .. элек йырлагыҙ, унан һуң инде дүрт ягыгыҙ
ишева. Йөҙ дүндереү нимәнәндер ситләшеү, ваз
ҡибла, теләгән ерегеҙгә осорһогоҙ. X. Ибраһи
кисеү. Х алы ҡ унан йөҙ дүндерҙе.
мов. [Ике] күҙ дүрт булыу үтә ныҡ аптырауҙы
ДҮНЕҮ ҡ. 1. Ниндәйҙер хәлгә тсалыу, нимәгә
белдерә. Эйәрле ярһыу аттарга атланып егер
лер юлығыу. [Гөлгәйшә:] Мин Моталлап агайың
меләп һыбайлы майҙан уртаһына килеп инеүгә
беҙҙең ике күҙебеҙ дүрт булды. Н. Иҙелбай.
өсөн борсолам. Д ы улап йөрөй торгас, берәр
хәлгә дүнеп ҡуймаһа ярар ине. М. Хәйҙәров.
ДҮр ТЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 4 менән бил
дәләнгән. Дүртенсе тапҡыр. Дүртенсе йыл. Д ү р 
2. Ниәт, Фекерҙән баш тартыу, кире тсайтыу;
тенсе класс. ■ Беҙ дүртенсе ротага ниндәй при
ҡайтауыллау. Ниәттән дүнеү, һ ү ҙҙә н дүнеү.
■
Төҙәлеүҙе өмөт итә торган инем. Булмай каз бирелеү ен тыңлайбыҙ. Д. Юлтый.
икән! Ул фекерҙән инде дүндем, М. ҒаФуДҮр ТЕШӘр бүл. һ. Һәр бере дүрткә тиң,
ри.
дүрттән торған, дүрткә тиң. Дүртешәр һум.
Дүртешәр кеше. Дүртешәр мәртәбә.
ДҮНӘЖЕН и . , дүнәжен байТал Өс менәи
ДҮРТКЕЛ с. 1. Дүрт яғы бер тигеҙ. Дүрткел
дүрт йәш араһындағы бейә малы. [Алһы у] йәш
шәл. Дүрткел балаҫ. Дүрткел яулы ҡ. Дүрткел
ш ул әле, дүнәжен кеүек дыуамал сагы. Ғ. И бра
һимов.
булыу. Дүрткел итеү. ш Аш хана мөдиренең
кабинеты — бер тәҙрәле бәләкәй генә дүрткел
ДҮНӘН и. \ .(йәки дүнән айғыр) Өс йәш менән
бүлмә. Н. Иҙелбай.
дүрт йәш араһындағы айғыр малы. А лма сыбар
2. и. мәг. Дүрт яғы бер тигеҙ геометрик Фигура;
дүнән. Б уҙ дүнән, m Заятүләктең баҡталы
квадрат.
дүнәнгә менеү е була, у л күк толпарга әйләнә.
«Заятүләк менән һыуһылыу». Өйөрҙә йөрөгән
ДҮр ТКЕЛЛӘҮ ҡ. Дүрткел итеү. Дүрткелләп
һыҙыу. Дүрткелләп яһау. ш [Ашҡа] аппаҡ он
күк дүнәнде тотоп ҡына бирсе атай .. елеп тә
генә үтәйем (О еңләүҙән).
дан дүрткелләп, шаҡмаҡлап ҡырҡылган һалма
2. (йәки дүнән үгеҙ) Өс йәш менән дүрт йәш
һалынган. Т. Хәйбуллин.
араһындағы үгеҙ малы.
Д Үр ТЛЕ С. Үлсәме дүрт берәмеккә тиң. Дүрт
ДҮҢГӘК и. диал. Ғүңгәк. Хисмәтулла .. серек
ле калуш. Дүртле номер.
ҡайын дүңгәге эргәһенә барҙы. Я. Хамматов.
ДҮр ТМӨЙӨШ и. Дүрт мөйөшлө геометрик
ДҮҢТӘЛӘК и. 1. Түңәрәкләп ике осо тоташ
Фигура.
ДҮр ТМӨЙӨШЛӘҮ ҡ. Дүрт мөйөшлө итеү.
тырылған йомро тимер; ҡулса. Сынйыр дүңгә
Дүртмөйөшләп ҡырҡыу. Дүрт мөйөшләп ҡумта
ләге. Д үңгәләк кейҙереү. ■ Тирмә эсендәге бер
нәмәгә күҙем төштө. Бы л нәмә башҡорттарҙың
яһау.
ДҮрТҺ.аН с. Тәбәнәгерәк буйлы, киң күкрәк
боронго һугыш кейеме ине. Ул тотош ҡорос дүң
гәләктәрҙән ҡоршап яһалган (Хикәйәттән).
ле, ныҡ көслө кешегә ҡарата; мыҡты. Ул [Бейеш
/ диал. Дуға башындағы түңәрәк тимер; сың
кантон] бик баһадир, дүртһан булганга менгән
ға. / диал . Мурҙа эсенә бөгөп тсуйылған тал.
аты бер аҙнага ла сыҙамаган (Хикәйәттән).
2. Шуға отсшаш һәр төрлө түңәрәк нәмәләр.
ДҮр ТӘр ЛӘП р. Дүртәр итеп, д үрте бергә,
Түп-түңәрәк дүңгәләк. Төтөн дүңгәләктәре.
дүртәрҙән. Дүртәрләп бүлеү. Дүртәрләп теҙе
леү.
Д үңгәләк һымаҡ. Д үңгәләк итеү. ■ Ара-тирә
балыҡ ҡарпыу ынан йылга өҫтөнә эреле-ваҡлы
ДҮр ТӘҮ йыйн. һ. Дүрт кеше иәки нәмә. Х әҙер
дүңгәләктәр йәйелә. Ф. Иҫәнғолов.
бер өйҙә дүртәү торабыҙ. Д. Юлтый.
ДҮҢТӘЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. Дүңгәләк һыматс т ү 
ДҮр ТӘҮЛӘП р. Дүрт кеше бергә.— Таубаңәрәк булыу, дүңгәләк яһау. Фонарь яҡтыһы
тыр, Урманбатыр, йәнә У гатарбатыр — дүртәү
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ләп донъя ҡыҙырып йөрөп ятабыҙ,— тип яуап
биргән Аҡъялбатыр (Әкиәттән).
ДҮРТӘҮЛӘШ ЕП р. Дүрт кеше бергәләшеп,
дүрт кеше бергә. Улар [Айбулат, Истебай, В а 
ся], М арусяның ваҡыты булган саҡ булһа, дүрт
әүләшеп күңел асырга китәләр. Һ. Дәүләтшина.
ДҮҪМ ӘТТӘЙ с. диал. Ҙур кәүҙәле, уҫлаптай.
Дүҫмәттәй бала.
ДҮШӘМБЕ [фарс.] и. Аҙнаның беренсе көнө,
йәкшәмбенән һуңғы, шишәмбенән алдағы көн.

Үткән дүшәмбе, ш Дүшәмбе көн иртә менән
сыгып киттек ҡаланан (Бәйеттән).
ДЫҒАЛ с. 1. Буйсан, ҙур кәүҙәле. Дыгал
кеше. ш Д ыгал егет лейтенант А ннаҡлы ч Атаев
һүҙ һораны. Ә. Ихсан.
2. күсм. Мөлкәтле, күренекле. // Этҡолдоң ҡо
ҙаһы .. ҡалынга килгәндә, үҙ ауылының дыгалдарынан, байҙарынан ун һигеҙ саналыҡ коҙа-ҡоҙагый алып килде. Ғ. Дәүләтшин.

ды ғы р оҡш. Тигеҙ булмаған киртмәсле ҡаты
нәмәгә икенсе нәмә ыпгкылғанда сытстсан тауыш
ты белдергән һүҙ. Дыгыр итеү.
д ы ғ ы р д ы ғ ы р оҡш. Ҡабат-тсабат дығыр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡ ул тирмәне

менән дыгыр-дыгыр муйыл тарталар.
ДЫҒЫр ЛАТЫУ ҡ. Дығыр-дығыр иттереү,
дығыр-дығыр килтереү. [Тимербулат] ҡул тир

мәне янына тубыҡланып ултырып, дыгырлатып
бойҙай тарта. Һ. Дәүләтшина.
ДЫҒЫр Л А у ҡ. Дығыр-дығыр итеү, дығырдығыр килеү.
ДЫМ и. Нимәгәлер әҙ генә һеңешкән һыу; быу;
еүешлек. Тупраҡ дымы. Дым тартыу. Дым ҡап
лау көҙҙән һөрөлгән ерҙе яҙ көнө өҫтән тырма
тып сығыу. Дым һыйышы дым һеңдереү һәләте.

Тупраҡтың дым һыйышы.
ДЫ М БАу с. диал. Дымһыл. Дымбау ашлыҡ.
Дымбау көн.
ДЫ М ҒАҘАУ ҡ. диал. Дымланыу.
ДЫМҠЫ Л с . диал. Дымһыл.
ДЫ М ЛАНДЫ р Ыу ҡ. Дым һеңдереү, дымлы
итеү. Дымландыра биреү. Дымландырып бөтөү.

Ямгырҙар йылдың йылы айҙарында гына яуа,
у л да тупраҡты аҙ дымландыра.
ДЫМ ЛАН ыу ҡ. 1. Дым һеңеү, дымлы булыу.

ДЫҢ
тауышты

белдергән

һүҙ.

Дымп-дымп

итеү.

Дымп-дымп килеү.
ДЫ М ПЫ ЛДАТЫ у ҡ. Дымп-дымп иттереү,
дымп-дымп килтереү. Дымпылдата баҫыу.
ДЫ М ПЫ ЛДАҮ ҡ. Дымп-дымп итеү, дымпдымп килеү.
ДЫМҺЫЙЫМ и. ш ул уҡ дым һыйышы {ҡар.

дым).
ДЫМҺЫЛ с. ҡар. дымЬыу. Дымһыл һауа.
ДЫМҺЫу с. Әҙерәк еүеш , бер аҙ дымлы.
Дымһыу ашлыҡ. Дымһыу тупраҡ. ■ Кистең

дымһыу тыны бәрелгәндәй булгас, у л юрганын
[япты]. Һ. Дәүләтшина. Тышта көҙ һәм ямгыр
тамсылап тороуга ҡарамаҫтан, кемдер клуб
тәҙрәһен асып ебәрҙе. Залга дымһыу һауа бөр
көлдө. М. Бикбай.
ДЫМҺЫУ Л аНЫу ҡ. Әҙ генә дымланыу.
ДЫМЫЙ ымл. диал. Ататс, бәй. Дымый,

ниш ләп һыйырыңды көтөүгә ебәрмәнең?
ДЫ Ң оҡш. Тимер һ. б. һутстсанда сытстсан
яңғырауытслы тсалын тауышты белдергән һүҙ.

Дың итеү.
ДЫҢҒЫЛ оҡш. Тимер-томор һымаҡ тсаты нә
мәгә тсағылып-һуғылғанда сытстсан тауышты
белдергән һүҙ. Дыңгыл итеү.
ДЫ ҢҒЫ ЛДАТЫ У ҡ. Дыңғыл дыңғыл итте
реү, дыңғылдатып тсағыу. Дыңгылдатып һ у
гыу. ■ [Рәхимә] һандыҡты дыңгылдатып асып,..
Хаяттың һаҡалын сыгарып бирҙе. Һ. Дәүләт
шина.
ДЫ ҢҒЫ ЛДАУ ҡ. Дыңғыл-дыңғыл итеү,
дыңғыл-дыңғыл килеү, һикәлтәләрҙә сананың

дыңгылдап бер түбән төшөүе, бер югары күтәрелеүе уның [Рәйсәнең] йәрәхәтен ауырттыра.
X . Мохтар.
ДЫҢҒЫЛ ДЫҢҒЫЛ оҡш. Ҡ абат-ҡабат дың
ғыл иткән тауышты белдергән һүҙ. Дыңгыл-

-дыңгыл итеү. Дыңгыл-дыңгыл килеү.
ДЫҢҒЫр оҡш. Ҡаты нәмәләр тсағылып-һуғылғанда сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Д ы ң
гыр-дыңгыр итеү. Дыңгыр-дыңгыр килеү. М ис
кәләр дыңгыр-дыңгыр тәгәрәй.
ДЫ Ң ҒЫ РҘАТЫ У ҡ. диал. Дыңғырлатыу.
Мин нәҙек оҙон кәртә агасын дыңгырҙатып һөй
рәтеп, ауы л осона киттем. С. Кулибай.

И ген дымлана. Кейем дымлана. Ямгыр яуыр
ДЫ ҢҒЫ РЛАТЫ У ҡ. Дыңғыр-дыңғыр итте
реү, дыңғыр-дыңғыр килтереү. [Мөхәмәҙиә:]
алдан тоҙ дымлана (Һынамыштан).
2. Еүешләнеү, һыуланыу. Сәрбиямал әбейҙең Аты шәп, етеҙ. Таш юл менән дыңгырлатып ки
теп барабыҙ бер ваҡыт. Ж. Кейекбаев.
күҙҙәре дымланды. Ғ. Лотсманов.
ДЫ М ЛАҮ ҡ. Дым һеңдереү, дымлы итеү.

Орлоҡто дымлау.
ДЫМЛЫ с. Дымланған, еүеш . Дымлы ашлыҡ.
Дымлы тупраҡ. Дымлы һауа. Дымлы булыу,
ш Я ҙ етте. Уның йылы, дымлы һулышы бөтә ер
ҙә лә тойола. Ә. Вәли.
ДЫ М ЛЫ Ҡ ҡар. дымлылыҡ.
ДЫМ ЛЫЛЫҠ и. Нимәнеңдер дымлы булыу,
нимәләлер дым булыу кимәле. Абсолют дымлы
лыҡ. Тупраҡтың дымлылыгы. һауаны ң дымлылыгы. Дымлылыҡ үлсәүесе. Орлоҡтоң дымлы
лыгы.

д ы м п оҡш. Ҡаты нәмәгә тос нәмә менән һутстсанда сытскан тауышты белдергән һүҙ. Дымп

итеү.

ды м п -ды м п оҡш. Ҡабат-тсабат дымп иткән
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ДЫ ҢҒЫ РЛАУ ҡ. Дыңғыр-дыңғыр итеү, дың
ғыр-дыңғыр килеү. [Нигмәтулла] агасты ярып

түшәгән солан иҙәненән үткәндә биҙрә эсендәге
ижау дыңгырлап калды. Я. Хамматов.
ДЫ Ң ДЫ Ң оҡш. Ҡабат-тсабат дың иткән
тауышты белдергән һүҙ. Дың-дың-дың итеп, кү р 

ше бүлмәләге сәгәттең алтыны һуҡҡаны ишетел
де. Ш. Шәһәр.
ДЫ Ң Ҡ оҡш. Ҡаты нәмәгә тос нәмә менән
һутстсанда сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Дыңҡ
итеү. ■ Таштимер шкафтың аҫҡы өлөшөн ҡо

саҡлап күтәреп алды ла, ҡаҡ арбага дыңҡ итте
реп ултыртты. Р. Оолтангәрәев.
ДЫ Ң Ҡ ДЫ Ң Ҡ оҡш. Ҡабат-тсабат дыңтс ит
кән тауышты белдергән һүҙ. Дыңҡ-дыңҡ итеү.

Дыңҡ-дыңҡ килеү.

дын

дыь

ДЫҢҠЫЛДАТЫУ ҡ. ДыңҠ иттереү, дыңҡ-дыңҡ килтереү. Ғәмбәров машинаһынан төштө

асыуына тейһәң, холҡо боҙолоп китә, дыуамал
лана башлай. С. Кулибай.
ДЫ УАМ АЛЛЫ Ҡ и. Дыуамал кешегә хас

лә.,, дүрт тәгәрмәсте лә дыңҡылдата тибеп тик
шереп сыҡты. Ш. Янбаев.
Д Ы Ң Ҡ Ы Л Д ау ҡ, ДыңҠ итеү, дыңҠ-д ыңҠ
итеү, дыңҡ-дыңҡ килеү. А уы р кәүҙәле Хәлимә
ергә баҫҡанда, ер дыңҡылдаган төҫлө була.
Ғ. Ғүмәр.
ДЫ р 1: дыр ҡамсы эсенә ҡүрғаш ҡуйып ү р ел 
гән ҡамсы.
ДЫ р 2 оҡш. Ҡалтырап сыҡҡан таүышты бел
дергән Ьүҙ. Дыр итеү.
ф Дыр әйләнеү көслө, туҡтауһыҙ әйләнеү.
ды р д ы ғ оҡш. Оҙаҡ дыр иткән таүышты
белдергән Ьүҙ. Дыр-дыр итеү. Дыр-дыр әйләнеп

тороу.
д ы р л а т ы у ҡ. Дыр-дыр иттереү, дыр-дыр
килтереү. Тракторҙы дырлатыу,
ДЫ р ЛАУ ҡ. Дыр-дыр итеү, дыр-дыр килеү.

Тау артынан дырлап килеп сыҡҡан «Виллис»
контора алдына ҡайтып туҡтаны, Т. Арслан.
ДЫр ЫЛДаТЫу ҡ. Дыр-дыр иттереү. [М аз
һар] гармунын дырылдата, С. Кулибаи.
ДЫ р Ы ЛДАу ҡ. Дыр-дыр итеү, дыр-дыр ки
леү. Машина дырылдай,
ДЫ у оҡш. 1. Күмәк шаү-шыү таүышты бел
дергән һүҙ. Д ы у итеү. Ды у килеү. Д ы у килтереү.
Ды у ҡуптарыу, Д ы у килтереп эҙләү, ■ Шәрифә
пианино уйнай. Бейеү, йыр ... Өй эсе дыу килә.
Б. Хәсән. Ҡайҙа барма — Хажисолтан байҙың
көтөүе, һыйырыңды, кәзәңде бер ергә сыгарһаң
да бай дыу килә, Я. Хамматов. [В әли — Сафага:]
К антор ҙа һине дыу килтереп эҙләйҙәр, И, Ниғмәтүллин.
2. күсм. Күтәренке рүх, дәрт менән нимәлер
эш ләүҙе белдереп әйтелә. Донъяны дыу килте

реү, Дыу булыу. Дыу килеп уйнау. Ды у килеп
шаярыу, ■ Револю ция төрлө синыфҡа төрлөсә
тәьҫир итте, .. һ әр ерҙә йыйылыш, митинг, б у л 
ган ваҡигалар тураһында һүҙҙәр һөйләнә. А л 
ҡыштар ... Халыҡтың рухы күтәренке, дыу ки
ләләр, 3 . Шәрҡи. Д ы у килтереп туй уҙган,
ҡыҙга Ш үлгән ир булган. «Урал батыр». Ҡыҙ
менән егет дыу килтереп донъя көтөп тора, ти
(Әкиәттән).
3. күсм. Туҡтауһыҙ һыҙып ауыртҡанды
белдереп әйтелә. Аяҡтарым дыу килеп һыҙ

лай.
ДЫУАҘАҠ и. диал. Туғаҙаҡ. Ды у аҙаҡ ҡаҙҙай
яңгыҙ ҡалыу.
ДЫУАЛҒЫ и. диал. Тубылғы.
ДЫУАМАЛ с. К үп уйлап тормай, ҡыҙыулыҡ
менән эш итеүсән; тотороҡһоҙ, еңел холҡло.

Дыуамал кеше. Дыуамал булы у. ■ — һ и н бик
дыуамалһың. .. Дыуамал баштан эш эшләмә,
бәлә килтерер. Ә. Вахитов. Ҡаратай ауылының
Мырҙаш исемле купецы — кеше маҡтаһа, кәпә
реп, эреләнеп китә торган еңел тәбигәтле, ды у
амал кеше. Д. Юлтый.
ДЫУАМАЛЛАНЫУ ҡ. Дыуамаллыҡ күрһә
теү, дыуамал ҡыланыу, дыуамал булыу. Д ы у
амалланыу гәҙәте. ш [Ҡолсобай] Хисмәтулланы
тыңламай отрядтан айырылыу ына, дыуам алла
нып Кәжәнгә барыуына үкенде. Я. Хамматов.
А йы у — аҡыллы йыртҡыс. Әммә юҡҡа-барга

д

сиФаттар, аҡылһыҙ тәүәкәллек, еңел холоҡлолоҡ. [Камалов:] М ин ныҡлап әйтергә тейешмен,

С әгиҙуллинга дыуамаллыгын, ҡыҙыулыгын ташларга кәрәк. Ундай башбаштаҡлыҡ беҙгә ярҙам
итмәй. А. Карнай.
ДЫ УАМАЛЛЫ ЛЫ Ҡ, и. ҡар. дыуамаллыҡ.
ДЫ УАН и. Вер башҡорт ырыуының исеме.
ДЫ У БИ р МӘ с. диал. Дыуамал.
ДЫ У-ҒӘЛӘМӘТ и. Төрлө шау-шыу, шау-гөр,
күмәк шаулаған тауыштар; дыу-әкәмәт. Дыу
-ғәләмәт булыу (йәки кнлеү) төрлө шау-шыу
тауыштар сығарыу, күмәкләшеп шаулашыу.

Йомаҡ өйөшөп, көләмәс һөйләшеп, дыу-гәләмәт
булы п бөттөк.
ДЫ УЛАТЫ У ҡ. 1. Дыу иттереү. Баганаларҙы
дыулатып көслө ел өрә,
2. күсм. Ҡыҙып-туҙып әрләү; дыу килтереү.
Дулатов, дыулатмагыҙ ҡаҙаҡты бик дөрләп
китеп. Ш. Бабич.
3. күсм. Бик шәп итеү. Дыулатып туй яһау.
Дыулатып донъя көтөү.
ДЫ УЛАУ ҡ. 1. Дыу итеү, дыу итеп шаулау;
геүләү. Агас баштарында ел дыулай.
2. күсм. Асыуланып ҡыҙып китеү; дыу килеү.

[Ҡолансәс:] Бикташ агай алып китһә, .. китәм
дә барам. Атайымдар дыулап әллә ҡайҙа бара
алмаҫ әле. Д. Юлтый.
3. күсм. Оәңгеп, һыҙып ауыртыу; һыҙлау.
Иртәнсәк аңына килгәс, Заһит күҙҙәрен аса а л 
май. Бөтә тәне дыулап һыҙлай, Ә. Моратов.
ДЫУЛАШЫУ ҡ, урт, ҡар, дыулау 1. Ж ули к
тарға ш ул һүҙ етә ҡалган. Улар һагыҙаҡ ш икелле
дыулаша башлаган, М. Тажи.
ДЫ УЫ ЛДАТЫ У ҡ, ҡар, дыулатыу. Д ы уы лда
тып ҡыуып сыгарыу, ■ һары һаламдарҙы пыр
туҙҙырып, дыуылдатып ашлыҡ һугалар. Ғ. М әс
ғүт.
ДЫ УЫ ЛДАУ ҡ. ҡар. дыүлау. Көлтәләрҙән

бушап ҡалган ас барабан дыуылдап әйләнә.
С. Агиш. Фарт килмәһә, килмәй инде. Уның
өсөн дыуылдауҙың файҙаһы юҡ. Һ. Дәүләтшина.
ДЫУЫЛДАШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. дыУлашыУ.
ДЫ У ӘКӘМӘТ и. ҡар. дыу-ғәләмәт. Дыу-әкә-мәт килеү. Өйҙә ш улай дыу-әкәмәт килеп йыр
лап, ш аулап ятҡан саҡта, тышта Ғаббас тауышы
ишетелде. И. Насыри. А лексей шаян, шат егет
ине, .. гитара уйнап, бейетеп, йырлатып, дыуәкәмәт итеп бөтә торгайны. 3 . Биишева.
ДЫ ҺЫ р оҡш. Ниҙер һөйрәгәндә, тәгәрләткән
дә сыҡҡан таүышты белдергән һүҙ. Дыһыр итеү.
ДЫ ҺЫ Р ДЫҺЫР оҡш. Ҡ абат-ҡабат, оҙаҡ
дыһыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Дыһыр-дыһыр итеү. Дыһыр-дыһыр һөйрәү. ■ [Айбикәнең] тракторы тагы ла дыһыр-дыһыр итеп, киң
яланга күк бензин төтөнөн һирпеп ебәрҙе,
Һ. Дәүләтшина.
ДЫ ҺЫ РЛАТЫ У ҡ. Дыһыр-дыһыр иттереү,
дыһыр-дыһыр килтереү. [Асатай] ҡорогон ерҙә

дыһырлатып һөйрәтеп, көтөүҙең йә уңына, йә
һулына сабып сыга. Һ. Дәүләтшина.
ДЫ ҺЫ Ғ ЛАУ ҡ. Дыһыр-дыһыр итеү, дыһыр
итеп ш аулау. Трактор дыһырлай.
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ДӘ 1 терк, ҡар. да ‘.
ДӘ 2 киҫ. ҡар. д а 2.
д ә в а һ а киҫ. ҡар. Дабаһа.
ДӘББӘТӨЛарЗ [ғәР. ] и. иҫк. кит. Ожмахтағы
эш малы. [Сабир мулла:] Әле кисә генә дәббә-

ышанып биргән пломбиры, икенсе ҡулында —
хосуси сауҙагәрҙәрҙе йыйырга иткән ниндәйҙер
дәгүәтнамәһе. С. агиш .
ДӘДӘҢ и. шаяр. Һөйләшкәндә маһайған, маҡ 

төларзды күрҙем. Бик ҙур шөкәтһеҙ нәмә икән.
Ғәлиулла ломовойҙың ҡорсаңгы күк аты бар ине.
Бына тап ш ул инде. Б. Ишемғол.
ДӘБДӘБӘ [гәр. ] иҫк. кит. 1. оҡш. Тыпыр
-тыпыр етеп сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.
2. и. күсм. Шатлыҡ, һөйөнөс, һ и ҙен ә йәнем —
һиндә ҡәгбәм, наҙлы , сазлы дәбдәбә. X. Ғәбитов.
ДӘҒҮӘ [гәр.] и. 1. иҫк. юр. Берәр нәмәгә х о 
ҡуғың булыу тураһында белдереп ҡуйған талап.
Д әғүә ҡуйыу.
2. Нимәгәлер ҡарата белдерелгән ҡәтғи риза
һыҙлыҡ, ҡәнәғәтһеҙлек. Х әҙергә бер генә колхоз
механигы ла дәгүә менән килгәне юҡ. Р. Н иза
мов.
3. Нимәгәлер ҡарата көслө ынтылыш. Эсендә

ге ханаһының игуаһында мал йыйып бик бай бу
лы у дәгүәһендә (Бәйеттән).
□ Д әғүә итеү ( йәки ҡылыу) ҡар. дәғүәләү.
Мирсәйеттең улы Нурсәйет ханлы ҡ дәгүәһе
ҡылды. «Башҡорт шәжәрәләре», 1960. Әҙәм
балалары тогролоҡҡа дәгүә ҡыла, ә эшләгән
эштәре был дәгүәнең киреһе булып сыга. М. Ға-

танған булып, «мин ниндәй шәп!» тигән мәғәнәлә
ҡулланыла. Бер михнәттең, дуҫтар, бер рәхәте!
Дәдәң хәҙер ҡыҙыл студент. Ғ. Амантай.—

Бына күрҙеңме, дәдәңде нисек ҡаршы алалар,—
тине ялан батырҙарынан берәү. «Совет Башҡор
тостаны», 1975, 15 октябрь. .
ф Д әдәңде әйттереү киҫәтеп, мәрхәмәт һ ор а
тыу (шаярып көрмәкләшкәндә, еңгән кеше:
«Дәдәңде әйт!» — ти; еңелгән кеше: «Әйтәм,
әйтәм!» — ти; шунан һуң ғына уны ебәрә).
ДӘДӘҢ ЛӘТЕҮ ҡ. һөйл. «Дәдәңде әйт» тип
ялбартыу; дәдәңде әйттереү.
ДӘДӘ Ң ЛӘ Ү ҡ. һөйл. «Дәдәмде әйтәм» тип
ялбарыу, ялыныу.
ДӘЖЖӘЛ [гәр.] и. Дини хөрәфәт буйынса,
ҡиәмәт к ө н ө алдынан сығып, бөтә халыҡты
эйәртеп алып китәсәк бер алдаҡсы зат. Дәжжәл

һымаҡ халыҡты ҡотортоу. Дәжжәл ҡубыу.
■
Ҙур еҙ торбаларҙың тауышынан ҡурҡып,
дәжжәл сыҡҡан тип, ҡайһы бер ҡарт-ҡоролар
бала-сагаларын тәҙрәнән ҡаратмай, ишек бик
ләп ҡуйгандар. Ғ. Минһажев.
ДӘЙН и. иҫк. кит. Бурыс, бирәсәк. Ошо дүрт
нәмәне күрһәтмә беҙгә донъяла, я рабби: береһе
Фури.
•
Кыҙ дәгүәһенә кергәнсә, ҡыҙыл эт дәгүәһе - ф әҡр, береһе дәйн, береһе мараз, береһе зиндан
(Бәйеттән).
нә кер. Мәҡәл.
д ә ҡ а и ҡ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Ҡыҫҡа ғына
ДӘҒҮӘЛЕ с. Талаш-тартышлы, бәхәсле.
ваҡыт араһы; минут.
Дәғүәле мәсьәлә.
2. Бәләкәй бөртөк, киҫәк. Дәҡаиҡтән мөшкөл
ДӘҒҮӘЛӘҮ ҡ. 1. юр. Нимәгәлер үҙ хоҡуғың
сисеп калдырган ул, биш йөҙ йыллыҡ батырҙар
ды белдереп судҡа мөрәжәғәт итеү.
ҙы талдырган ул. Аҡмулла.
2. Нимәгәлер ҡарата ҡәтғи ризаһыҙлыҡ бел
Д Ә Ҡ И Ҡ Ә [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Әҙ генә ваҡыт
дереп, үҙ талабыңды ҡуйыу. Ер дәгүәләү. М ал
араһы; минут. Мин донъяла ни ҡәҙәр золом
дәгүәләү. ■ Дәүләт ҡыҙып-туҙып, Үмәр ҡарт
тан түләгән мәһәрҙе, малды кире дәгүәләп улты
дар .. күрһәм дә, у л золомдарҙы һинең мөхәб
бәтең, һин [Зәйнәп] һөйөклөмдөң бер дәҡиҡә
ра ине. Һ. Дәүләтшина.
иҫемә төшөүе .. елгә осорҙо. А. Таһиров. Бер
3. Нимәгәлер көслө теләк белдереп ынтылыу.
дәҡнҡә эсендә әҙ генә ваҡыт араһында.
Вазифа дәгүәләү.

ДӘҒҮӘЛӘШЕҮ ҡ. 1. Ү ҙ-ара дәғүә ҡуйып
тартышыу. Сабынлыҡ өсөн дәгүәләшеү. ш Д ә 
ғүәләшмә, егет, минең менән, бала-сагаң менән
һатырмын (Халыҡ йырынан).
2. Нимәгәлер көслө теләк, ынтылыш белдереп
көрәшеү. Урын өсөн дәгүәләшеү.
ДӘҒҮӘСЕ и. 1. иҫк. юр. Д әғүә итеүсе, дәғүә
итеп эш ҡуҙғатыусы. Буйһоноп, суд еренә килде
Үгеҙ, дәгүәсе менән бергә торҙо тигеҙ. М. Ға
фури.
2. Дәғүә итеп теләк белдереүсе. Дәгүәсе б у 
лыу.
ДӘҒҮӘСЕЛ с. һөйл. Талаш, бәхәс ҡу^ғатыусан. Д әгүәсел кеше.
ДӘҒҮӘТ [гәр. ] и. иҫк. 1. Өндәмә. Дәгүәт ебә-

реү.
2.

Доғалы

ҡағыҙ;

доғалыҡ;

дәүәт,

бетеү.

Дәгүәт уҡы у. ■ Б ы л һәләкәттән һине дәгүәтең
генә ҡотҡарып ҡалган. «ал д ар менән Зөһрә».
□ Дәғүәт итгеү 1) саҡырыу, өндәү; 2) ҡунаҡҡа
саҡырыу.
ДӘҒҮӘТНаМӘ [гәр. (ф арс.] и. иҫк. Саҡы
рыу, өндәү ҡағыҙы; мөрәжәғәт хаты. [Әмирхановтың] бер ҡулында — совет магазинының
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2. Йылы уй, нескә Фекер.
ДӘЛ р. Нәҡ, тап. Тауҙың дәл түбәһе. Мәж

лестең дәл уртаһы, ш Вывеска дәл ишек өҫтөндә
түгел, ишектән ситтәрәк, тәҙрә өҫтөндә ине.
X. Мохтар.
□
Дәл булыу 1) тап-таман булыу. К үлдәк дәл
булды; 2) юлда тура килеү, осрау; тап булыу.

[Куҙыйкүрпәс:] Өйөр ҙә өйөр малым ҡалһа, ас
бүреләргә дәл булһын, инәй. «Ҡуҙыйкүрпәс ме
нән Маянһылыу». Дәл нтеү юлда тура килтереү,
осратыу, тап иттереү.
ДӘЛ-ДӘЙ: дәл-дәй тороу (йәки баҫыу) диал.
ай-һай.
ДӘЛЕГЕҮ ҡ. диал. Осрау. Юлда дәлегеү.

Урамда бер ят кешегә дәлектем.
ДӘЛЕКТЕр ЕҮ ҡ. диал. Осратыу. Силәбелә
агас ҡалаҡ дәлектерҙем.
ДӘЛИЛ [гәр.] и. Берәй эш-хәлде раҫлай,
дөрөҫләй торған нигеҙ, Фекер, фараз. Д әлил бу
лыу. Дәлил, килтереү. Д әлил табыу. ■ Азаматовтың фекере һәм дәлилдәре һис ҡаршы килге
һеҙ асыҡ, ышаныслы ине. Ә. Вәли. Кире ҡаҡҡы
һыҙ ниндәй дәлилдәр менән раҫларга күңелдең
был ауыр шиген? 3. Биишева.

Д

ДӘЛ

ДӘР

ДӘ Л И Л Л Ә Ү ҡ. Дәлил килтереү, дәлил менән
раҫлау. Ф екерҙе дәлилләү, һ ү ҙҙ е дәлилләү.
ДӘ Л Ү [ғәР.] и. 1. (баш хәреф менән) астр.
Ун ике бөрөж дөң бере (Ж әди һәм Хут бөрөж дәре
уртаһында урынлаштсан).
2. Ҡояш календары буйынса ун беренсе айҙың
ғәрәпсә исеме (22 ғинуар — 21 февраль; кар.
календарь).
ДӘЛӘЛӘТ [гәр.] и. иҫк. КүрһәтМә, тәҡдим,
өйрәтеү. Дәләләт менән. ■ Ул [Дәүләтколов]

ДӘ р ЕС [гәр.] и. 1. Ниндәйҙер предмет буйын
са үткәрелгән уҡыу-уҡытыу һәм шуға билдә
ләнгән ваҡыт; һабаҡ. Алгебра дәресе. Йыр дәре
се. Дәрес биреү. ■ Туган тел дәрестәре уҡыусы-

агай-эненең дәләләте буйынса, тирә-яҡ ауы л
дарҙа «уҡымышлы» исемен алган .. ҡыҙга әй лә
нергә мәжбүр булды. Ғ. Р а ФиҠи.
□ Д әләләт ҡылыу тәҡдим итеү, күрһәтмә би
реү. Дин менән һеҙҙәрҙе алдагандар. Ожмахҡа

керетәбеҙ, тип малдар йыйып, .. дәләләт ҡылгандар ялҡаулы ҡҡа. Д. Юлтый.
ДӘМ 1 [фарс.] и. иҫк. 1. Һулыш, тын.
2.
күсм. Һулыш алырлыҡ ҡына ҡыҫҡа ваҡыт,
бер мәл. Хәсрәт көйөң һәр дәм колагымда гиҙә.
Б. Мирзанов.
□ Дәм алыу 1) һулыш алыу; 2) күсм. ял итеү.

[Батырша:J Х уп. Аттарыбыҙ әҙ-мәҙ дәм алһын
да, китербеҙ. Ғ. Ибраһимов.
ДӘМ 2 и. диал. ҡар. тәм 1.
□ Дәм нтеү тәмләү. Шәһбаздан ит дәм иткән
бер таҙ. Аҡмулла.
ДӘН и. диал. Тән.
ДӘ Н И [гәр. ] с. иҫк. Түбән, әшәке; ҡәбәхәт.
Дәни кеше. ш Илтифат итмә [даһи] ҡара
эҫтәргә, көлһөн көлгәне, йөҙ ҙә һытма, өлө
шөңә киң юлды бир, ҡалһын дәни. Ғ. Иҫәнбирҙин.
ДӘНКӘ [РУС. деньга] и. Ярты тинлек боронғо
баҡыр аҡса. һ ә р көмөш аҡса үҙ ауырлыгы
буйынса ике дәнкәнән торган. «Совет Баш кор
тостаны», 1969, 19 июль.
ДӘНӘМӘ и. иҫк. һөйл. Һис бер нәмә. К ы ҙҙар
килеп ҡараһа, дәнәмә юҡ. «Буҙйегет».
ДӘҢ р. диал. Тура, тиң, тәңгәл, тап. Дәң

килеү, m Әгәр ҙә беҙҙең юрагандарыбыҙ дәң
килеп, беребеҙҙең ҡыҙ, беребеҙҙең у л булһа,
ҡоҙа булышырбыҙ »,— тип һүҙ ҡуйыштылар, ти,
былар [ике хан] (Әкиәттән).
ДӘҢГЕЛӘ и. диал. Зәнге. Д әңгелә менән
ауырыу.

д ә ң т ә ре ә к и. диал. Тәгәрмәс.
ДӘ Р [фарс.] и. иҫк. кит. ҡар. ынны 1. Уның
өсөн ителер өмөт хәләфтән, уның өсөн сәселер
дәрҙәр сәдәфтән. М. Өмөтбаев.
ДӘ р ТӘҺ [фарс. ] и. иҫк. кит. Ҡапҡа төбө, ишек
төбө; тупһа. [М улла:] Тогро юлдан яҙып йөрө
гәндәрҙе аллаһы тәбәрәкә вә тәгәлә үҙенең дәргәһенән һөрөрмөн тигән. X. Ибраһимов. К ү ҙҙә 
ремдән йәш түгеп сәждә итәм дәргәһеңә. Я. Юмаев.
ДӘ р Д [фарс.] и. иҫк. кит. Ғазап, ҡайғы. Бер

йыл булды, был егет көлмәй йөрөнө, дәрденең
һис гилажын белмәй йөрөнө. «Буҙйегет».
ф Дәрд әйтеү (йәки уҡыу) көйләп доға уҡыу.
Әбей матур итеп дәрд уҡы й .
ДӘ р ДМ ӘНД [фарс. ] с. иҫк. кит. Ҡайғылы,
моңло; бисара. Мин үҙем бер дәрдмәнд диуана
мын, ҡайҙа бер тәхҡиҡ күрһәм, ҡыуанамыН.
Аҡмулла.

га башҡорт теленең матурлыгын, төҙөклөгөн,
нескәлектәрен асып биреү менән бергә, уҡы усы 
ның логик фекерләү һәләтлеген үҫтерергә тейеш.
Ж. Кейекбаев. Асыҡ дәрес тәжрибә уртаҡлашыр
өсөн уҡытыусылар алдында үткәрелгән дәрес.
2. һөйл. Уҡыусыға киләһе занятиеға әҙерләп
килеү өсөн өйгә бирелгән эш; өйгә эш. Дәрес

әҙерләү.
ДӘҒЕСЛЕК и. Билдәле бер Фәнде уҡытыу,
өйрәтеү өсөн тәғәйенләнгән китап. Мәктәп дә

реслеге. Тарих дәреслеге. Әҙәбиәт дәреслеге.
Д әреслек төҙөү, ш Бер «Туган тел» дәреслеген
уҡыны икең-өсөң, берәүҙәр хатта йәш түкте
етмәгән дәфтәр өсөн. Р. Ниғмәти. Бына ошо бина
эсендә кадеттар корпусына алынган башҡорт
егеттәре өсөн беренсе дәреслек хрестоматия
тыуган. К. Мәргән.
ДӘ РЕС Х А Н А [гәр. + фарс.] и. иҫк. Уҡыу бү л 
мәһе; класс. Хәҙрәт дәресханага инеп ултырҙы.
М. ҒаФури.
ДӘ РЖ [гәр.]: дәрж итеү иҫк. кит. индереү,
теркәү. Китапҡа дәрж ителгән һүрәт.
ДӘҒИ Ғ [фарс.] и. иҫк. кит. Аяныс, ҡыҙғаныс.

Агып йылдар бере артынса береһе, дәриг гүмерем югалды, кисте барыһы. Ғ. Иҫәнбирҙин.
о Дәрнғ итеү ҡыҙғаныу, аяу.
ДӘРИҒА [фарс.] иҫк. 1. ымл. Эй ҡыҙғаныс,
эй аяныс. [Кәбәк:] һай, дәрига, үтте замана,
үтте, бөттө.. Әжәл алҡымымдан ала ла. Б. Бик
бай. Аһ, дәрига, ҡайгы эсенә төштөм инде (Б әй
еттән).
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Д Ә Р РӘ Ү [фарс.] p. 1. Бер юлы, берҙәм. Д әр

рәү көлөп ебәреү. Дәррәү ҡуҙгалыу. Дәррәү
тотоноу. ■ Егет гармунын моңло итеп уйнап
ебәрҙе. Кы ҙҙар уны дәррәү күтәреп алды.
М. Тажи.
2. Ырамлы, тиҙ, шәп. Күмәкләш еп эшкә тотон-

гас, эш бик дәррәү китте.
ДӘРОЕН [фарс.] и. 1. Лавр һымаҡтар ғаилә
һенә ҡараған тропик ағас. Дәрсен агасы.
2. Шул ағастың хуш еҫле киптерелгән ҡ а
бығы (тәме, хуш еҫе өсөн Файҙаланыла). Сәйгә
дәрсен һалып эсеү. ш Ҡарттар .. боронго Бохар
сауҙагәрҙәре заманынан ҡалган дәрсен ҡабыгы,
зәгфран, хушбый .. алып килеп өйгә бөркөп
ебәрҙеләр. И. Ғиззәтуллин.
3. (йәки дәрсен маны) Шул ағастың ҡабығы
нан яһалған хушбый. Хәмзин .. дәрсендең нефт
тән түгел, ә йылы яҡтарҙа үҫә торган дәрсен
агасының ҡайырынан яһалыуын ентекләп аңла
та. Ә. Бикчәнтәев. Ш ул ваҡытта мин: «Әх, Зөләйхага мин дә дәрсен майы алып бирәһе
икән »,— тип уйланым. Ул саҡта мин хушбыйҙың
иң яҡшыһы дәрсен тип уйлай торгайным.
Т. Йәнәби.
Д Ә РҪ -Д Ә РҪ саҡр. Бейәне һауғанда тыныс
ландырыу өсөн әйтелә.
ДӘРТ 1 и. 1. Эшкә, тормошҡа булған ашҡы
ныу тойғоһо, рухи күтәренкелек, ҙур теләк;
илһам. Уҡыу дәрте. Эш дәрте. Көслө дәрт.
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ДӘР
Дәрт биреү. Дәрт уяныу. Дәрт һүнеү. Дәрт та
шып тороу. К үңелгә дәрт һалыу, ш Юлдаш
сикһеҙ ҙур дәрт менән эшкә кереште. Ю. Әхмә
ҙиев. Егет кенә сагың үтһен, егет, етмеш ете
төрлө дәрт менән (Халыҡ йырынан).
2. Яратыу, һөйөү тойғоһо. Дәрт уяныу.
пз Дәрт нтеү ныҡ күңел һалыу, ниәтләнеү.
Дәрт иткән кеше гилемде теләгән ерҙән таба.
М. ҒаФури. Дәрт мөйөшләнеү күңел һалған,
дәрт итҡән нәмә тормошҡа апш у. — Әйҙә, дәр
тең мөйөшләнһен. Укыгас, укы инде. С. Агиш.
ф Дәрт әйтеү ш ул у к дәрд әйтеү (ҡар. дәрд).
ДӘ р Т 2 [фарс.] и. һөйл. Дәрд.
6 Март сыҡмай — дәрт сыҡмай. Мәҡәл.
ДӘ р ТЛЕ с. Дәрте, илһамы булған. Дәртле

кеше. ш Йыһан әбей йәштәр кеүек дәртле һәм
гәйрәтле. «Мына ш улай эшләргә кәрәк аны»,
тип .. эшкә кереште. Ш. Шәһәр. / Илһам бирә
торған, рухландырғыс. Дәртле бейеү көйө.
■
Дәртле йырҙар бирәм тигәндә, йөрәгемдән
моңдар түгелә. Д. Юлтый. / Темпераментлы.
Дәртле кеше. ■ М әүлиха — буйга ҡыҫҡа, йыуантагыраҡ кәүҙәле, һипкелле битле, ләкин сәс
рәп торган дәртле ҡатын .. Таҙа, йәш ҡатын.
Б. Бикбай.
ДӘ р ТУ1ЕЛЕК и. Дәртле булыу сиФаты. Егет

тәрҙең дәртлелеге, ш [Тимер] тәнендә ниндәй
ҙер еңеллек, күңелендә дәртлелек тойҙо. Б. Бик
бай.
ДӘ р т Л Ә Н ДЕр ТЕС с. Дәрт бирә торған, р ух
ландырғыс. Дәртләндергес йыр. Дәртләндергес

һүҙҙәр.
ДӘ р ТЛӘНДЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. дәртләнде
реү. Башҡорт АССР-ында профессиональ сән-

гәтте һәм халыҡтың художество ижадын үҫтереү
бөтә саралар менән дәртләндерелә. Башҡорт
аССР-ының Конституцияһы, 1984.
ДӘ р ТЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. Дәрт биреү, дәрт ултыу.

Эшкә дәртләндереү. Дәртләндереп ебәреү. М а
териаль дәртләндереү саралары, ш Ғариф ҡарт
менән Булат колхозсыларҙы эшкә дәртләндер
ҙеләр .. Б. Бикбай. Кир ат өҫтөндәге Салауат
яуга дәртләндереп йыр башлай (Халыҡ йыры
нан).
Д Ә р ТЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Д ә р т 2 инеү, дәрт уЯныу,
дәрткә "тулыу, ашҡыныу, рухланыу. Эшкә дәрт
ләнеү. Дәртләнеп уҡыу. ■ Бер ҙә йоҡлап б у л 

май, дәртләнеп алып, Зөләйханы уйлап тик
ятам. Т. Йәнәби. Дәртләнеп, йырлап егеттәр,
тарталар гармундарын. Ш. Бабич.
д ә рт н ә и. диал. Бәләкәй сана. Дәртнә менән
утын ташыу.
Д Ә РТҺ ЕҘ с. Д әрте юҡ, күңеле һүлпән. Дәрт
һеҙ кеше.
• Дәртһеҙгә дауа юҡ. Мәҡәл.
ДӘ р ТҺЕН ЕҮ ҡ. Дәрткә тулыу, дәртләнеү,
дәрт итеү. Дәртһенеп күңелем иркендә йырлай
ым эш йырҙарын! С. Ҡ удаш .
ДӘ р ҮИШ [фарс.] и. 1. Донълуи нәмәләрҙән
ваз кисеп, күңелен бөтөнләй дингә һалып, алла
бәндәһе булып йөрөгән кеше. М ин уны [Зөһ

рәне] күргәс, ҡаушап ҡалдым. А лланы ң бөйөк
лөгө алдында маңлайын ергә тейҙергән дәрүиш
кеүек булдым. М. ҒаФури.
2. күсм. Нимәгәлер мөҡиббән китеп, донълуи
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дәс
нәмәләрҙе онотҡан хыллый, лрлы кеше. [һ ә н ә р 

се] дәрүиш булып йәшәне, дәрүиш булып үлде
бит байгош. 3 . Биишева.
ДӘ р ҮИШ ЛЕК и. Дәрүишкә хас сиФаттар, д ә 
рүиш булыу хәле. һөҙөмтәлә, Көнсыгыш илдә
рендә дәрүиш лек киң тарала, ҡалалар., торор
ере, ашар ашы булмаган хәйерселәр, берәҙәктәр,
ил ҡыҙырыусылар менән тула. Ә. Харисов.
Сәфәр ҡылдым — дәрүишлектән түгел, түгел ир
мәк күреп, ирегеп. М. Илбаев.
ДӘр Х аН [фарс.]: дәрхан ятыу диал. иркен
ләп, йәйрәп лтыу. Дәрхан ятып йоҡлау.
ДӘРӘЖӘ [гәр.] и. 1. Йәмғиәттә тотҡан урын,
ижтимағи кимәл; абруй. Дәрәжәһе булы у, ш Ул
[Ҡәмәр әбей] түрҙә, оҫтабикә менән мөйөштө
уртага бүлеп ултыра. Дәрәжәһе оҫтабикәнән бер
иле лә кәм түгел. Ғ. Дәүләтшин. / Эштә, белемдә
һ. б. лулаған үр, биләгән урын. Дәрәжәһе ҙур.
Дәрәжәһе бар. Югары дәрәжәгә өлгәшеү.
2. Рәсми бирелә торған, эш хеҙм эт баҫҡысын
күрһәткән исем. Ф ән кандидаты тигән гилми

дәрәжә. Профессор дәрәжәһе алыу.
3. Нимәнеңдер сағыштырма үлсәм кимәле.

Дымлылыҡ дәрәжәһе. Кешенең белем дәрәжәһе.
/ Сифат, ҡиммәт кимәле. Беренсе дәрәжәле
диплом.
4. Эш-хәлдең булмыш кимәле. И лар дәрәжәлә
булы у. Тейешле дәрәжәлә өйрәнеү. ■ Аҡылдан
яҙы у дәрәжәһенә еткән ишкәкселәр өмөтһөҙ
ҡараштарын ,. Аҙнаголга төбәгән. 3 . Биишева.
5. грам. СиФат, рәүеш кимәлен белдергән
грамматик категорил. Төп сифаттарҙың дүрт
дәрәжәһе була: төп дәрәжә, артыҡлыҡ дәрәжә
һе, сагыштырыу дәрәжәһе, аҙһытыу дәрәжәһе.
Ж. Кейекбаев.
6. мат. Һанды үҙ-үҙен ә ҡабатлауҙан торған
математик ғәмәл. Дәрәжә нигеҙе. Дәрәжәгә

күтәреү.
7. иҫк. Градус. Б ы л ярлы лар .. бөгөнгә етерлек
ашамлыҡ алып ҡайтып бала-сагаларын туйҙы
рыр өсөн ш ул 25-30 дәрәжә һалҡында торалар
ине. М. ҒаФури.
ф арты ҡ (йәки һуң) дәрәж әлә сиктән тыш,
бик. Эй балалар ҡыҙганыс бит, һуң дәрәжә
ҡыҙганыс. Д. Юлтый.
ДӘр ӘЖӘЛЕ с. 1. Юғары дәрәж әгә (1 мәғ.)
эйә

булған,

йәмғиәттә

абруйлы;

күренекле.

Дәрәжәле генә бер ойошмала гәҙәттәге эш көнө.
А. ҒирФанов. / Эштә луаплы урын биләгән;
вазиФалы. Дәрәжәле кеше. m Ғилман старшина

дәрәжәле кеше булган. Батшанан алган миҙалы
ла булган. Ғ. Ғүмәр.
2.
Дәрәж әгә (6 мәғ.) күтәрелгән. Дәрәжәле
тигеҙләмә.
д ә р ә н с . диал. Тәрән.
ДӘСТ [фарс,] и. иҫк. кит. ҡар. ҡул 1 1.
ДӘСТҮр [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Ҡулланма,
ҡағиҙә. Хәҡиҡәт дәстүренсә гәмәл итеп, кү
ҙәтәйек истиҡбал вә хәлебеҙҙе. С. Яҡшығолов.
2. Рөхсәт.

д ә с т ә рх а н [фарс.] и. иҫк. кит. ашълулыҡ.
« Улар [халыҡ] арыш ашап торалар»,— тип,
түбән күҙ менән ҡаранылар, һ и не кәмһеттеләр,
һ и н е [арышты] ашамай, дәстәрхандарына алмай
баш ланы лар. М. ҒаФури.

Дә ү

ДӘФ

ДӘ Ү с. кар, ҙ Ур. Д әү йорт. Д әү кеше. Д әү
ағай. Д әү апай. Д әү байрам. Д әү булыу. Д әү

ДӘҮМ ӘЛ и. 1. Ниҙеңдер күләме, һуҙымы;
ҙурлыҡ. Есемдең дәүмәле. Нәмәнең дәүмәлен

төркөм. Д әү гаилә. Д әү гүмер, ш Ҡыуыш а л
дына сыҡһам, кәзә ояһының ауыҙында гына
дәү бер бүре сүкәйеп ултыра, С. Кулибай. А й 
һай, балаҡай, үҙеңдән дәү һорау бирҙең миңә.
Ғ. Әмири. Бөгөнгө дәү ҡыуаныстың белмәнем
сәбәптәрен, X. Кәрим. — Д әү итеп, шыма гына
яҙ, тинегеҙ. М. Тажи.
ДӘҮЕГЕҮ ҡ. диал. Ҙурайыу.
• Бала йығыла-йығыла дәүегер. Мәҡәл.
Д Ә ҮЕр [гәр.] и. 1. Йәмғиәт тормошоноң үҙе

үлсәү.

нә хас ваҡиғалар менән билдәләнгән бер ваҡы
ты; осор. Беҙҙең дәүер — фән һәм техниканың
айлап түгел, көнләп үҫә торган дәүере. «Совет
Башҡортостаны», 1985, 24 Февраль.
2. Билдәле бер ваҡыт араһы; заман. Балалы ҡ

дәүере. Й әш лек дәүере.
3. геол. Геологик система ҡатлауҙарында тау
тоҡомдары барлыҡҡа килгән билдәле ваҡыт ара
лығы; эраның бер өлөшө, аҡ б у р дәүере мезозой
дәүеренең өсөнсө геологик осоро.
ДӘҮЛӘТ [гәр. ] и. 1. Илдә тәртип һаҡлау,
ундағы синФи ҡаршылыҡтарҙы баҫыу һәм үҙ
власын ғәмәлгә ашырыу өсөн башында хөк ү
мәт, уның органдары торған политик ойошма
һәм ошондай политик ойошмаһы булған ил. Со

циалистик дәүләт. Буржуаз дәүләт. Дәүләт
башлыгы. Дәүләт законы. Дәүләт гербы. Дәүләт
гимны. Дәүләт ҡоролошо.
2. Байлыҡ, мал-мөлкәт. Дәүләт туплау, ш
Дәүләт илә тулды галәм, зиннәт илә — ер йөҙө.
Ғ. Соҡор ой.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Дәүләт ҡошо ш ул уҡ дәүләтле ҡош (ҡар.
дәүләтле), һ и н икәнһең егет солтаны, дәүләт
ҡошо ҡунһын башыңа (Халыҡ йырынан).
• Артыҡ дәүләт күҙ сыгара. Мәҡәл. Ҡ әр
ҙәшһеҙгә ҡеүәт юҡ, уланһы ҙга дәүләт юҡ. М ә
ҡәл. Яҡшы ҡатын — өй дәүләте, яҡшы кейем
туй дәүләте. Әйтем.
д ә ү л ә т а р а с . Ике йәки бер-нисә дәүләт
өсөн уртаҡ; дәүләттәр араһындағы. Дәүләт-ара

мөнәсәбәт. Дәүләт-ара ойошма.
ДӘҮЛӘТЛЕ с. Дәүләте (2 мәғ.) бар, дәүләте
булған; бай, мөлкәтле. Дәүләтле кеше.
ф Дәүләтле ҡош хөрәФәт буйынса, бәлә-ҡаза
килгәндә ярҙам итә торған изге ҡош. [Й ы л

ҡыбай:] Бы л бит дәүләтле ҡош булырга
оҡшай. Ул могайын, беҙҙән ризыҡ һорайҙыр
(Әкиәттән).
ДӘҮЛӘТЛӘШ ЕҮ ҡ. Хосуси милектән хөкүмәт
милкенә күсеү (ер һәм халыҡ хужалығының
төрлө тармаҡтарына ҡарата). Дәүләтләшкән х у 

2. Үлсәргә һәм иҫәпләргә мөмкин булған һәр
төрлө нәмә. Даими дәүмәл. Үҙгәреүсән дәүмәл.

Үҙәккә ынтылыу көсөнөң дәүмәле, һанды ң аб
солют дәүмәле. Тиҙлек дәүмәле.
3. Берәй нәмәнең һан йәһәтенән булған ҙурлы
ғы; күләм. Эштең дәүмәле.
4. ҡар. күләм 3.
ДӘҮМ ӘЛЛЕ бәйл. диал. Дәүмәллек.
ДӘҮМ ӘЛЛЕК бәйл. Күләм яғынан сағыштыр
ғанда ҡулланыла; ҙурлыҡ, ҡәҙәр. [Шәрифә:]

Мин ҙурайгас, ошо урман дәүмәллек итеп баҡса
ултыртам. Унда бөтә емеш агастарын йыям.
И. Ғиззәтуллин, һары ҡ башы дәүмәллек картуф
тар .. килеп сыҡһа, мин түҙмәйенсә ҡысҡырып
ебәрәм. Н. Мусин.
ДӘҮраН [гәр. ] и. иҫк. кит. Быуат, дәүер,
заман. Рәхәтлектә үткәндер нисә дәүран, ере киң
һәм мәгишәтләре фәрауан. С. Яҡшығолов.
ф Дәүран һөрөү ғүмер итеү. Аппаҡ тирмәләр
ҡороп, мал менән күсеп йөрөп, йөрөгәндәр дәү
ран һөрөп (Бәйеттән).
# Йәш кешегә дәүран күп. Мәҡәл.
Д Ә Ү р Ә [гәр.] и. иҫк. Бөтә тирә, әйләнә тирә.
Ц [Азия:] Дәүрә галәм бәндәләргә килер алмаш.
М. ҒаФури.
ДӘҮӘ и. диал. Дөйә. Ҡыҙ атаһына бер айгыр

дәүә килтереп бирә: «һин ошо дәүәне атланып
бар», — ти (Әкиәттән).
ДӘҮӘЙЕҮ ҡ. Д әү булыу, ҙурайыу. Тагы бер
йылга дәүәйеп, ҡарттар әйтмешләй, олога һын
ланып ҡайттым. Ә. Вахитов.
ДӘҮӘЙТЕҮ ҡ. Д әү итеү; ҙурайтыу.
ДӘҮӘТ [гәр.] и. 1. Һул иңбаштан уң ҡултыҡ
аҫтына төшөрөп түшкә ҡыялатып кейә торған
тәңкә, мәрйен баҫылған ҡатын-ҡыҙҙар биҙәүесе;
әмәйлек, хәситә. Ҡоҙагыйҙар әберкәле күлдәк

тәрен,.. тәңкәләр ҡыя итеп теҙелгән дәүәттәрен
кейеп алды. Ф. Иҫәнғолов.
2. ҡар. дәғүәт 2. Дәүәтте күкрәк өҫтөнә һалыу.
ДӘФ ҒЕ [гәр.] и. иҫк. кит. Кире ҡағыу, бөтө
рөү. ..һ а л күҙеңде һиндостанга, әсир булган
йөҙ миллион мосолманга. Дәфге итергә ҡулда
ҡеүәт булмагандан мотиг булды бик аҙ гына
бер дошманга. М. ҒаФури.
ДӘФҒӘ [ғәР.] и. иҫк. кит. Тапҡыр, ҡабат.—
Бер нисә дәфгә үгәй атамдан шәһәр хәстәхана
һына алып барыуын үтенеп тә алып барманы.
А. Таһиров.
ДӘФҒӘТӘН [гәр. ] р. иҫк. кит. Көтмәгәндә,
ҡапыл. Й әмле тылсым сатҡыһы мөгжиз төҫө

дәүләтләштереү. Ерҙе дәүләтләштереү.
ДӘҮЛӘТСЕЛЕК и. Дәүләт төҙөлөш ө, дәүләт
ойошмаһы. М илли дәүләтселек дөйөм дәүләт
мәнфәгәттәре менән милли мәнфәгәттәрҙе бер-береһенә ҡушып алып барыу өсөн иң яҡшы
форма булып тора. «Совет Башҡортостаны»,

дәфгәтән яҡтыртты һәм балҡытты нур, нур менән
тулды йыһан. Ш. Бабич.
ДӘ Ф ЕН [гәр.]: дәф ен ҡылыу (йәки итеү) иҫк.
ерләү, күмеү. Ш әгәли бей донъянан үтте. Сәсәлкә ата янына дәфен ҡылдылар. «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960. [Егет:] Я лан ерҙә ятам —
хәлемде кем белә? Йәнем сыҡһа, бында — дәфен кем ҡыла? (Бәйеттән).
ДӘ Ф ЕН Л Ә Ү ҡ. иҫк. Ерләү, күмеү; дәФен
ҡылыу. Вафат булһаҡ, ҡайҙа беҙҙе кәфенләмәк,
йыназа уҡып, ҡайҙа беҙҙе дәфенләмәк (Бәйет

1966, 28 май.

тән).

жалыҡ.
ДӘҮЛӘТЛӘШ ТЕр ЕҮ ҡ. Ер һәм халыҡ хуж а
лығының төрлө тармаҡтарын хосуси милектән
дәүләт милкенә күсереү. Промышленносты
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ДӘФ

ҘУР

ДӘФ Н Ә [фарс.] и. иҫк. 1. Япрағы лавр япра
ғына, емеше сейәгә оҡшаған, лаврҙар ғаиләһенә
ҡараған йылы яҡ ағасы (И раи, Кавказ, Балҡан
ерҙәрендә үҫә).
2. Шул ағастың ем ет е .
ДӘ Ф ТӘ р [фарс.] и. 1. Яҙыу, рәсем төшөрөү
өсөн тышлап бергә беркетелгән таҙа ҡағыҙ
биттәре. Б уй дәфтәр. Шаҡмак дәфтәр. Ҡалын

ДЮН [РУС. дюны < нем.] и. Диңгеҙ буйындағы
ел килтергән ҡом убаһы.

дәфтәр. Рәсем дәфтәре. Я ҙы у дәфтәре. Дәфтәр
бите. ш Сәгиҙә укыусы ларҙың йортҡа алып
ҡайтҡан дәфтәрҙәрен ҡараштыр[ҙы]. М. Ғажи.
/ Нимәгәлер махсус тәғәйенләп эшләнгән шул уҠ
нәмә. Керем дәфтәре. Көндәлек дәфтәре. Иҫтә

лек дәфтәре. Сыгым дәфтәре. Тәьҫораттар дәф
тәре. Ҡуйын Дәфтәре бәләкәй генә д ә фтәр; блок
нот (төрлө нәмәләрҙе Яҙып барыу өсөн ҡулла
ныла).
2.
(йәки ғәмәл дәфтәре) Дини ырым буйынса,
Фәрештәләр кешенең яман-яҡшы эшен теркәп
бара торған дәфтәр (йәнәһе, ураҙа алдынан д әф 
тәр алышына: унда үлә торған кешеләрҙе юйып,
тыуа торған кешеләрҙе яҙалар).
+ Күңел (йәки хәтер) дәфтәре хәтерҙә ҡалған
нәмә; хәтирә.
ДӘХЕЛ [гәр.] и. иҫк. Ҡатнашлыҡ, ҡыҫылыш.
— Баш ҡаларҙың үлемендә минең өлөшөм булган

кеүек, минең тереклегемдә мәрхүмдәрҙең дәхеле
бар. М. Кәрим.
□
Дәхел булыу ҡатнашыу. Ш ул байҙар сифа
тына кем булһа дәхел, булыр уның бөтә маҡсуды хасил. М. Ғафури.
ДӘ ХИ р. диал. Ғағы. Ҡ уҙы й иртә тора ла
дәхи уйнарга сыгып китә. «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу». Тугайҙа үҫә йәм-йәшел үләндәр,
дәхи күл ситендә шаулай күрәндәр. С. Яҡшы
ғолов.
ДӘҺАН [фарс.] и. иҫк. кит. Ауыҙ. Кем дәһанымды тешләп ҡанатты? Кем һуң ул? Ш. Бабич.
ДӘҺЕр [гәр. ] и. иҫк. кит. Заман, осор; дәүер.

һандары тик аллага мәглүм дәһерҙәр үтеп, етте
хәҙер ошо гасырҙар. Ш. Вабич.
ДӘ ҺРИ [гәр.] с. иҫк. Аллаһыҙ, динһеҙ, дин
тотмаусы [М улла — Ы рыҫбайга:] Хәсис, дәһри,
гүмереңдә бер мәсеткә килгәнең юҡ (Әкиәт
тән).

ДӘҺШӘТ [ғәР.] и. Ҡот осҡос, ҡурҡыу һалған
нәмә, ныҡ ҡурҡыныс. Үлем дәһшәте, һ угы ш
дәһшәте. Дәһшәт һалыу. Дәһшәт ороу. ш Гөр
ләгән туп дәһшәтенән йәш йөрәккә ҡан һауа.
Д. Юлтый. Ауы лда яҡынайып килгән ҡурҡыныс,
быгаса улар күрмәгән дәһшәт тураһында һөйләй
баш ланылар. Ғ. Хәйри.
ДӘҺШӘТУГЕ с. Ҙур бәлә-ҡаза килтергән, ҡот
осҡос яман; ҡурҡыныслы, афәтле. Дәһшәтле за 
ман. Дәһшәтле йылдар. Дәһшәтле һугыш. ш
Дәһшәтле 1941 йыл. Ҡәбәхәт дошман яуы Т ы у
ган илебеҙгә ҡара һөрөм булып ябырылды.
И. Ниғмәтуллин.

ДЮЙМ [рус. {гол.] и. 2,54 см-ға, 1/ 12 футҡа
тигеҙ булған оҙонлоҡ үлсәүе. Дюйм менән эш
итеү.
ДЮЙМЛЫ с. Билдәле бер дюймға тигеҙ бул
ған, дюйм менән үлсәнгән. Өс дюймлы туп. ■
Ун дюймлы снарядтарҙың берәүһе мине лә бәреп
йыга. Иҫ китә... Ш. Хоҙайбирҙин.
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ДЮРАЛЬ [рус.] и. ҡар. дюралюмин.
ДЮр АЛЮМИН [РуС. дюралюминий] и. Б а
ҡыр, магний, кремний ҡушып ҡойолған еңел,
ныҡ алюмин иретмәһе. // Дюралюмин тимерсы

быҡ. Дюралюмин торба.
ДЮШЁС [РУС. {ф р.] и. Ш әрбәтле, һутлы, йом
шаҡ груша сорты.

ҙ
Ҙ [ҙэ] Башҡорт алфавитының етенсе хәрефе.
ҘА (ҙә) киҫ. ҡар. ла 2. Хәбәрем бар күп ер
ҙәрҙән, батыр ҙа батыр ирҙәрҙән: Тамъян, Ҡ ы
тай, Бөрйәндән.. Оалауат. Ауы р ҙа юлда, уйҙар
менән төн уҙҙырыу.. Ғ. Амантай.
ф Ҙа баһа ш ул уҡ ла баһа {ҡар. баһа 2).
ҘАБАҺА (ҙәбаһа) киҫ. ш ул уҡ ҙа баһа
(ҡар. баһа 2).
ҘАЙҒ [гәр.]\ ҙайғ булыу иҫк. кит. юғалыу.
Б ы л яҙы уҙар барсаһы Аксаков ҡулында ҙайг
булып, Н еплю ев ни ҡәҙәр эҙләһә лә, таба алм а
ны. М. Һаҙыев. Ҙайғ нтеү (йәки ҡылыу) юғал
тыу, әрәм итеү.

ҘАЛӘЛӘТ [гәр.] и. иҫк. Аҙғынлыҡ, яңылыш
лыҡ. Ник улай тиһәң, тегеләр фәкир, ҙаләләттә
мадәм. С. Яҡшығолов.
ҘА р АБА [гәр. ] и. иҫк. Бәреү, һуғыу, туҡмау.
[Зариф:] Ярман вә Әүстриә мәмләкәттәре һугыш
башлагандар. [Улар] гәйрәтле Рәсәй гәскәрҙәренең ҡаты ҙарабаһына осрагандар. Н. Ҡәрип.
ҘИЛЛӘТ и. ҡар. знлләт. Дәртһеҙҙәрҙең эше
юҡ һиммәт менән,., халыҡтың ҡарашында ҙур
күренеп гүмере үтер бисараның ҙилләт менән.
Аҡмулла.

Ҙ у р [фарс.] с. 1. Дәүмәле, күләме саманан
артыҡ; дәү; киреһе бәләкәй. Ҙ ур агас. Ҙур алма.
Ҙур
Ҙур
ҙур
лем

баҡса. Ҙур бүлмә. Ҙ ур йылга. Ҙур ҡала.
һауыт. Ҙур итеп яһау. ш И ндрил .. ауыҙын
асып иҫнәне. Д. Юлтый. Осонан осона тик
буранланып, йәйрәп ята Себер ҙур булып.
р . Ниғмәти. К ү л ситендәге .. тирәктең башында
өй саҡлы ҙур бер оя, ти (Әкиәттән). / Һай яғынан
ғәҙәттәгенән артыҡ; күп, күмәк. Ҙ у р гаилә.
Ҙ у р класс. Ҙ у р төркөм. ■ [Зәйнәп:] Үҙем эш
ләйем мин, эш хаҡым ҙур. Ғ. Оәләм.
2. К өсө, ҡеүәте, кимәле, дәрәж әһе буйынса
саманан артыҡ, өҫтөн. Ҙ у р айырма. Ҙур баһа.
Ҙ у р бәхет. Ҙ ур гәйеп. Ҙур игтибар. Ҙур көс.
Ҙ ур маҡсат. Ҙур оҫталыҡ. Ҙ у р өмөт. Ҙур талап.
Ҙ ур теләк. Ҙ у р тәжрибә. Ҙур уңыш. Ҙ у р үкенес.
Ҙ ур файҙа. Ҙур хөрмәт. Ҙур һугыш. Ҙ у р шатлыҡ.
Ҙ ур ышаныс. ■ Конструктор булмаҡ була С әй
ҙел. Ҙур өмөттәр унан көтәләр. Ғ. Оәләм. Өйрән
сек эштә ., сикһеҙ ҙур оҫталыҡ, йылгырлыҡ
күрһәтә. 3 . Биишева.
3. Йәш яғынан оло; әлкәң. Ҙ у р ҡыҙым.
Ҙ у р улы. Ҙ у р булыу. ■ Көн ҡыҙҙыра. ..
Ҙуры раҡ малайҙар тал айгырҙар менеп уйнаҡ
лашып, китәләр бейек тауҙарга. Ғ. Аман
тай. / и. мәг. күпл. ҙурҙар Йәше ҙур кешеләр,
өлкәндәр.

4. Әһәмиәткә эйә булғап; мөһим, оло. Ҙ у р бай

рам, Ҙ ур ваҡига. Ҙ ур йомош. Ҙ ур йөкләмә. Ҙ у р
мәсьәлә. Ҙ ур итеп һөйләү. ■ Генерал беҙҙе
стройга ҡуйҙырып һөйләй башланы: — Шанлы
рус гәскәре һәр көн ҙур еңеүҙәр менән алга бара.
Д. Юлтый. Ҡыйын эштәр еңеләйә, булһаң ты
рыш, .. ҙур эште ҙурлап үтәү — һиңә бурыс.
Ш. Бабич.
5. Юғары дәрәж әгә эйә булған;

Е

ЕБЕ

ҘУР

таныҠлы.

Ҙ ур исем. Ҙ ур түрә. Ҙур урын. Ҙ у р яҙыусы.
■ Бы л папка Йәнтимергә бик килешеп тора.
Ул, ҙур кешеләр кеүек, маңлайын йыйырсыҡландырган булган. С. Агшл. Ҙ ур йәнеңде хур
итеп, йөрөмә кәҙерһеҙ тән менән. Ш. Бабич.
6. Ватсыт аралығы оҙон; оҙатс. Ҙ ур гүмер.
ф [Эште, һүҙҙе] ҙурға ебәреү мөһимгә әйләнд ереү, тсатмарлаңдырыу. М ине һөйәләр. Мин дә
ш ундай әйберҙәрҙе кисерәм, ,. Ауы р итеп, эште
китаптарҙагыса ҙурга ебәреп түгел .. рәхәт
ләнеп газапланам бит. С. Агищ. [Эш, һүҙ] ҙурға
кнтеү мөһимгә әйләнеү, тсатмарланыу. Уның
[Йәнтимерҙең] һугыша торган гәҙәте юк. Эштең
ҙурга китмәҫен белеп торам. С. агиш . Ҙур һөй
ләшеү үҙеңде эре тотоп, матстанып, шапырынып
һөйләшеү. [Ғөбәйҙулла:] — Бы л хәйерсе ерҙә
йәшәп булмаҫ инде! [Шәүәли:] — Мырҙам, улай
ҙур һөйләшмә. Ергә төкөрмә, кире яларга тура
килмәһен. Р. Оолтангәрәев.
• һуҡм аҫ ҙур күтәрә. Мәтсәл.
Ҙу р аЙТТЫрЫу ҡ. йөкм. ҡар. ҙурайтыу.
ҙ у р а й ты л ы у ҡ. төш. ҡар. ҙурайтыу. Ҙурайтылган һүрәт.

ҙ у р а й т ы у ҡ. Ҙурға (1 мәғ.) әйләндереү,
Фотоһүрәтте ҙурайтыу. Ҙурайтып
күрһәтеү, ш Суҡышы менән тишекте ҙурайтып,
ҡош Алпамыша янына үҙе лә килеп ингән, ти.
ҙур итеү.

«алпамыш а».

ҙ у р а й ы у ҡ. 1. Дәүмәл, күләм үлсәме артыу.
К ү л ҙурайган. ш Ҡатындың төҫө агарган, кү ҙ
ҙәре ҙурайган, һулышы ҡыҫылган. Д. Юлтый.
2. Көсө, кимәле артыу; көсәйеү. Сәгиҙә ҡар
сыҡтың да быйыл ҡайгылары береһенән береһе
ҙурайып китте. Һ. Дәүләтпшна.
3. Йәш үҫеү, өлкәнәйеү. Буҙансы ай үҫәһен
көн үҫеп, ҙурайып киткән (Әкиәттән).
4. Әһәмиәте артыу, мөһимгә әйләнеү, мөһим
төҫ алыу. Рәхимә был хәбәрҙең бара торгас

былай ҙурайып китеүенән тагы ла ныгыраҡ
хафага төштө. Һ. Дәүләтшина. Й ылдар үткән
һайын ҙурайыр ул, у л мәңгелек кеүек югалмаҫ,
Ленин, һине беҙҙән .. мең һәм миллион үлем
айыра алмаҫ. М. Хәй.
5. Һан лғынан артыу, күбәйеү. Ғаилә ҙурайҙы.
ҙ у р а т и. Башын-башҡа бергә терәп, артсырыға теҙеп һалған кәлтә өйөмө. Ҙурат һалыу. К ө л 
тәне ҙуратҡа һалыу. ■ Усмаларҙан булды
көлтәләр, көлтәләрҙән ҙурат ҡуйылды, ҙурат
тарҙан кәбән ҡойолдо. М. Кәрим.
Ҙу р ЛаНЫу ҡ. 1. төш. ҡар. ҙурлау.
2. диал. ҡар. эреләнеү 2. Теге себен эреләнеп
быга ҡарап, ҙурланып, тамаҡ ҡырып бирҙе яуап.
М. Ғафури.

Ҙу р Л ау ҡ. Ҡәҙер-хөрмәт итеү, ололау, хөр
мәтләү, ихтирам итеү. [Таргынбай:] .. һинең
көмөш миҙалың өсөн бирелә торган премияны

бөгөн киске мәжлестә агай-эне алдында күрер
һең. [Шәгәли:] Ҙурлауы ң өсөн рәхмәт, агай.
Ғ. Әхмәтшин. .. Класташтары еңеү менән ҡайт
ҡан Әҙһәмде ҙурлап ҡаршы алды. Р. Низамов.
Х алы ҡ Урал батырҙы бик ҙурлап, хөрмәтләп
ҡалҡыуыраҡ бер ергә күмде, ти. «Урал батыр».
• Үҙеңде ҙурлама, кешене хурлама. Әйтем.
Ҙ у р ЛЫҠ и. 1. Нимәнеңдер дәүмәл, күләм
үлсәме. Бүлмәнең ҙурлыгы: Ҡаланың ҙурлыгы.
Төрлө ҙурлыҡтагы нәмәләр, ш Утарҙың ҙу р 
лыгы һәм байлыгы Айбулаттың иҫен китәрҙе.
Һ. Дәүләтшина. [Януҙаҡ ҡарт:] Бай бит беҙгә
тын алырга ла ирек бирмәй торгайны. Тамаҡ
ялгаганда ла ат күҙе ҙурлыгы түш сәгәтенә
әлдән-әле ҡарап торор ине. М. Тажи. Х ан тир
мәһенең ҙурлыгы ике өйөр йылҡы һыйырлыҡ
булган (Әкиәттән).
2. Баштсаларҙан өҫтөнлөк, бөйөклөк, дәрәж ә.

Әмәл көтөп ятыу — хурлыҡтыр, ҡорал тотоп
үлеү — ҙурлыҡтыр. М. Кәрим. [Урал батыр х а 
лыҡҡа:] — Миңә бер ҙурлы ҡ та кәрәкмәй! И л
батыры ш ул булыр — кеше һөйөр ир булыр.
«Урал батыр».
3. Хөрмәт, ихтирам. Ҙурлы ҡ менән. Ҙурлы ҡ

күрһәтеү.
ф И л һаҡлау — ҙурлы ҡ, ил баҫыу — х у р 
лыҡ. Әйтем. Тырышлыҡ — ҙурлы ҡ, ялҡаулы ҡ —
хурлы ҡ. Әйтем.
Ҙ у р ЫҒЫу (ҙурыҡ*) ҡ. Шәп сабыу артсаһында
хәлдән тайыу (аттса тсарата); лныу. Ҙуры гыуҙан
ат үлем хәленә етә йә үлеп тә ҡала. Һ. Д ә ү 
ләтшина.

ҘУ р ЫҠТЫРЫУ ҡ. Шәп саптырып хәлдән
тайҙырыу (атҡа тсарата). Атты ҙурыҡтырыу.
ҘӘББӘТ [гәр.]: ҙәббәт итеү һатслау. Башҡорт
халҡының телен ҙәббәт итеп ҡалыу өсөн беҙ
мәҡәлдәрҙең йыйылган ҡәҙәрен хәҙергә беренсе
киҫәк итеп сыгарабыҙ. X. Ғәбитов.
ҘӘМИМ [гәр.] с. Хурлытслы, лрамай торған
насар. Ц Ғәжәптер был заман халҡы, кейерҙәр
шамәи дәлки, китәрмәҫтәр яман холоҡто, арын
маҫтар ҙәмимдәрҙән (М өнәжәттән).

Е
Е Башҡорт алФавитының һигеҙенсе хәрефе.
ЕБЕТӘН с. 1. Шыйытс, һыу һыматс нәмә тейеү
арҡаһында

йомшаҡҡа

әйләнгән;

йомшаған.

Ебегән икмәк. Ебегән ҡорот.
2.
күсм. Үтә йомшаҡ тәбиғәтле; булдыҡһыҙ,
ихтыярһыҙ; ебек. Ебегән әҙәм. / Юҡҡа-барға
күңеле тулып, илап барған; илаҡ. Ебегән малай,
гел илап йөрөй. Ебегән ауыҙ булдыҡһыҙ, эш
лекһеҙ (к ет егә ҡарата әйтелә).

ЕБЕК с. ҡар. ебегән. [Ф әнил — Хәмзәгә:] И х,
һин! Мин һине бик батыр тип уйлай инем,
ә һин ебек икәнһең. С. агиш . Юлдашы булмам
һис ваҡыт ебектең, орсого булмам һис вакыт
сүбәктең. С. Ҡ удаш .
ЕБЕНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. ебеү 1,2. Йылы
һыуҙа ебенеү.
ЕБЕР с. диал. ҡар. убыр 2.
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ЕБЕ
е б е т е л е ү к, төш, ҡар . ебетеү. Ебетелгән

кер,
ЕБЕТЕҮ ҡ. 1. Һыулап йомшатыу, иҙелдереү.

Ҡорот[то] ебетеү, Шөкәрәне ебетеү. ■ Зи лә
әсәһенең ебетергә һалып куйган керен йыуа баш
ланы. Ә. Хәмәтдинова.
2. Кипкән нәмәне һыулап, еүеш ләп, тейешле
йомшаҡлыҡҡа килтереү; сылатыу. [Ҡорбан:] —

Әсе ҡатыҡ менән киҫәк-ҡоҫаҡ ҡатҡан икмәктәр
ҙе ебетеп ашай ҙа .. алмайым,. С. Ҡудаш .
3. Туң ер иреп, аяҡ аҫты, юл бысраҡ хәлгә
килеү; епшекләнеү. Көн ебетте. Бөгөн ебетеп
тора,
ф Тамаҡ ебетеү ҡар, тамаҡ 1. Һерен ебеткән
бик булдыҡһыҙ, йомшаҡ. [Ишбулды:] һер ен
ебеткән Иркәбайга колхозда тагы ниндәй эш
табайым мин? Ғ. Әмири.
ф Сей йүкәне ебетһәң, ҡайыштан ныҡ була.
Әйтем.
ЕБЕТКӘ ҘӘ К с. диал. Епшек. Ебеткәҙәк кар.
ЕБЕТКӘК с. Йылы тәьҫир менән йомшаған,
ирегән; епшек, еүеш . Ебеткәк буран. Ебеткәк

көн. А яҡ аҫты ебеткәк, ш Ебеткәк ҡарҙа резина
итегем тайып, бер-ике рәт йыгылып та алдым.
Н. Мусин.
ЕБЕТКӘҮ с. диал. Епшек. Ебеткәү көн.
ЕБЕТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар, ебетеү 1, 2.
ЕБЕҮ ҡ. 1. Һыу тәьҫирендә йомшау, иҙелеү.

Ебегән ҡорот. Ебегән кер, ш Икмәктәре ебеп,
тауыҡ еме һымаҡ таралып бөткән, Т. Йәнәби.
2. Еүешләнеп, тейешле йомшаҡлыҡҡа килеү;
сыланыу. [Гөлйөҙөм:] Сәй эсеп, тамаҡ ебегәс,
инәйемде бер йырлатып алырбыҙ. Һ. Д әүләт
шина.
3. күсм. Көс, хәл бөтөү; хәлһеҙләнеү. Э ҫе

мунсала ебене лә төштө, ш Ә ауырыу [М оргу
нов] .. үҙенең сирле булыуын тойҙо. — Өфөгә
һиңә барырга тура килер. Мин тамам ебенем
тине у л Миҙхәткә. Б. Р а Фиков.
4. күсм. Ихтыяр көсөн юғалтып, йомшарыу.
Ебеп барыу. Ебеп китеү. яш [Булат:] Ебеп то
роу, ҡайгырып ултырыу беҙгә килешә торган
нәмә түгел. 3. Ғәлимов. / Эш-тормошҡа йомшаҡ,
булдыҡһыҙ булыу. Ебегән егет. Ебеп йөрөү,
ш — Ярар, укырга йөрөрһөң. Егет булгас, егет
бул, ебеп торма. Н. Ҡәрип.
ЕБЕШКӘК с. диал. Епшек. Ебешкәк ҡар.
ЕБӘЙ и. диал. Бажат.
ЕБӘК и. 1. Тут ағасы ҡорто бүлеп сығарған,
һауала еп һымаҡ булып ҡата торған матдә.

Ебәҡ ҡорто.
2. Шул матдәнән йәки яһалма синтетик с ү 
стән эшләнгән еп. Ебәк менән сигеү. Ебәккә

мәрйен теҙеү, яш Ебәккәй ҡушып үрә алманым
ерәнсәкәй атым ялына (Халыҡ йырынан).
Йомгаҡтай, йомгаҡ ебәкте йомарлаһагыҙ ни
була? (Сеңләүҙән).
3. Шул ептән йәки яһалма синтетик сүстән
һуғылған нәфис туҡыма. Ебәктән күлдәк тегеү,

ш [Ҡ олҡай Зөлхизәгә:] һиндә ниндәй ҡайгыхәсрәт булһын, ти? Ашаганың май ҙа бал, кейгә
нең шау ебәк. Н. И ҙелбай. Ебәк кеүек (йәки

ЕБӘ
сәстәр Зөлхизәнең зифа буйын тотош ҡаплап,
аҡ ебәк күлдәк өҫтөнә ҡара күләгә ташлай,
3.
Биишева; 2) үтә йомшаҡ тәбиғәтле, кешегә
яғымлы, нәФис, наҙлы. Ебәк кеүек ҡыҙ, яш [Х ә

бибә еңгә Ҡәнзәфәргә:] Ҡыҙымдың күңелен аҙ
ҙырҙың, ,, Х әҙер һинең арҡаңда ебәк кеүек ба
лам теш-һүҙгә ҡыҫыла башланы ,, Д. Юлтый.
4.
с. мәг. Шундай туҡымаларҙан яһалған,
тегелгән. Ебәк бау. Ебәк еп. Ебәк билбау. Ебәк
яулы ҡ. Ебәк күлдәк. Ебәк елән, п Ебәк кенә
билбау бил күрке, батыр гына егет ил күрке
(Халыҡ йырынан). Ебәк баулы күк ҡарсыга тал
пыныр ҡош күреп (Халыҡ йырынан).
ф Ебәк күбәләге 1) ҡорттар үҙе айырып сы
ғарған матдәнән еп һымак булып ҡатҡан ҡузы —
ебәк ҡорто йомғағы яһаған күбәләк; 2) ҡорт
тары ултыртылған ағастарҙың ҙур зыян килтерә
торған ҡайһы бер зарарлы күбәләктәрҙең ата
маһы. Ҡарагусҡыл ебәк күбәләген алайыҡ. Ул

ҡарагай, шыршы, ҡарагас кеүек әһәмиәтле һәм
ҡиммәтле агас өсөн иң ҡурҡыныслы ҡоротҡос
булып тора. 3 . Әминев. Ебәк ҡорто ебәк кү
бәләгенең ҡорто.

ебәк ҡ ам ҡ а и. йыйн. Төрлө затлы тауар.
Батшаның кейгәне ебәк-ҡамҡа, ашаганы бал да
май, ти (Әкиәттән).
ЕБӘЛӘЙ 1 и. Ҡылғандың елгә елберләп ул
тырған йөнтәҫ башы.
ф Ебәлән баш елберләп торған һары сәсле
ҡыҙҙарға ҡарата әйтелә.
Е Б Ә Л Ә Й 2 и. диал. Бажат.
ЕБӘр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. ебәреү 1—4, 8. Б ы л
хат беҙҙең полк штабына ебәрелгән. Д. Юлтый.
ЕБӘр ЕҮ ҡ. 1. Кемделер билдәле бер урынға
берәй маҡсат, эш, йомош менән оҙатыу. Укырга

ебәреү. Эшкә ебәреү. И лсе ебәреү. Яусы ебә
реү. Төрмәгә ебәреү, һөргөнгә ебәреү, яш А лы ҫ
юлга әҙерләйҙәр аттарҙың иң яҡшыһын, ҙур
йомошҡа ебәрәләр ирҙәрҙең иң затлыһын. М. К ә
рим, Зәйнәпте М әскәүгә ебәрҙеләр, өлкән про
фессорҙар ҡараны. Ғ. Сәләм. / Ниндәйҙер бер
эшкә билдәләп, шул эш өсөн яуаплы кеше итеп
оҙатыу. Уҡытыусы итеп ебәреү, ж Үҙебеҙҙең

пекарня һалдаттары мине «Ырымбур мосолман
хәрби комитеты» тигән ойошмага вәкил итеп
ебәрҙеләр, Т. Йәнәби.
2. Ҡайҙалыр китергә, ҡайҙалыр йүнәлергә
мөмкинлек биреү, ихтыяр итеү. Дәрестән ебәреү.

Ебәреп тороу, яш Капитан мине ебәрҙе. Тышҡа
сыҡҡас, был турала үҙемә иҫәп бирә алманым,
Д. Юлтый. Мейес тирәһенә бармагыҙ. Б алалар
ҙы унда ебәрмә. Шырпы, бысаҡ кеүек нәмәләр
ҙе балалар ҡулына тотторма. Ғ. Дәүләтшин.
3. Нимәнелер икенсе урындағы кешегә тапшы
рыу өсөн кеше йәки почта аша оҙатыу. Аҡса

ебәреү. Күстәнәс ебәреү. Хат ебәреү. Посылка
ебәреү, яш Ҡайтҡас та хат ебәр, Зәйнәпкәйем.
Почта һайын хатың көтөрмөн. Ғ. Сәләм.
/ Берәй хәбәр, һүҙ оҙатыу, тапшырыу. Сәләм
ебәреү. Х әбәр ебәреү, яш Ә йондоҙҙар миллион
йылдар аша бер-береһенә сәләм ебәрә. М. К ә

һымаҡ) 1) нәФис,леге, йомшаҡлығы, ялтырауыҡ
лығы менән ебәк туҡымаға оҡшаш. Ебәк һымаҡ

рим.
4. Иреккә сығарыу, ирек биреү. Малды үрешкә
ебәреү. ■ һ е ҙ ситлек ҡошон күҙ алдыгыҙга

йомшаҡ толом, ш Ебәк кеүек йомшаҡ кара

килтерегеҙ, уны ситлектән сыгарып ебәрһәң,
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ҡанаттарын йәйеп һауага күтәрелә, оса, уйнай..

ҙур ҡәнәғәтлек менән ризалыҡты белдереп әй
телә. М ин тип кенә ебәрә ул. m Беҙҙең егет
тәргә эш сыҙаймы ни ул, гөрләтәбеҙ, — тип кенә
ебәрә [Солтанов]. Н. Мусин.
17. *п Формаһ ындағы хәл ҡылымға ҡушылып,
ярҙамлыҡ ҡылым сифатында эш-хәлдең ҡапыл
башланып китеүен белдергән ҡушма ҡылым
яһай. Й ырлап ебәреү. Ҡысҡырып ебәреү. ■

М. Тажи. / Хәрәкәткә тулы ирек биреү, тыйып
тотмау. Ҡарт дилбегәһен арбага һалып, атты үҙ
ыңгайына ебәрҙе. М. "Гажи.
5. Нимәнәңдер тотоп торған ҡулды ыскынды
рыу. Ҡ улды ебәреү. ■ Ебәрһәнә, Йомагол,

беләкәйемде, һыу сайҡалып түгелә күнәктән
(Халыҡ йырынан). Ебәр, егет, сәсемде, бүлдер
мә һин эшемде. «Заятүләк менән һыуһылыу».
6. Кемгә йәки нәмәгә яҡынайырға мөмкинлек
биреү, ирек ҡуйыу. Яҡын ебәреү. / Ваҡытлыса
ҡунып китергә рөхсәт итеү. Фатирга ебәреү.
7. Машина, механизмды хәрәкәткә килтереп,
эшләтә башлау. Моторҙы ебәреү. Сәгәтте ебә
реү. / Хәрәкәттең йүнәлешен, урынын йәки тиҙ
леген элекке хәленән икенсегә күсереү, үҙгәртеп
ҡуйыу. Сәгәтте алга ебәреү. Сәгәтте артҡа

ебәреү.
8. Нимәнелер бер йүнәлештә хәрәкәт иттереү,
осортоу, ағыҙыу. Й ылга һыуын икенсе яҡҡа

ебәреү. Газ ебәреү.
9. Тоҫҡап атыу, бәреү, ташлау, ырғытыу.
Таш менән ебәреү, һауага уҡ ебәреү. ■ Немец
прожекторҙары беҙҙе күрҙе. Завод ҡоймаларына
ауыр снарядтар ебәрә башланы. Д. Юлтый.
[Новиков:] — Ә ллә үҙәм генә бер п уля ебәрәйемме? — [тине]. Д. Юлтый.
10. Шприц менән индереү (дарыуҙы һ. б.).
А уы ры у га ҡан ебәреү, ш [Ауырыу балаларга]
дарыуҙың уныһын ебәреп, быныһын еҫкәтеп,
энәләре менән дә тәненә дарыу ебәреп [торалар].
М. Тажи.
11. Вер урындан икенсе урынға күсереү, о ҙа 
тыу. Складтан тауар ебәреу. Токтан иген ебә
реү. ■ Кәбән ҡойганда ул [Вәхит] күбә ебәреп
торҙо. М. ҒаФури.
12. Нимәнеңдер төп үҙенсәлеген тәшкил иткән
бер сиФатын бөтөрөү, юҡ итеү. Аштың бәрәкәтен

ебәреү. Донъяның ҡәҙерен ебәреү. Мәжлестең
күркен ебәреү. Ө йҙөң ҡотон ебәреү. ■ — Бер
егет Ямалга ҡаршы килде, — ашаганда аппитетты ебәреп, үҙең белмәгәнде һөйләп ултырма
әле. М. Тажи.
13. юҡл. ф. Ниндәйҙер насар эш өсөн яза
күреү. Кеше хаҡы ебәрмәй. К үҙ йәше ебәрмәй.
Каргыш ебәрмәй. ■ [Әсәйем:] «Бары ла беҙҙең
күҙ йәше менән табылган малдар. Беҙҙең әсе
тиребеҙ ебәрмәҫ, алла бирһә!» — тип үс ала ине.
Ғ. Минһажев.
14. Сығарыу (үҫентене, тамырҙы һ. б.). Ага-

стар япраҡ ебәрҙе. Арыш баш ебәрҙе. Бөрө
ебәреү. Ботаҡ ебәреү. Тамыр ебәреү . — ■
Тик шуныһы үкенесле бер аҙ — йәшел шыршы
ҡорор, был майҙанда ебәрә алмаҫ инде тамыр
ҙар. М. Кәрим. / Үҫтереү (һаҡалды, мыйыҡты,
сәсте). Мыйыҡ ебәреү. Сәс ебәреү, ш К илд е
бай электән үҙ ихтыярына ебәргән һаҡалын
эйәк аҫтында гына ҡалдырып ҡырган. Ғ. Д ә ү 
ләтшин. [Гөлнур Сәгиҙәгә:] Сәсең дә мин белгәндәге кеүек түгел, толом ебәргәнһең икән.
Бы лай бик килешле. М. Тажи.
15. Ауырыу кәмеү, ауырыған кешенең хәле
еңеләйеү, ауырттырыуҙан туҡтау. Еҫ тейгәндә
эҫе сәй эсһәң, башты ебәрә.
16. Һөйләмдә әйтелгән төп Фекерҙе ҡеүәтләп,

Сыҙамлыгын югалтҡандай буры л кешнәп ебәр
гәс, Зөлҡәрнәй ҡапыл һиҫкәнеп, Зөлхизәһен
ҡосагынан ысҡындырган.. Н. И ҙелбай. Зәйнәп
ҡапыл Сәйҙел беләгенә башын һалды, илап
ебәрҙе. Ғ. Сәләм.
18.
Формаһындағы хәл ҡылымға ҡушылып,
ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында берәй эш-хәлдең
башланғыс алыуын белдергән ҡушма ҡылым
яһай. Баш лап ебәреү. Ямгыр яуып ебәрҙе, m

Тагы ла ныгыраҡ һыуытып ебәрҙе ш икелле,
аяҡ аҫтында кар шыгырлауы әллә кайҙа яң
гырап ишетелә. Ш. Янбаев. Урмандар, кырҙар
өҫтөнән мөхәббәт уҙһа әгәр, .. һайрап ебәрә
һандугас, уйнаҡлап китә болан. Р. Ниғмәти.
19. Ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
форма
һындағы төп ҡылымда белдерелгән эш-ҡылыҡҡа
һоҡланыу, ҡәнәғәт булыу тойғоһо өҫтәй. К луб

асып ебәреү. Кәләш алып ебәреү. Өй һалып
ебәреү. ■ Тотош аҡтан кейенеп, билен көмөшлө
ҡәмәр менән быуып ебәргән Аҙнагол.. 3 . Биише
ва. Ҡаһарман .. үҙенә килешеп кенә торган яңы
бостон костюм кейеп ебәргән. М. Хәйҙәров.
20. ^п формаһындағы хәл ҡыльшға ҡушылып,
ярҙамлыҡ ҡылым сифатында эш -хәлдең тамам
булыуын белдерә. Биреп ебәреү. Ҡыуып ебәреү.

Оҙатып ебәреү. Төшөрөп ебәреү. Ултыртып ебә
реү. ■ Саҡырган кунагымды ҡайтарып ебәргән
се, һеҙҙе лә [түрә кусты] бер талай ҡунаҡ
итәйем .. тип килгәйнем. Ғ. Дәүләтшин. Г өл
баҙыянды кейәүгә биреп оҙатып ебәргәс тә,
мине саҡырырһың [тине м улла] Ғ. Сөләймәнов.
21. ^п формаһындағы тойғоно белдергән ҡы
лым менән килеп, ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
шул хис-тойғоно арттырыуҙы белдерә. Дәртлән

дереп ебәреү. Маһайтып ебәреү, ш Ф әйзуллиндың 4аҡы ллы , тере» тигән һүҙҙәре мине дәрт
ләндереп ебәрҙе. С. Агиш.
t [Аҫҡа] шыр ебәреү ныҡ ҡурҡыу. Яңы ҡо
ралдан берәрҙе борҡолдат [ҡанда], аҫтарына
шыр ебәрер ине убырлы ҡарсыҡтар. И. Ғиз
зәтуллин. Хата ебәреү ҡар. хата 2. [Эште] олоға
ебәреү берәй эш -хәлде ҡуйыртыу, уға етди төҫ
биреү. Эште олога ебәрмәҫкә ине, келәттә ет
мәгән игенде бөгөн төндә үк ҡапларга кәрәк.
Б. Бикбай.

ЕБӘр ЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ебәреү 1.
ЕБӘр ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. ебәреү 1— 12, 17,
18, 20. Ат ебәртеү. Кеше ебәртеү.
ЕВАНТЕЛИЕ [РУе. (гр.] и. ҡар. инжил.
ЕВГЕНИКА [рус. (гр.] и. Кешенең нәҫел си
фаттарының насарайыу мөмкинлеген алдан
иҫкәртеү тураһындағы фән. Евгеника фәне.

ЕВНУХ [Рг/С. <гР.] и. ҡар. алашар.
ЕВр ЁЙ и. Тарихи яҡтан сәмит телдәре төр
көмөнөң иң боронғо халыҡтарының береһенә
(боронғо еврейҙарға) ҡараған, хәҙерге көндә
төрлө илдәрҙә шул илдәрҙәге төп халыҡтың
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дөйөм TopMouio меиән йәшәгән халыҠТарҙың
дөйөм этник исеме һәм т Ул халыҡтарҙың бер
к етеһе; йәһүд. Еврей теле. Еврей ҡатыны.
ЕВҒЮПалаШТЪШЫУ ҡ. Европа үрнәгенә,
ыңғайына (кУльтУра, ғөрөф-ғәҙәт һ. б.) үҙгәрТеп ҡороу.
ЕВр О П алаШ Ы у ҡ. Европа үрнәге, ғәҙәт
тәренә (-гөрлө йола, культура һ. б.) эйәреү.
ЕВр ОПаЛЫ с. Европала йәщәгән йәки сығыгпы менән Европанан бүлған к е т е; европа
кешеһе.
ЕВр О ПЕОИД [РУе.] и.: европеоид расаһы аҠ
йәки -кара тәнлелек, йомгпа-к түры сәс, тсыр та
на ү, йоҡа ирен һ. б. сиФаттар менән характер
ланған кешелектең төп ҙүр бер расаһы.
ЕГЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. егеү ‘. Егелгән ат.
2. Э тк ә ныҠ тотоноу, ны-клап эшләй б а т л а ү .

егет. Йәш егет. Егет булыу. Дәртле егет. j j Егет
кеше. Егет саҡ. / Йәш ир, ғөмүмән ир кегле.
Батыр гына егет ил күрке. Батыр гына егет
булмаганда, был илдәрҙең беҙгә ни күрке

Егелеп эшләү. Эшкә егелеү, ш .. Х әрби кеше
күндәм була бит ул, бер нигә ҡарамай эшкә
егелде. Н. Мүсин.
ЕҒЕН с. диал. ҡар. екке 1. Еген мал. Еген
үгеҙ. Еген ат.
ЕГЕНКЕ с. ҡар. екке 1.
ЕГЕр МЕ төп. һ. 20 һаны. / Кем йәки нәмәнең
дер 20-гә тиң иҫәбе. Егерме кеше. Егерме саҡ
рым. Егерме көн. Егерме метр. Егерме һум.
ш Егерме йәш, йөҙ алтын: билеңә ҡылыс
таҡтың, егерме биш биш алтын: башыңа аҡыл
һалдың (Ҡобайырҙан).
ЕГЕр МЕЛЕ с. Үлсәме егерме берәмеккә тиң.
Егермеле ойоҡ. ■ Хәмит м улла бөгөн өйөн ..
егермеле лампа яндырып балҡытҡан. А. 'Таһи
ров.
ЕГЕр МЕЛӘГӘН сама һ. Егерме тирәһе, егермегә ЯҠын. Егермеләгән кеше. Егермеләгән

ауыл. Егермеләгән ат. ш Егермеләгән коман
дирҙарҙың бөтәһе лә штабҡа килеп тулдылар.
Ҡыҙыл Армиянан килгән планды өҫтәлгә йәйеп
һалып, бөтәһе лә шуның өҫтөнә эйелделәр.
Һ. Дәүләтпшна.
ЕГЕр МЕЛӘП сама һ. Егерме тирәһе, егермегә ЯҠын. Егермеләп эшсе. Егермеләп көн.

ш Тап ш ул мәлдә генә ишектән Өмөтбай,
Ишдәүләт,
Әлгәҙе
комсомолдар — барлыгы
егермеләп кеше килеп инде. Һ. Дәүләтгпин.
ЕГЕр МЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 20 менән
билдәләнгән. Егерменсе кеше. Егерменсе йорт.
Егерменсе йәш. ш һ е ҙ Ҡилдебай ҡустының
күп игелеген белмәйһегеҙ әле. Егерменсе йылда
ла, аслыҡ йылында ла беҙгә күп файҙаһы
тейҙе. Ғ. Дәүләтшин.
ЕГЕр МЕШЭр бүл. һ. Һәр бере егермегә тиң.
Егермешәр уҡыусы. Егермешәр һум. Егермешәрҙән бүлеү.
ЁГЕр Ь [рус. (нем .] и. 1. ПроФессиональ
һунарсы. Егерь булы п эшләү, ш Кейектәрҙе
ҡырылыуҙан һаҡлап алып ҡалы у өсөн район
да кәмендә өс дәүләт егере тотоу талап
ителә. «Оовет Башкортостаны», 1971, 16 ғи
нуар.
2. иҫк. Ҡайһы бер Европа илдәрендә уҡсылар
(атлы һәм пехота) полкында хеҙмәт иткән
һалдат. Егерҙар полкы.
ЕГЕТ1и. 1. Бала йәшенән сыкҡан, өлгөргәнлек
осорона еткән, әлегә өйләнмәгән ир кеше. Батыр
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(Халыҡ йырынан). / Ҡыҙҙың һөйөп йөрөгән
кейгеһе, һөйгән егет. Йөрөгән егет. ш Пассажир

ҙар бара, кемдер берәү яулы ҡ болгап моңһоу
ҡараны. Б әлки уның егете лә минең кеүек
баҫып ҡалгандыр... Ғ. Оәләм. һөйөп кенә
йөрөгән егетеңдән, Ҡарасәскәй, тороп ҡалдың
мы? (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Батырлыҡ, ҡыйыулыҡ, уңғанлыҡ
һымаҡ ирҙәргә хас ыңғай сиф аттарға эйә бул
ған шәп кеше; ир. Егет кеше. Егет булы у,

ш Үҙе йәш булы уга ҡарамай бөтә ауылды то
топ торган егеттең һүҙен ни эшләп аяҡ аҫтына
һалаһың! Ғ. Дәүләтшин. Ирмен тигән егеттең
әйтер һүҙе хаҡ булыр, күңеле уның аҡ булыр
(Ҡ обайырҙан). Бүгәсәү ҙә менән ай Салауат
Рәсәйҙең данлы егете (Халыҡ йырынан). /
Шундай кешеләрҙе ҙурлап, маҡтап, хуплап
әйткән һүҙ [Бабай:] Ай, афарин, улым! И лдә
бер егет икәнһең. Һ. Дәүләтшина.
+ Егет ҡорона инеү ш ул уҡ ир ҡорона
инеү (ҡар. ир). К ейәү егет ҡар. кейәү.
• Аттың яҡшыһы алга сыга, егеттең яҡшыһы
данга сыга. Әйтем. Ат тешенән, егет эшенән
билдәле. Әйтем. Егет булһаң, ер күк бул — ер
ауырлыҡ күтәрә (егет кеше тормошта осраған
төрлө ауырлыҡтарҙы күтәрә, баш эймәй тигән
мәғәнәләге әйтем). Егет кеше — бер кеше,
арыҫланга тиң кеше. Мәҡәл. Егет кешегә
етмеш төрлө һәнәр ҙә әҙ. Мәҡәл. Егет һүҙе бер
булыр. Әйтем.
ЕГЕТ-ЕЛКЕНСӘК и. ҡар. егет-елән.
ЕГЕТ ЕЛӘН и. йыйн. Егеттәр. Бәхет яулап

сыҡҡан егет-елән, елкендергән ярлы-япандар.
Сыҙамаган улар хурлыҡтарга, баяр, фабрикант
тар тапау га. С. Кулибай.
ЕГЕТЛЕК и. 1. Егет булыу осоро, егет саҡ.
Егетлек дәүере. Егетлек осоро. ■ .. Ҡаҙаҡтар
әйтмешләй, тормоштоң «буз баласыдыҡ», беҙ
ҙеңсә әйткәндә, егетлек, ҡыҙлык дәүере була
бит. Т. Йәнәби.
2. Ысын ирҙәргә хас булған батырлыҡ,
уңғанлыҡ, тоғролоҡ, тәүәкәллек (һ. б. ыңғай
сиФаттар). Егетлек күрһәтеү. Егетлек эшләү,

ш Бы л китап Совет Башҡортостаны батырҙа
рының югары мораль көсө, .. ныҡлыгына, егет
леге һәм ҡаһарманлыгы, Социалистик Ватанга ..
ысын күңелдән бирелгәнлектәре тураһында.
Ә. Ихсан. .. Вәгәҙә бирҙеңме — үтә. Егетлек
бына шунда. Ә. Бикчәнтәев.
• Егетлек ерҙә ятып ҡалмаҫ. Мәҡәл. М әрәй
лектә — мәргәнлек ирке, мәргәнлектә — егетлек
күрке. Мәҡәл.
ЕГЕТЛӘНЕҮ ҡ. 1. Егеттәрсә, егеттәр һымаҡ
ҡыланыу. Егетләнеп китә.
2. күсм. һөйл. Эсеп, ҡыҙмаса булыу. Х аф из
агай әҙерәк егетләнеп алган. М. Тажи.
ЕГЕТТӘРОӘ p. 1. Егеттәрсә, йәштәргә хас
булғанса (үҙ-үҙең д е тотоу һ. б.). Егеттәрсә

ҡыланыу. Егеттәрсә елкенеү,
2. күсм. Батырҙарса, ҡыйыу, ҡурҡыуһыҙ,
егет кешеләргә хас дәрт менән. Егеттәрсә ныҡ

Е

ЕГЕ

ЕЙ

булы у. Үҙеңде егеттәрсә тотоу, ш Ул [Ярцев]
үҙенең яңы хеҙмәтенең бөтә ауырлыгын, мә
шәҡәтен һәм яуаплылыгын егеттәрсә сыҙамлы
елкәһенә тейәне, К. Мәргән.
ЕГЕТ УЛ АҠ и, йыйн, Егеттәр. [Киленгә]
егет-улаҡ барыһы ла еңгә тип һүҙ ҡуша, ..
үҙебеҙҙең гәҙәт бит, уйнатып, әңгәмәләгәндәре
лә була. Т. Х әйбуллиН.
ЕГЕТ у ЛАН и. йыйн. Егеттәр. Егет-улан ба
рыһы ат менеп, бүре һугырга сыҡҡан (Әкиәттән).

килгән Ғизулла үләндә аунап, уйнап йөрөй.
Я. Вәлиев.
•
Егәрленең ҡулы ете. Әйтем. Егәрленең
еңе туҙа, ялҡауҙы ң итәге туҙа. Әйтем. Я лҡау га
ял, егәрлегә бал. Әйтем.
ЕГӘр ЛЕК и. Эш һөйөүсәнлек, эште шәп,

ЕГЕҮ ҡ. 1. Һөйрәтеү, тарттырыу өсөи екке
малға арба, сана һ . б. тағыу. Ат егеү. Үгеҙ

егеү. Арбага егеү. һабанга егеү. Осҡа егеү.
Барлап егеү. Төпкә егеү. Теркәп егеү. Сыбата
лап егеү, ■ Х алы ҡ ураҡ-салгы ҡулга алды,
аттар егеп, урам тултырып сабып, берәм-берәм
эшкә ҡуҙгалды, Ғ. Амантай.
2. күсм, Эшкә ҡут ы у ; нытс э т л әт еү . Бөтә
көстө егеү. Зиһенде егеү. Техниканы егеү.
К олхозда электр көсөн бик күп эшкә егәләр,
ш ,, .һәләтле кешене бер ауыл укытыусыһы
итеп кенә тотоу ,, етәкселәр өсөн бәләкәй эш
һымаҡ тойолдо һәм уны [Тимерҙе] ауырыраҡ
йөккә егергә теләп волость башҡарма комитеты
председателе итеп ҡуйҙылар, В. Викбай. Бигерәк
иртә уның балалыгын эшкә екте һугыш йылдары.
Р. СаФин.
• Бәләкәй атты маҡта, оло атты ек. Әйтем.
Е Г Е Ү 2 и. һөйл. Еккәндә тсУлланылған бөтә
нәмә (ҡамыт-дуға, арба-сана һ . б.). Егеүе менән

бер ат алыу.
ЕГЕҮЛЕ с. Нимәгәлер егелгән. Егеүле ат.
■
[Тайфуров] ҡырт ҡына боролоп йүгерәатлай урам буйлап китеп барҙы. Бер аҙҙан егеү
ле аттар килеп етте. М. Тажи.
ЕГЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. егеү ‘. Ат
егешеү.
ЕГИПЕТЛЫ и. Египетта [Мысырҙа] йәш әүсе
ғәрәптәрҙән торған төп халытс һәм т Ул халытстың
бер кешеһе. Боронго египетлылар йылганы ата
тип, ә ерҙе әсә тип иҫәпләгән. 3 . Хисмәтуллин.
ЕГИПТОЛОГ [РУС.] и. Египтология: буйынса
белгес.
ЕГИПТОЛОГИЯ [РУС. ] и. Боронғо Египеттың
(Мысырҙың) тарихын, экономикаһын, телен,
сәнғәтен һ. б. өйрәнә торғаи Фәидәр йыйылмаһы.
ЕГӘН и. диал. Екән.
ЕГЭр и. 1. Эш һөйөүсәнлек, эшкә уңғанлыҡ.

Егәре бар кеше. Егәр күрһәтеү,
2. Көс, тсеүәт. Егәрҙән тайыу. ■ Үҙен-үҙе
тынысландырырга бөтә егәрен һалып тырышҡан
Төхвәт. И. Көҫәптсол. Й ән ереккән ергә аяҡ
баҫҡас, егәрҙәрем арта електә. X. Н азаров.
ф Атҡа егәре етмәгән тәртәне туҡмаган.
Мәтсәл. Егәре бар ир йотта ла йүгәнен тотоп
ҡалмаҫ. Мәтсәл. Егет егәр, ҡыҙ сибәр булһын.

һәйбәт

эшләү

мөмкинлеге,

эшкә

үңғанлытс.

Барыһы ла үҙенең егәрлеген күрһәтергә теләй.
Б. Бикбай.
ЕГӘр Л Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. Эшкә дәртләндереп ебә
реү, егәрле итеү. Егәрләндереп ебәреү . ■ Кәйеф

кисәгегә ҡараганда ла күтәренкерәк булып сыҡ
ты. .. Б ы л хәл мине егәрләндереп ебәргәндәй
булды. С. Ҡүдаш .
ЕГӘр Л Ә Н ЕҮ ҡ. 1. Эшкә дәртләнеү, уңғанланыу, егәрле бУлып китеү. Медпунктты ҡараусы

Бибисара апай ҙа яулы гын шаҡара бәйләп,
күлдәк итәктәрен бөрмәһенә ҡыҫтырып, егәрлә
неп йөрөй. Ш. Янбаев.
2. Көслө, нытслыға әйләнеү.
ЕГӘр ҺЕҘ с . 1 . Эшкә Уңмаған; ЯлтсаУ. Йәш

бала бит, өйрәнер әле, тип [әбей] килененең
гәмһеҙ, егәрһеҙ булыуына игтибар итмәне.
X. Зарипов.
2. К өсһөҙ, кәрһеҙ. Хаимов арыҡ, егәрһеҙ,

ун аҙым ерҙе ҡапылыраҡ йөрөһә, тыны бөтө.
А. Таһиров.
Е Ҙ и. Ҡ Урғаш тсУшылған батсыр иретмәһе.

Еҙҙән эшләнгән н ә м ә .//Е ҙ батмус. Еҙ дага.
Еҙ ҡурай. Еҙ ҡомган. Еҙ ҡыңгырау. Еҙ самауыр
борлап ҡайнаган. М. Хәй. Салауат батырҙың
да ай ҡоралы еҙ башаҡлы гына уҡ икән (Халытс
йырынан).
4 Еҙ ағасы диал. энәлек.
ЕҘБАШ и. диал. ТУҙбаш.
ЕҘҒО р Т и. Һары йылтыр тсарышлаүытс
рәүеш ендәге иген тсороттсосо. Иген сәсеүлектә

ренә бигерәк тә еҙгорт ҙур зыян килтерә.
Е ҘЕ и. диал. Еле.
ЕҘЕК Ә Й и. ш ул уҡ шыма көпшә ( ҡар .
көпшә).
ЕҘЛ Е с. Еҙ менән биҙәлгән. Е ҙле ҡамыт.
ЕҘЛ Ә Ү ҡ. Еҙ менән биҙәү. Ерән атҡа еҙ
килешмәҫ, еҙләмә йүгәнеңде (Халытс йырынан).
/ Еҙ ялатыУ.
ЕҘМ ЫЙЫҠ и. Һаҙандар ғаиләһенә тсараған
тәңкәһеҙ ватс йылға балығы.
ЕҘН Ә и. Үҙенән оло тсыҙ тУғандың ире һәм
Уға өндәш еү һүҙе; еҙнәй. Еҙнә булы у. / / Еҙнә

кеше. ш Н ыязголдоң Котлобайга олатай түгел,
ҡарт булһа ла, бәке бирергә тейеш булган еҙнә
икәнен аныҡлап ҡуйҙылар. Һ. Дәүләтшина.
Еҙнә аҡсаһы еҙнә бУлған кешенең балдыҙҙарына
өләшкән аҡсаһы.
е ҙ н ә й и. ҡар. еҙнә.
ЕҘСЕ и. Еҙ менән эш иткән кеше; еҙ оҫтаҺы.

хәстәрле, егәрле әсә, аҡыллы хужа ҡатын. К ү п 
ме йөк, күпме бурыс!.. 3 . Биишева. К илен
һәйбәт, егәрле. Бөтә өй эшенә өлгөрөп тора,

Еҙсе һәнәре.
ЕҘӘ Й и. диал. Энәлек. Еҙәй агасы. Еҙәй
энәһе. Еҙәй сәскәһе, ш ,, Йәнештең табанына
еҙәй энәһе ҡаҙалып ҡуйҙы, 3 . Биишева.
ЕЙ и. Тире ебетә торған әсе матдә (эркет,
көрпә һ. б. ҡушып яһалған шыйытслытс). Т и
рене ейгә һалыу,

Һ. Дәүләтшина.
2. Көслө, нытслы. Туптай егәрле булып үҫеп

□
Ей бУлыУ әсеп йомшарыу (тирегә ҡарата).
Йәш тире тиҙ ей була.

Мәтсәл.
ЕГЭр ЛЕ с. 1. Эш һөйөүсән, эшкә Уңған,
булдытслы. Егәрле кеше. Егәрле булы у. ■ У л
[Хәҙисә апай] .. актив йәмәгәт эшсеһе. Ғаиләлә
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ЕЙҘ

ЕКК

ф Енгә килеү ыңғайға килеү; күнеү. Ш ул
кирелегеңде ташларга ваҡыт инде, атаһы..
Исмаһам, үлгәндә ейгә килеп үлергә кәрәк.

ЕЙӘНСӘҒ и. Ҡыҙыңдың йәки улыңдың ҡы
ҙы; ейәнсә. Әгәр баш балалары торган булһа,

И. Насыри.
• А ла ҡуңыҙ тиреһе ейгә күнмәҫ. Мәҡәл.
ЕЙ ҘЕРЕҮ ҡ. Ейергә, ашарға мәжбүр итеү,
ейергә ирек ҡуйыу; ашатыу. Аш ейҙереү.
ЕЙЕЛЕҮ к. төш. ҡар. ейеү '. Баш ҡа ерҙә

ашым ейелмәҫ, башҡа ергә башым эйелмәҫ!
Р. Ғарипов.
ЕЙЕТЕҮ ҡ. Ейгә һалып ебетеү, йомшатыу.

Тирене ейетеү.
ЕЙЕҮ 1 ( ей**) ҡ. 1. Ризыҡ ҡабул итеү; ашау.

Сиңерткәләр иген ейер, .. такыя башлы буҙ
тургай сиңерткәнең үҙен ейер (Ҡобайырҙан).
2. күсм. Үҙеңә алыу; үҙләш тереү. Кеше х а 
ҡын ейеү.
ф Яҡшылыҡ кылган аш ейгән, яманлыҡ
ҡылган таш ейгән. Мәҡәл. Түҙгән түш ейгән.
Мәҡәл. Еймә кеше миннәтен, ей ҡулыңдың
хеҙмәтен. Мәҡәл.
Е Й Е Ү 2 (ейе*0 ҡ. 1. Ебеп йомшарыу. Иләнмәгән
тире ямгырҙа ейей.
2. Ейҙә ебеп, йөнө йолоу (тирегә ҡарата).

Ейегән тире. Тоҙлап ҡуйган сей тире яҡшы
ейей.
ЕЙМӘ и. Тирегә (күберәк биткә) ҡара ҡыҙыл
төйөр-төйөр булып сыға торған тире туберкулёзының бер төрө.
ЕЙӘК и. Күлдәк яғаһын ҡаушырып бәйләү
өсөн махсус эшләнгән тар бау. И ҙеү бәйләргә
ейәк тагыу. Ҡатмар ситенә ейәк баҫыу. /
Күлдәктең итәк осона һ. б. тағыла торған
таҫма һымаҡ тар бау. Ейәк баҫыу, ш К үлдәккә

өс-дүртәр итәк ос таҫма ҡуйып, ситенә ейәк
баҫа инек.
ЕЙӘКЛЕ с . 1 . Ейәк ҡуйылған, ейәк ҡуйып
тегелгән. Ейәкле иҙеү. Ейәкле булыу.
2. күсм. Сер һаҡлаусан; тотанаҡлы. Ейәкле
кеше.
ЕЙӘКҺЕҘ С. 1. Ейәк ҡуйыуһыҙ. Ейәкһеҙ
ыштан. Ейәкһеҙ булы у.
2. күсм. Оер һаҡлай белмәүсән; тотанаҡһыҙ.
Ул ейәкһеҙгә һөйләгәнсә, [һүҙҙе] елгә һөйләгән
артыгыраҡ. Т. Морат.
ЕЙӘН и. 1. Ситкә төшкән ҡатын-ҡыҙҙың
балаһы (әсәһенең ауылдаштарына ҡарата). / /

Ейән ҡыҙ. Ейән ул. Ейән ҡусты. Ейән һеңле,
ш һин, ҡустым, миңә ейән ҡусты булаһың,
һинең әсәйең менән минең әсәйем — һәтекәйҙең ике улынан тыуган ҡыҙҙар. Ғ. Дәүләтшин.
.. Олатайҙар йәш саҡта, ейән улдар баш сакта,
бер ауылда йәшәгән, ти, бер бай (Әкиәттән).
Ейән ауыл әсәйҙең тыуған ауылы. Аҡназар
үҙенең ейән ауылына барып, бер агаһы менән
һунарга сыга (Әкиәттән).
2.
Ҡыҙыңдың йәки улыңдың улы. / / Ейән
ҡыҙ. Ейән ул. ш Батырҙар араһында иң
атаҡлыларынан һаналган Килмәттең ейәне
Көтөр исемле батыр була (Әкиәттән).
ЕЙӘНСӘ и. ҡар. ейәнсәр. Мәхмүт агай ...
ишекте асҡайны, балалар баксаһына йөрөгән
ейәнсәһе Гүзәл килгән икән. С. Агиш. [Әбей:]
К үккүҙ исемле көслө батыр ҡыҙ — у л минең
ейәнсәм була, ти (Әкиәттән).
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ҡартайган көндәрендә Мәгфиә әбей ҙә яңгыҙ
булмаҫ, ейән, ейәнсәрҙәре тыпырлап йөрөрҙәр
... ине. Б. Бикбай. Зө лхи зә йырлай. Уның
[Юламан
карттың]
ейәнсәре — берҙән-бере
... ҡартатаһының йөрәген телемдәргә телгеләй
торган, шундай йыр уйлап сыгарган хәҙер.
3 . Биишева.
ЕК 1 и. Үҙ-ара тығыҙ ятҡан бүрәнә, таҡта,
таш һ. б. нәмәләр араһындағы тар асыҡлыҡ.

Бүрәнә еге. Иҙән еге. Ө рлөк еге. Таш еге.
Екһеҙ итеп эшләү. Еккә ҡыҫтырыу, ш Ҡ унай
тәҙрә ҡапҡасының егенән байҙаң утары эсен
күҙәтә башланы (Әкиәттән). Ер еге ерҙең ярыл
ған урыны, ерҙең ярығы. Бер боролошта Сауҡа
шишмәһе ҡапыл юҡ була. Баҡһаң, ер егенә инеп
китә икән. «Совет Башҡортостаны», 1980, 12
сентлбрь. Тау еге тар ғына ике тау араһы; тар
үҙәк. һуҡм аҡ уларҙы [юлаусыларҙы] сылтырап

шишмә

сыгып

ятҡан

тау

егенә

килтерҙе.

Й. Солтанов.
Е К 2 и. Бысраҡ, ерәнес нәмә. Егәрлем, ти миңә
ерем, дошманым, ти миңә ек. Р. Ғарипов.
ф Ек күреү һөйкөмһөҙ, насарға һанау, лт
к үр еү.— Атайым үлгәс тә Сарыбай булган

дуҫлыгын

онотоп,

мине

ек

күрә

башланы.

«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». Ек күремесе
ҡәҙерһеҙ, һөйкөмһөҙ, һөймәлекһеҙ, әшәке, кеше
яратмаған. Ек күремесе булыу, ш [Әбей бабай-

га:] Вәй, гүмерҙәр, иҫкән ел кеүек олагып
торалар. Инде икәүебеҙ ҙә бергә үләйек, бер-беребеҙҙән ҡалып, етем ҡалып, әҙәмгә ек
күремесе булмайыҡ.. Т. Хәйбуллин.
ЕК ЕРЕН ЕҮ

ҡ.

Асыуланып

ҡысҡырыныу.

Ҡаршы екеренеү. Ныҡ екеренеү, ш — Ҡарт
көнөмдә битемә ҡара яҡты, мир алдында рисуай
итте, бәдбәхет ҡыҙыҡай! Ух!.. — тип екеренгән
асыуы ҡабарган Ологатай. Н. И ҙелбай. Б а й 
ҙың екеренеүенән ҡурҡҡан бала-сага әсәләре
нең итәктәренә күҙҙәрен йәшерә.. Я. Хамматов.
ЕКЕр ЕН ЕҮ-БА Ҡ Ы РЫ Н Ы У ҡ. һөйл. Көслө
ҡысҡырыныу, асыуланып ныҡ әрләп ҡысҡыры
ныу. [Х алы к Баймөхәмәттәргә:] .. Атаһы б у л 

һа, атаһы.. Улы булһа, улы ! Унда ла бында ла
екеренеп тә баҡырынып, ҡурҡытып өйрәнгән
дәр. И. Насыри.
ЕК ЕРЕҮ ҡ. Асыуланып ҡысҡырыу. Екереп
өндәшеү, ш һелтәп [Вәли] таягын һеңлеһенә
екерә. Ш улай ҡысҡырып тамагын ҡарлыҡтырып
бөтөрә. Ғ. Әмири.
ЕКЕРТЕҮ ҡ. Асыуланып, ҡысҡырып, тупаҫ
өндәш еү. Кешене екертеп ҡурҡытыу. һ и н мине
екертмә. ■ Яман кеше ш ул булыр, берәү тороп

һүҙ әйтһә, ҡурҡытам, тип екертер .. яганан
алщп һиңкетер (Ҡобайырҙан).
ЕККЕ с. 1. Егеп йөрөй торған, эшкә егә
торған. Екке мал. Екке үгеҙ. ш Йылҡынан
да мәшәҡәтһеҙ мал юҡ. Йәйен һимереп ныгынһа,
ҡышын тибендә йөрөп булһа ла тамаҡ аҫрай.
Хужа екке аттар өсөн генә бесән әҙерләй.
Я. Хамматов.
2.
и. мәг. Егеп йөрөтөлгән хәл. Еккегә ярау.
Еккегә өйрәтеү. Еккелә йөрөү. ■ Ҡар төшкәс,
йәш айгырҙы еккегә өйрәтәләр. Р. Солтангәрәев.

ЕЛ

ЕКК

Е

ҡ. 1. Һирәк-Һаяҡ егеү. Ҡайһы

ф Екәт буран диал. Һепертмә буран (ҡар.

сак ат та еккеләйбеҙ,
2. Ҡабаланмай ғына, лйлап егеү. Бы лай ҙа
беҙ сәй эсеп, ат еккеләгәнсе, кояш ны к күтә
релергә өлгөргәйне инде. Д. Исламов.
ЕККЕТ и. диал. Екәт. Ҡ ибланан иҫкән
еккет елгә, шау-шыу итә Богаҙаҡ ҡамышы

буран 1).
ЕЛ и. 1. Һауа ағымының горизонталь йүнә
лештәге хәрәкәте. Йомшаҡ ел. Талгын ел. Ҡаты
ел. Әсе ел. Көҙгө ел. Е л ыңгайы. Елгә ҡаршы.
Е л баҫылыу. Ел сыгыу. Е л өрөү. ш Е л көсәй
гәндән-көсәйә, шомло тауыш сыгарып мөрйәләр
ҙә олой. Ә. Вәли. Ҡара ел көҙгө әсе ел. Үҙәктәр
гә үтеп, ҡара төндә кара елдәр выжлап уйнаны.
Т. Йәнәби. Ҡул еле һөйл. эшләр эш өсөн алдан
бирелгән бер өлөш хаҡ. Сәхипгәрәй уга [муллага] ҡул еле тип, утыҙлыҡ ҡыҙыл аҡса тот
торҙо ла: «Ысын әжере никах ваҡытында бу
лы р»,— тине. И. Ғиззәтуллин. Саба еле ҡар.
с а б а 2. Үтә ел ишек, тәҙрә һ. б. үтәнән-үтә
өргән ел. Бүлмәне үтә ел менән елләтеү.
Япраҡ еле ағастар япраҡ ярған ваҡытта була
торған һалҡын ел. Япраҡ еле килеп сәләм
биргәс, япраҡ ярҙы агас бөрөләре. Б. Вәлит. /

еккеләү

(Хальпс йырынан).
ЕКЛЕ с. Еге бар, еге булған. Е кле бүрәнә.

Иҙән екле булган, насар йәйгәндәр.
ЕКЛӘНЕҮ ҡ. Ек барлыҡҡа килеү, еклегә
әйләнеү, екле булыу. Ишек екләнгән. Иҙән
екләнгән.
ЕКЛӘҮ 1 к. 1. Ек лһау, екле игеү.
2. диал. ҡар. һыҙлыҡлау 1.
ЕКЛӘҮ 2 и. диал. ҡар. үҙәк 5. Сусаҡ тауҙар
екләүендә, сал Й әнгүҙәй битләүендә өйкөмҡыҙрым сауҡалар, А. Игебаев.
ЕКр ӘЙЕҮ ҡ. Кегиегә асыулы, уҫал, яман итеп
ҡарау.
• И пле һөйләшкән бәләнән ҡотолган, екрәй
гән етмеш бәләгә тарыган. Мәҡәл.
ЕКТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. егеү
Ат ектереү,

ш Йәшел генә сана, зәңгәр дуга ектерһәнә,
Фатимам, туры атҡа (Халыҡ йырынан).
ЕКҺЕНДЕр ЕҮ ҡ. Ек күрерлек, биҙерлек итеп
йөҙәтеү. Бер төрлө аш екһендерә.
ЕКҺЕНЕҮ ҡ. 1. артыҡ күреү, ят, һөйкөмһөҙ
һанау.— Ҡыҙым, мин үҙ баламды, ниндәй генә
гәрип булһа ла, екһенмәм, бауырыма баҫырмын.
Ш. Янбаев.
2. Күрге

килмәй

батл ау;

ялҡыу,

йөҙәү.

Гел бер төрлө аштан екһенеп киттем. / Ҡыйын
күреү; ялҡыу. Кис ултыра ш улай урагыттар,
эш эшләүҙән бер ҙә екһенмәй. Т1. Йәнәби.
3. эйһ. ф. ҡар. екһеү. Яңгыҙлыҡ екһендерә.
Ситтә екһендерҙе.
ЕКҺЕТЕҮ ҡ. Тамам биҙҙереү, ныҡ йөҙәтеү.
һары май екһетте, ш [Оморҙаҡ:] Тик ятыу бик
екһетте бит әле, бай агай. Берәй төрлө эш
булмаҫмы? (Әкиәттән).
ЕКҺЕҮ ҡ. Нимәнәндер ялҡып китеү, икенсе
күрмәҫтәй булып биҙеү. Бер-береңдән екһеү.
Екһеп китеү. / Ашай алмаҫ булып йөҙәү. Ит
менән картуфтан кеше екһемәй. / Гел бер төрлө
эШ-хәлд ән ялҡыу. Юл йөрөүҙән екһеү.
ЕКӘН и. К үрән һымаҡтар ғаиләһенә ҡара
ған, көрән, оҙонса багплы ялпаҡ күл ҡамышы
төрө. Айлы күлдең тыныс һыуҙарында бил
дән батып үҫә күк екән. Ҡ. Даян. / Шул
ҡамыштың йөнтәҫ f туҡмаҡ һымаҡ башы. Екән

башлы ҡамыш, m Эҫем буйҡайында һары ҡа
мыш, екән генә буйы бер ҡарыш (Халыҡ
йырынан). Ҡарсыганан ҡасҡан һуна өйрәк толҡа
тапмаҫ екән ҡамышһыҙ (Халыҡ йырынан).
4
Екән сәскә диал. томбойоҡ. К үлдең
икенсе ягындараҡ, һыу өҫтөндә .. балалар
йоҙрого һымаҡ ҡына һап-һары екән сәскәләре
үҫеп ултыра. Ғ. Ибраһимов. Екән үләне диал.
мамыҡбаш. Я ланды екән үләне баҫҡан! М. Та
жи.
• Ерле ере менән, екән күле менән. Мәҡәл.
ЕКӘТ с. Әкрен, йом таҡ , талғын (елгә
ҡарата). Екәт кенә, екәт эй ел үтә А гиҙелкәйҙәргә еткәнсә (Халыҡ йырынан).

Ниҙеңдер етеҙ хәрәкәтенән ҡупҡан һауа тулҡы
ны. Ат еле. Машина еле. m Ат еленә арка
ҡуйып юлсы гәмһеҙ ҡарап бара. М. Кәрим.

Сәмрегош осоп китте, ти. Айы уголаҡ уның еленә
күтәрелеп-күтәрелеп калды, ти (Әкиәттән).
2. күсм. Нимәнеңдер көслө тәьҫире, йоғонто
һо; шауҡым. Замана еле. Йәшлек еле. ш А ҡ
офицер уның [М усаҡайҙың] уң янбашына дага
лы итек менән бик ҡаты типкәйне. Ул быны
йәшлек еле менән генә һиҙмәй йөрөгән икән.
Б. Бикбай. Ғаяз бай ҙа, уның балалары ла
ауылда тыныс яталар. Уларга һугыш еле ..
ҡагылганы юҡ. Д. Юлтый.
ф ауыҙыңдан ел алһын (йәки алғыры)!
ҡар. ауыҙ. [Килене:] — Гөлйөҙөм әллә ҡайҙа
булган тим, ҡәйнәм! — Уй, хоҙайым, ауыҙыңдан
ел алгыры! Бар, ҡара, ҡайҙа булһын ул?!
Һ. Дәүләтшина. Бәхетһеҙгә (йәки хәйерсегә)
ел ҡарты нәмәлер эшләгәндә көтмәгән бер
ҡаршылыҡҡа осрағанда әйтелә. [Нәжми агай]
бер тай алгайны, хәйерсегә ел ҡаршы тигәндәй,
у л да үлеп китте .., тагы өмөттәр бушҡа сыҡты.
А. Карнай. Ел алдымы нн йәки ел алғандай
нимәлер ҡапыл юҡҡа сыҡҡанда, юҡ булғанда
әйтелә. Елдән булған атаһыҙ тыуған. [Нафиков

Банатҡа:] Ул [ҡулдагы] бала"елдән килгәнме
ни? Й. Гәрәй. Елгә еленләп, боҙға быҙаулау
бәләкәй нәмәне ҙур яһап, юҡҡа, барға шаулап
йөрөгән кешегә ҡарата әйтелә. [Мәмәтәй:] һ и н ,

Шафиҡ ҡустым, елгә еленләп, боҙга быҙаулап
йөрөмә. Үҙемә казначей итеп алам, .. иртәгә ида~
рага кил. Ғ. Оөлөймәнов. Ел ашау елгә ярылыу
(бит, ҡулға ҡарата). Елгә китеү (йәки осоу)
бушҡа сығыу. Ғәзиз г үмерем минуттары гелән
генә елгә киткән. М. ҒаФури. Елдән килеү
анһат юл менән, буштан килеү. Ел етмәҫ бик
етеҙ. Заятүләк өс тапҡыр һуга, күк дүнән ел
етмәҫ толпар булып осортоп алып та китә.
«Заятүләк менән һыуһылыу». Ел етмәҫ шигр.
бик алыҫ (ер тураһында). Ел, Ерәнем, егетеңде
еткер ел етмәҫ ергә. Н. И ҙелбай. Ел[дәр] иҫеү
бер нәмә лә ҡалмау, юҡ булыу. Кире әйләнеп
килгәндә машинанан елдәр иҫкән ине. Д. И сла
мов. Ел кеүек йәки елдәй бик гиҙ, ҡыҙыу, етеҙ
(йөрөү, хәрәкәт итеү һәм ғүмер үтеү тураһында).
Елдәй елеү. Ел кеүек осоу. ■ Ғүмер елдәй
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үтеп гора, бер йәй була, бер яҙ була. Т. Арслаи.

елбер-елбер итеү. Елгә елберләү.
Елберләгән байраҡ. Елберләп осоу. ■ Башындагы аҡ яулы гы талгын елгә әкрен генә елберләп
тора. Ф . Рәхимғолова.
ЕЛБЕр ЛӘҮЕК и. ҡар. елберләк.
ЕЛБЕр ЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. елберләү. Б ай
раҡтар елберләшә. Елберләш еп үҫеү.
ЕЛБЕр ӘҮ ҡ. ҡар. елберләү. Мәктәп башында
байраҡ елберәй. М. Тажи.
ЕЛ БУ РА Н и. йыйн. Ел менән буран бергә.
Ел-буран уйнатыу ш ул уҡ ҡонон уннатыу
(ҡар. ҡойон).
Е Л Б Ә ГӘ Й 1 р. Ҡаушырып элмәгән, еңелсә

Үтеп кенә барган был гүмер иртән генә өргән
ел кеүек (Халыҡ йырынан). Ел йотоу (йәки
уртлау, эсеү) һыуыҡта, елдә өшөп, йонсоп
йөрөү. Е л уртлап килеү ем бушҡа булды,

ш [С урагол:] Урман йырып, ил үтеп, ел йотоп,
.. тугандарымдың ҡәҙерен һаҡлап, ҡәберҙәренә

бер ус ҡына булһа ла тупраҡ һалайым тип
килгәйнем, Т1. Хәйбүллин. Ел ҡағылыу (йәки
тейеү) дини хөрәФәТ буйынса, насар шауҡым
тейеп ауырыу. Балага ел ҡагылган. Ел ҡанаТлы
ҡар, ҡаиатлы. Ел ҡапҡа ҡар, ҡапҡа 1. Ел ҡул
тыҡ ҡар, ҡултыҡ. Ел ҡыУыУ ҡар, ҡыуыу . Ел
теймәҫ ерәнсә ҡар. ерәнсә. Ел тнрмәне ҡар.
тирмән. Ел тоҡсаны диал. екән. Ел УйнаУ 1)
зыр нилеп геүләү (эш эшләгәндә). Эш ҡыҙыу
бара, ел уйнап тора; 2) бер нәмәһе юҡ, бУш,
ташландыҡ хәлдә бУлыУ. Мейесе емерелгән,

елпелдәү;

өҫкә һалған, быумаған көйө, ысҡындырған көйө.

тора.

Еләнде елбәгәй генә кейеү. Елбәгәй йөрөү.
■ Рәсимә халатын яурын башына елбәгәй һа
лып, тып баҫып палатага килеп инде. «Ағиҙел»,
1969, № 7 . .. Бер ваҡыт сыҡтым урамга, өҫтә
бишмәт елбәгәй, Ш. Бабич. Елбәгәй елән

Б. Бикбай. Ел үтеү (йәки Һуғыу) һыуыҡ тейеү.
Эскә ел үтеү. Ел, ямғыр тейҙермәү бик ныҡ
һаҡлау; ҡанат аҫтына алыу. Ҡ айҙан ел ташла
ны? көтмәгәндә килеп сыҡҡан кешегә әйтелә.

Ерәнсә ерән менгән, ти, елбәгәй елән кейгән,
ти (Ҡобайырҙан).
ЕЛ БӘ ТӘ Й 2 и. Лютик һымаҡтар ғаиләһенә

[һалдат:] Ҡайҙан ел ташланы һеҙҙе! Беҙ инде
мәңге килмәҫкә киткәнһегеҙҙер тип уйлагайныҡ.

ҡараған иртә лҙ сыға торған һары төҫтәге
ваҡ урман сәскәһе. Эштән ҡайттыҡ яҙгы у р 

Д. Юлтый.

ман аша, ҡар һыуҙары ташып аҡҡанда. Е л 
бәгәйҙәр сәскә атҡандар ҙа, тап һин булып көнгә
баҡҡандар. Р. Ниғмәтуллин.
ЕЛ БӘ ТӘ Й 3 с. ҡар. елбәҙәк 1 2.
ЕЛБӘТӘЙЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. ел бәҙәк л ән еү1.
ЕЛ БӘ ҘӘ К 1 с. 1. Елберләп осоп торған;
еңел. Елбәҙәк ҡар. Елбәҙәк япраҡ, ш Шаймора
тов елбәҙәк байраҡты күкрәгенә ҡыҫты, ҙур
ҡулдары менән алтын суҡтарын һыйпаны,
Ә. Ихсан. Уның [Зөлхизәнең] сәс толомдарына
тагылган көмөш сулпыларының елбәҙәк суҡта
рын еләҫ елдәр сыңлатып уйнай. 3 . Биишева.
/ Еңел генә иҫкән, йомшаҡ (елгә ҡарата). Е л 
бәҙәк ел сәскәләрҙе һөйә-үбә, иркәләй-тирбәтә
уятып, тыуасаҡ таң йөҙөнә хушбый бөркөп сы
га, 3. Биишева.
2. күсм. Еңел, осоп-төшөп торған, осҡалатс
ҡылыҡлы. Елбәҙәк күңел. Елбәҙәк ҡыҙ. ■ Ун
ете йәшлек баланың күңеле, күбәләк кеүек,
елбәҙәк була шул. X. Ғиләжев.
Е Л Б Ә Ҙ Ә К 2 и, Бальгк тәңкәһе кеүек кенә,
йоҡа, ллтырауыҡ, йылтыр биҙәүес. Елбәҙәк
баҫыу. Елбәҙәк тагыу. .. А ҡ ҡайындар ,, ялбыр
ботаҡтарын, яһалма суҡтар һымаҡ йылганың
өҫтөнә һалындыргандар. .. Улар бер ҡараганда,
биҙәкле суҡтар кеүек, ә бер ҡараганда ҙур
елбәҙәк кеүек күренәләр. И. Насыри.
ЕЛ БӘ ҘӘ К ЛЕ с. Елбәҙәк 2 баҫылған, елбәҙәк
тағылған. Елбәҙәкле камзул. Елбәҙәкле яулыҡ.
■ А ллы -гөллө ебәк, кешәмер шәлдәр, аҡ,
зәңгәр, йәшел күлдәктәр, елбәҙәкле бәрхәт кам
зулдар күҙҙең яуын алып тора. Ф. Рәхим

тәҙрәләре

юҡ,

өй

эсендә

ел

уйнап

Агас башын ел бутай, әҙәм башын һүҙ
бутай. Мәҡәл. Бер аяҡ ҡымыҙҙың ике аяҡ еле
бар. Мәҡәл. Елдән килгән елгә оса. Әйтем. Е л
өрмәй — курай һелкенмәй. Мәҡәл. Й ы л башын
да ел булһа, йыл әйләнә ел-дауы л булыр.
Әйтем. Ярыҡ ҡайҙа — ел шунда. Мәҡәл.
ЕЛБЕр с. 1. Туҙғып, елберәп, елпелдәп
торған. Елбер башлы тары. Елбер сәс. ■ Инде
хәҙер тыуыр яҙгаса ҡоштар ҡунмаҫ елбер талдарга. Ғ. Амантай.
2. күсм. шигр. Еңел йөрөшлө; етеҙ. Елбер
арбам, ел арбам, етер ергә ет, арбам (Әкиәттән).
3. р. мәг. Йылдам, тиҙ, етеҙ. Елбер эшләү.
■ Ҡыҙыҡайҙар .. елбер генә урындарынан
торҙолар ҙа, ҡулга-ҡул тотоноп, бер һикереп
ҡуйҙылар. Ф . р әхимғолова.
ф

ЕЛБЕр -ЕЛБЕр
елпелдәгән еңел

оҡш. Елгә осорҙай булып
хәрәкәтте белдергән Ьүҙ.
Елбер-елбер итеү. ■ Елбер-елбер ел иҫкәндә,
тирбәлә арыштарым, А. Игебаев. Елбер ҙә

генә елбер елгәнемдә елдәр аса минең ҡуйыным
ды (Халыҡ йырынан).
ЕЛБЕр ЛӘК и, 1. Елгә елберләп тора торған
төрлө еңел нәмә. Гөл сәскәһе елберләгенән
асыла-асыла ҙурайып, кейеҙ ҡалпаҡтай булды
(Әкиәттән).
2. Балыҡтың айғолаҡ аҫтындағы бәләкәй
йөҙгөс ҡанаттары. Елберләге булмаһа, балыҡ
үргә йөҙә алмаҫ (Ҡ обайырҙан).
3. Ғанау тишектәренең ике яҡ ситендәге
йомшаҡ өлөштәре; танау лпрағы. ... Танау
елберләктәре киңәйҙе, А. Таһиров.
4. Елберләп торған ваҡ итәк; ҡатмар, мәс
кәү.
ЕЛБЕр ЛӘТЕҮ ҡ. Елпелдәтеү, елбер-елбер ит
тереү. Байраҡты елберләтеү. Йорт ҡаршыһын

да, йәш,ел япраҡтарын елгә елберләтеп, ап-аҡ
зифа ҡайын үҫә.
ЕЛБЕр ЛӘҮ ҡ. Осоноп, еңел генә ҡағылыу,
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Яурынға

һалып ҡына йөрөмәле

еңһеҙ елән.

ғолова.
ЕЛ БӘ ҘӘ К Л Ә Н ЕҮ 1 ҡ. Еңел ҡылыҡлы булып
ҡыланыу, остоҡайланыу. [Йомай — ҡыҙына:]

Б ы л тиклем остоҡай булырһың икән! Кендек
инәйеңә оҡшап, гел елбәҙәкләнеп тороу буламы!
Һ. Дәүләтшина.
ЕЛ БӘ ҘӘ К ЛӘ Н ЕҮ 2 ҡ. 1. төш. ҡар. елбәҙәк
ләү 2. Е лбәҙәкләнгән елән.

ЕЛБ

ЕЛЕ

2. Елбәҙәк 6УлыУ, еңел булыу. Елбәҙәкләнеп
күренгән ҡар. Елбәҙәкләнеп осоу.
ЕЛБӘҘӘКЛӘҮ 1 ҡ. Еңел геиә елберләп осоУ.
һалм аҡ ҡына елбәҙәкләп, мамыҡ ҡар яуҙы
ергә. С. Мүллабаев.
ЕЛБӘҘӘКЛӘҮ 2 ҡ. Елбәҙәк тағыу, елбәҙәк
баҫыу. Елбәҙәкләп теккән зәңгәр бәрхәт зифа
буйга бигерәк килешкән. Ш. Бабич.
ЕЛҒЕр с. Шәп елеүсән; етеҙ. Елгер ат.
ш Ҡарабай айбар ир булган, аттары елгер б у л 
ган, мал-тыуары көр булган. «Ҡуҙыйкүрпәс

ЕЛДЕРЕҮ ҡ. Вик ҙур тиҙлек менән хәрәкәт
итеү; елеү. Елдереп барып етеү. Елдереп ҡайтып
китеү. А уы лга елдереү. Машина елдерә, m К үҙ
асып йомгансы булмай, пар туры аттар еңел
сананы елдереп алып китте. Һ. Дәүләтптина.
Аш ырымды мендем эйәрләп, елдерҙем мин һу
гыш еренә. Оалауат Юлаев.
ЕЛДЕр ТЕҮ ҡ. ҡар. елдереү. Елдерт еп алып
ҡайтыу. Елдертеп барып етеү. ■ .. Капитан
Х өсәйен Ибраһимов килеп сыҡты. — Эй, дуҫ
кеше — тине у л Сабитовҡа, — Әйҙә елдерт! Б ө р 
көт туҡталыуҙы белмәй ул. Ә. Ихсан.
ЕЛДӘК и. Бер баппсорт ырыуының исеме.
Ҡыр елдәк. Бүре елдәк.
ЕЛДӘҮЕК и. Ағастағы һепертке һымаҡ гсуйы
булып сыҡҡан зәғиф ботаҡтар. Елдәүек алыҫтан
ҡап-ҡара булып күренеп тора.
ЕЛЕ и. 1. Ө с-дүрт метр аральпстағы суҡмар

менән Маянһылыу».

ЕЛҒЕр ЛӘК и. диал. ҡар. елберләк 2. Д аръя
ларҙа балыҡ йөҙә алмай, елгерләкәйҙәре булмагас (Хальпс йырынан).
ЕЛГӘр ҒЕС и. Ашлыҡ елгәрә торган мапшна.
Ҡ ул елгәргесе. Моторлы елгәргес. ■ Көндөҙ
һугылган иген ваҡытында елгәреп бөтөлмәй ҡа
ла. Кисен уны елгәргескә һалаһың. И. Насы
ри.

ЕЛГӘр ЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. елгәреү 1. Е лгә
релгән ашлыҡ.
ЕЛҒӘр ЕҮ ҡ. 1. Ащлыҡгы ел йәки мапшна меиән өрҙөрөп сүптән таҙартыү. О рлоҡ елгәреү,
ш Игенде ат менән баҫтырып, кәрәк менән
елгәрә инек. М. Ғажи.
2. күсм. "Ташлап ебәреү, бырғаУ. һ и ҙгер
балыҡсы йәнә эшен көйләп ебәрә, дәү генә бер
оптоно яр ситенә елгәрә. А. Игебаев.
3. күсм. Ҡ олас ташлап һуғыу . Бы лар хәҙер
һугыша инде, мин әйтәм .. Саматҡа Х әйри
берҙе елгәреп алһа, зыян итмәҫ ине, тип уй ла й 
ым. Н. Мүсин.
4. күсм. һөйл. Бушҡа тУҙҙырыУ (aiccara,
мөлкәткә ҡарата). А йлы ҡ эш хаҡын бер аҙнала
елгәреп бөткән. Өй эсендә йыһаз бөттө. Ҡайһыларын кәйеф-сафа ҡылыуга килгеләп йөрөгән
И слам ҡырҙы, бәгзеләрен осһоҙ хаҡҡа үҙе елгәр
ҙе. «Ағиҙел», 1985, JM° 6. Елгә елгәреү буШҠа
тУҙҙырыУ. Аҡсаны елгә елгәреү.
ЕЛГӘр ЕҮСЕ и. Апгльгк елгәреү эптендә
эгпләгәи кегле.

ЕЛГӘр ЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. елгәреү 1.
Аш лы ҡ елгәреш еү.
ЕЛҒӘГТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. елгәреү 1. Аш лыҡ
елгәртеү.
ЕЛТЫУАр с. Эпг һөймәҫ, эсе бУпт, еңел холоҡло. Елгыуар кеше. Елгыуар әҙәм. ш М ин
елгыуар түгел. Балаларым тел тейҙермәй минең
эшемә. М. Кәрим. Б ер елгыуар, ҡыуыҡ баштың
да бит ваҡыты менән сәсе агара. С. Әлибаев.
II Ана бүрәнә баштарында [ултырган] ауылдың
эшһеҙ ҡарт елгыуарҙары алагайымга Ҡыҙрасты
һүгәләр. "Г. Йәиәбн.
ЕЛҒЫу Ар ЛАНЫу ҡ. Елғыуар булыу. Ёлгыуарланып йөрөү.
е л д а у ы л и. йыйн. 1. Вик көслө ел. Елдауыл ҡубыу. Е л-дауы л сыгыу. ш Төн урталары
еткәс, ҡапыл ел-дауы л күтәрелеп, агас баштары
ш аулай башлаган, кая таштары гөрһөлдәп ауган, күк йөҙөн ҡап-ҡара болот ҡаплаган, ти

Е

башлы тәпәшәк ҡаҙыҡтарға тартылған бау
(ҡолондарҙы теҙеп бәйләү өсөн). Ҡыларҡан еле.
Е ле һуҙыу. ■ Байҙар йылҡыларын яландан

ҡайтарып, елегә ҡолондарын бәйләп, бейә
һауырга тотондолар. Д. Юлтый. К өн буйына
елёгә бәйләнгән, тамагы ҡатып сарсаган ҡолон
дар ҙа агытыла. Улар ситлектән ҡотолган ҡош
кеүек үрле-ҡырлы һикерә. Ғ. Хәйбуллин. Эй
йәмле лә Урал буйҙары, еле һуҙып ҡолон
бәйләүе (Хальпс йырынан).
2. Епкә күп итеп теҙгән эре ҡармаҡ. Эрерәк
балыҡ ҡарпытырга [малайҙар] еле һалдылар
йылгага. Ғ. Хөсәйенов.
3. Ҡайһы бер үҫемлектәрҙең ергә һырығып
үҫкән оҙон һабағы. Ҡабаҡ елеһе. Ҡауын елеһе.

Еле ебәреү. Ҡыяр еле һуҙа башлаган.
ЕЛЕГЕҮ (елек*) ҡ. 1. Еҫкәнеп, темеҫкенеп
аҙьис

эҙләп

төрлө

яҡҡа

йүгергеләү;

еләү.

Бүре елегеп йөрөй.
2. Электән өйрәнгән ғәҙәтен, ҡылығын ташлау.
Елегеп китеү. Елегеп йөрөү, m Ерән атым
елекмәһә, килер инем таң менән (Халыҡ йыры
нан).

ЕЛ ЕЙ и. диал. Юртаҡ.
ЕЛЕК и. Һөйәк эсендәге ҡыуышлыҡтағы май
лы матдә. Елек кимереү. Елек һурыу. Елек майы.
■
Бураһында бөткән бар игендәр, ҡалган кә
бәк-һәбәк ваҡ-төйәк. Бура тороп ҡалган бер
нәмәһеҙ, тап елеген алган ҡыу һөйәк. М. ҒаФури.
ф Елеккә май тиртеү көс йыйылыу.— Ай,

тыуган ил, тыуган ил, .. елеккә май тирткән ер,
ирҙәрҙе ир иткән ер. р . Ниғмәти. Елеккә тө
шөү (йәки үтеү) тәнде, йәнде ныҡ әрнетеү;
үҙәккә үтеү. [ Зөлхәбирә:] Ғазаптарым сигенә
етте, әрнеүҙәрем елегемә төштө. М. Кәрим.
Аһ, быйыл ҡыш! Төкөрөк ергә төшмәй, електәр
гә үтә һыуыгы. Б. Бикбай. Елеккә һеңеү бөтә
тәнгә йоғоу. Башҡорттоң ҡурҙагын, ҡулламаһын
ашаһаң, .. эскә түгел, елеккә һеңә. Ш. Шәһәр.
Елек майы һыҙылыу ныҡ әрнеү. Ирек өсөн
әҙме уҙамандың елек майҡайҙары һыҙылган!
X. Н азаров. Електе киптереү ныҡ интектереү,
тәҡәтһеҙ итеү. [Яппар:] А-ай, ошо бисәне! Ғүмер
(Әкиәттәи).
2.
күсм. Оло талагп, ғауға. Е л-дауы л ҡупта буйы көнләшеп, елегемде киптерҙе бит! Б. Бик
рыу. ■ Өйҙә уларҙы [кешеләрҙе] ел-дауыл,
бай. Електе (йәки елек майын) һурыу бөтә көскүҙ йәштәре көтә ине. X. Ғиләжев.
-ҡеүәтте бөтөртөп, ныҡ эшләтеү. М әскәй әбей
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булып, килененец елек майын һурган ҡәйнәләр
ҙә була ти ул. 3 . Биишева. Елек һәнәге аяҡҡулдың эсе ҡыуыш оҙон һөйәге. Е лек һөйәге
сатнау, ш Оҙон юлдар уныц быуындарын, елек
һөйәктәрен талдыр ган. Б. Вәлит. Ҡом елек
көсһөҙ, кәрһеҙ. Улмы ни урман ҡырҡыр кеше,
ҡом елек. Төпөш елек диал. бот һөйәге. Һары
елек ныклы, көслө (кешегә ҡарата). Н исә
әйтһәң дә, ит ашап, м ул торган кеше Һары елек
инде. Т. Хәйбуллин.
•
Ы лаҡ елекһеҙ, улан белекһеҙ (кәзә бәрә

Ә. Гәрәев. Елен төбө елендең иң төпкө өлөшө
һәм шул өлөштәге һөт. Е лен төбөндә һөттөң

сенең елеге, баланың белене булмай тигән
әйтем).
ЕЛЕЛЕ с . этн. Ҡолоно булған (елегә бәйләрлек). Турахан ҡыҙын оҙатҡан саҡта ун ике елеле

бейә бирә. Ул ун икенең араһында бер бейә
була. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ЕЛЕЛЕК и. Ҡолондарҙы бәйләү, бейә һауыу
өсөн еле лһалған махсус урын. Елелектә бәйле
торган ҡолондар. Бейәләрҙе елелеккә килтереү.
■ [Зөлхизә Ярматҡа:] Төнлөк ябылып, уттар
һүндерелгәс, елелеккә елеп килерһең. Н. И ҙел
бай.
ЕЛЕЛЕКЛӘҮ ҡ. Еле лһап, ҡолон бәйләү.

Беҙҙең генә йәйләү бигерәк йәмле елелекләп
ҡолон бәйләргә (Хальпс йырынан).
ЕЛЕМ и. Нәмәлер йәбештерә торған тсуйы
шыйыҡса. Агас елеме. Резина елеме. Ҡагыҙ
елеме. Елем менән йәбештереү. ■ Егеттең
[угының] сыбыгы ҡомда үҫкән ҡоба талдан юнып
яһалган, осондагы башагына ете төрлө балыҡ
өҫтөнән алынган елем менән ныгытылган (Әкиәт
тән).
ф Елем үләне ҡар. үлән. Ҡорт елеме бал
йыйыусы корттар эшләп сығарған, умарта эсен
дәге ектәрҙе һәМ бал менән тулған күҙәнәктәрҙе
һылап куя торған ыҫмала һымаҡ йәбешкәк
матдә; прополис. Х әҙерге медицина бал ҡорто

ноң күп продукттарын ҡуллана башланы,
һ уңгы йылдарҙа ҡорт елеме (прополис) тура
һында күп һөйләйҙәр. «Совет Башкортостаны»,
1986, 10 июнь.
ЕЛЕМКӘС и. этн. Ҡауырһындың йөнөн һы
ҙырып алып уктың киҙеһенең юғары Яғына елем
менән йәбештерелеп эшләнгән ук; кауырһын
йөнө куйылған ук; йөнлө ук.
ЕЛЕМЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. елемләү. Е лем лән

гән ҡагыҙ.
ЕЛЕМЛӘТТҮ ҡ. йөкм. ҡар. елемләү.
ЕЛЕМЛӘҮ ҡ. Елем һөртөү. Е лем ләп йәбеш

тереү.
ЕЛЕМЛӘШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. елемләү.
ЕЛЕМСӘ и. Ашлык бөртөгөндәге акһым
матдәһе.
ЕЛЕН и. Һөтимәр инә хайуандарҙың һөт
биҙҙәренән торған һөт биреү ағзаһы. Бейә

елене, һы йы р елене. Елене ҙур. Елен шешеү.
■ Ашап, туйып, еленен һөт менән тултырып
.. кәзә ҡайтып килгән (Әкиәттән). Елен еткереү
(йәки төш өрөү, ТулТырыу, ТИрТТереү) мал бы
ҙауларға, ҡолонларға, бәрәсләргә етешеү. Б ө 
гөн-иртән бәрәсләргә тора ике һарыҡ елен тирт
тереп. М. Та леи. һыйы рҙарҙың бер-бер артлы
быҙаулаган сагы. [һауы нсылар] елен тултырган
һыйырҙарҙы һаҡлар өсөн, алмашлап дежур итә.
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ҡуйыһы ҡала. ш Елен төбөн генә тамыҙып,
тирләп-бешеп сәй эс[ә]. Р. Низамов. Ит елен
һөтө әҙ була торған ҙур елен.

ф һыйы рҙы ң һөтө еленендә, елендән алда
телендә. Әйтем.
ЕЛЕНЕК с. һөйл. Ҙур еленле, һөтлө (һыйырға
ҡарата).
ЕЛЕНЛЕ

с . Елене бар, елене булған. Б әл ә 
кәй еленле. Ҙур еленле һыйыр, ш [һыйырҙары]
бура кеүек эре, үҙҙәре яҡшы еленлеләр. ..Й ы л
ҡылдап торган бестужевка тоҡомо. «Ағиҙел»,

1982, № 9.
ЕЛЕНЛӘҮ ҡ. Быуаҙ малдың (бы ҙаулау, ҡ о
лонлау, бәрәсләү һ. б. алдынан) һөт биҙҙәре
эшләй башлау, елене тулышыу. Тана еленләп
йөрөй. Бейә еленләгән. ■ [Ғәйниямал Ҡара-

көлөмбәткә:] А нау торган ҡара танаң еленлә
гән, эсендә быҙауы булһа, мин дә ауырлы
булырмын. «Бабсаҡ менән К үсәк».
ф Елгә еленләп, боҙға быҙаулау ҡар. ел.
ЕЛЕҮ ҡ. Бик ҙур тиҙлек менән хәрәкәт итеү.

Ат менән елеү. Елеп килеү. Машина елә.
■
К үк айгыр.. һырт түбәненә ҡарай елеп
китте. 3. Биишева. Мин уҡырга китеү шатлы
гынан аягым ергә теймәй Карагай ауылына
елдем. Ә. Вахитов. Еткән егеткә ни кәрәк?
Менеп елер өсөн ат кәрәк (Ҡобайырҙан).
ЕЛЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. елеү.
•
Алтмыштагы Алпамыша менән алышыр,
етмештәге йылҡы менән елешер. Мәҡәл.
ЁЛКа [р у с.] и. Яңы йыл байрамында биҙәп
ултыртылған шыршы. Яңы йыл ёлкаһы. Ёлка
биҙәү, ш К үҙҙе ҡамаштырып нур сәселде ёлкалагы бик күп тәтәйҙән. А. Игебаев. / Шул
шыршы эргәһендәге уйын. Ёлкала булыу. Ёлкала бейеү. Ёлкала йырлау.
ЕЛ К ЕНДЕр ЕҮ ҡ. Дәрт биреп, ашҡындырыу.

К үңелде елкендереү, ш Эш селәрҙең күкрәге
нән сыҡҡан революцион йыр Заһиттың йөрәген
елкендерҙе. Я. Хамматов. Баныу .. еңел, шыма
һәм күңелде елкендерә торган., уның үҙенә генә
хас булган йөрөшө менән шаршау ягына сыгып
китте. Ә. Вәли.
ЕЛКЕНЕҮ ҡ. 1. Ҡанат ҡағып үргә ынтылыу;
елпенеү, талпыныу, һайыҫҡан ҡурҡышынан ҡа
пыл елкенеп., ситкә осто. Я. Х ам м атов./ Ел
ыңғайына тирбәлеү; елберләү. [Бригадир] йом

шаҡ ҡына иҫкән елгә елкенеп ултырган башаҡтарга ҡарай. И. Ниғмәтуллин.
2. күсм. Нимәлер эшләргә дәртләнеп, ашҡы
нып китеү, ынтылыу. Елкенеп эшләү. Елкенеп
ҡайтыу, ш Ҡолйерән [ат] яулы ҡ еҫенән эйәһе
нең иҫәнлеген һиҙеп, елкенеп китә (Әкиәттән).
Алтынбайҙың алты улы атылып килә башланы,
ти, Етембайҙың ете улы елкенеп килә башланы,
ти (Ҡ обайырҙан).
3. күсм. Хискә, дәрткә тулышып ярһыу;
ашҡыныу. Йөрәк елкенә. К үңел елкенә. Е лке
неп тороу. Елкенеп эшләү, ш Бөгөнгө һымаҡ
уның [Мәрйәмдең] кинога тулҡынланып, елке
неп барганы юк ине. Йөрәге сыгамы ни?
Р. Низамов. Йәйге таңдар аткан саҡта елкенә
лер йәш йөрәгем. Д. Юлтый.
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ф Лшаганда ҡолагың һелкенһен, эшләгәндә
йөрәгең елкенһен, Мәтсәл. Е лһеҙ тирәк һелкен
мәҫ, йүнһеҙ йөрәк елкенмәҫ. Әйтем.
ЕЛКЕНЕШ ЕҮ ҡ. урт, ҡар, елкенеү 2. Егет
тәр елкенешеп бесән сабырга киттеләр, М. Тажи.
ЕЛКЕНСӘК с. Елкенеп, ашҡынып торған;
дәртле. Елкенсәк кеше. ш Елкенсәкәй йөрәк
елкендеңме, ҡайнап торган дәртең бар саҡта?
Т. Йәнәби. / Иртуган елкенсәк, ҡыйыу, шаян,
күп һөйләргә ярата. К. Мәргән.

йоҡа. «Оовет Башҡортостаны», 1975, 6 Февраль.
Елкәһе ҡалын йәки ҡалын елкә мал-мөлкәтле;
бай. Елкәһендә йәшәү (йәки ултырыу) үҙең

ЕЛКЕТТҮ ҡ. Хис, дәрткә тултырып лрһытыу;
аштсындырыу, елкендереү. К үңелде елкетеү,
■ Йәш йөрәгемде елкетә һинең татлы һүҙҙәрең
(Халытс йырынан).
ЕЛКӘ и, 1. Муйындың арттсы яғы. Е лкә
соҡоро. Елкә тамыры. ■ Н овиков елкәһенә

аҫа торган сумкаһын ҡулына тотоп, минең арт
тан сыҡты. Д. Юлтый.

эшләмәй кемдеңдер, нимәнеңдер иҫәбенә йәшәү.

Хөкүмәт елкәһендә йәшәү. ■ [Орҡоя:] Ә
иремде .. үрләткәс, эшемде ташларга тура килде
.. [Рәхимйән:] .. Әһә, тимәк, хәҙер ир елкәһендә
йәш әйһегеҙ .. Н. Иҙелбай. ЕлкәЬендә татыу
ниндәйҙер ауыр хәлде үҙең , кисереп белеү;
башыңдан үткәреү. Баланы дөрөҫ юлга төшө
рөү, уга дөрөҫ йүнәлеш биреү — энә менән ҡойо

ҡаҙыу ул. Беҙ, оло уҡытыусылар, быны үҙ
елкәбеҙҙә татып беләбеҙ. М. Тажи. Елкәһе
соҡор йәки соҡор елкә ялҡау. [Батырйән —
Килдебайга:] Эш һөймәйһең, елкәң соҡор, ә
нәфсе тигәнең убыр өңөләй. Ә. Мирзаһитов.
Эх, һин, Хәбрәй, соҡор елкә! Эш юҡ әрҙә,
ҡустым, аш та юҡ. Ш. Биҡҡол. Елкәһенә

2.
Өҫ кейеменең шул урынға тура килгән һалыныу кемдеңдер, нимәнеңдер иҫәбенә йәшәү,
барлыҡ ауырлыҡ, яуаплылыҡты уға һалыу.
өлөшө. Күлдәктең елкәһе. Кейемдең елкәһе

туҙыу.
ф Елкә бөгөлөү нытс бирешеү. Ул [Үмәр] ошо

бер-ике сәгәт эсендә әллә нисә йыллыҡ ҡартай
ҙы. Елкәһе бөгөлдө. Һ. Дәүләтшина. Елкәгә
менеү (йәки ултырыу) еңеп алыу, буйһондороу.
[Әптрәхим — Нәгимгә:] Шулайтып һин собрание
һайын ихтыярҙарына ҡуйһаң, улар бик тиҙ
елкәңә менерҙәр. Һ. Дәүләтшина. Елкәгә тейеү
1) ашаған ашамлытс нытс майлы булыу сәбәпле
ауыр тсабул ителеү, ауыр булып тороу; күңелгә
тейеү, һары ҡ ите бик һимеҙ ине, елкәгә тейҙе;
2) эштең ауырлығы, бер төрлөлөгө һ . б. отсшамау, нытс йонсотоу; күңелгә лтмау, ялтсытыу.

Елкәгә тейеп йөҙәтеү, ш Каты эш Шәкирәнең
елкәһенә тиҙ барып тейҙе .. Ул .. « Ундай ауыр
эштә башҡа эшләй алмайым » ,— тип әйтеп
ебәргән. М. Кәрим. Елкәгә төшөү берәй эш,
яуаплылытс, бурыс кемдеңдер булһа яуаплылы
ғына, тсарамағына тсалыу. Барлы ҡ булган ижади

эҙләнеүҙәрҙең иң ҙур ауырлыгы йәш инженер
Риза И схаков елкәһенә төштө. М. Хәйҙәров.
[Тимер:] Таяҡтың ауыр башы минең елкәгә
төшә. .. Нәмә эшләйһең, йәшлек, хаталанганмын.. Б. Бикбай. Елкәне кнмереү ( йәки
аш ау) үҙең эшләмәй, кемдеңдер иҫәбендә йә
шәү. [Ямал:] һин бит алаганат, лету н, бисәңдең
елкәһен ашап ятаһың. М. Тажи. Елкәне тырнау
нимәнелер хәл итә алмай аптыраныу.— Ә ллә

инде .. — Т имер елкәһен тырнап, уйланы п а л
ды .— Кайһы лай булы р икән һуң, башта саҡыргас уҡ бармагас? Уңайһыҙ бит әле.. Б. Бикбай.
К үсәр хан, был хәбәргә ни тип әйтергә белмәй
елкәһен тырнап ултыра ине (Әкиәттән). Елкәнән

Кеше елкәһенә һалыныу. Хөкүмәт елкәһенә
һалыныу,
ф Елкә соҡороңдо күрмәйһең, күрмәһәң дә
үлмәйһең. Әйтем. Еңгән — еңелгәндең елкәһенә
менгән. Әйтем. Ураҡсының елкәһенә ҡарама,
көлтәһенә ҡара. Әйтем.
ЕЛКӘЛЕ с. һөйл. Хеҙмәт һөйөүсән; тырыш.
Е Л К Ә Л Е К 1 и. 1. Ҡамыт ағастарын тоттороп
тороу өсөн юғары осонан ҡушып бәйләнгән
бау.
2. Ҡамыттың елкәһендәге ышлыя бәйләй тор
ған ҡайыш (ышлыяны тотоп тороу һәм кәрәген
сә ҙурайтыу, кесерәйтеү өсөн хеҙмәт итә).
3. Кейем елкәһенә тағылған элгес; элмә.

Тундың елкәлеге өҙөлгән.
ЕЛКӘЛЕК 2 и. этн. Елкәгә сәс толомо өҫтөнән
таға торған тәңкә, мәрйен баҫып һәм тәңкә,
мәрйен менән суҡлап яһалған ҡатын-ҡыҙ би
ҙәүесе. Елкәлек тагыу. ш [Катын-ҡыҙҙың]

түшендә муйынса әмәйлек. Артында — арҡа
лыҡ, ҡайһы берҙәрендә — елкәлек. Беләгендә —
беләҙек, ҡулында — ҡашлы йөҙөк. К. Мәргән.
ЕЛКӘЛӘҮ

ҡ.

1.

Елкәгә

һалыу;

күтәреү.

Е лкәләп ташыу, ш Хәким агай икенсе тоҡто
елкәләп алды. Әсеүәт апай ҙа иңбашына бер
тоҡ күтәрҙе. Й. Солтанов. / күсм. Үҙ яуаплылы
ғыңа, үҙ өҫтөңә алыу. [Гөлйөҙөм:] Ауыр эште
үҙе елкәләһә, мин эшләрмен башҡаһын. С. Ҡ у 
даш.
2.
күсм. һөйл. Елкәгә тондороу, һуғыу,
туҡмау. [Зәйнулла:] Мөхәббәттең төп хужаһы

һ. б. тсуштсанда ризаһыҙлыҡ белдереү, нисек
тә эшләмәҫкә тырышыу. Ул малай ялҡау, эш
ҡушһаң, елкәһе тартыша башлай. Елкәһе йоҡа
ауыр эшкә яратсһыҙ булған, эш яратмаған кеше
гә әйтелә. Фермага килһәләр, эш табып бирер

ҡайтты. Ә у л уҫал, ҡылыгы ҡырҡыу уның.
Е лкәләп тә сыгарыуы мөмкин.. М. Кәрим.
[Искәндәр:] Мине шуныһы гәжәпләндерә: Н и
өсөн һеҙҙе елкәләп, типкеләп ҡыуып ебәрмәй
ҙәр? Ш. Насыров.
ЕЛКӘМ ЕС и. диал. ҡар. Е лкәлек2.
ЕЛКӘН и. Карапты, кәмәне ел менән йөрөтөү
өсөн махсус кирелгән туҡыма. Е лкән ҡороу.
Е лкән яһау. ш Агиҙелкәйемдән йөҙөп китһәм,
елкәнемде киреп гиҙеп йөрөһәм, биш диңгеҙгә
барып етә алам. М. Марат. Сәйҙел көлә:
— һеҙҙең күлде һис бер елкәнһеҙ ике тапҡыр
йөҙөп сыгам, Зәйнәп. Кара бына нисек ишкәнде.

инек беҙ у лар га.., килмәҫтәр ш ул, елкәләре

Ғ. Сәләм.

төшөү ниндәйҙер бер ауыр хәл, бурыс, яуаплылытстан тсотолоу. К олхозда ауыр эш беҙҙең
елкәнән төштө, хәҙер техника эшләй. Елкә
сейләнеү ауыр эш менән нытс йонсоу, ыҙалау.

Елкәһе сейләнгән халыҡ белмәй ҡысҡырмай
ул. Б. Хәсән. Елкә тартышыу берәй эш, йомош
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Ф Ялан ерҙән ел иҫер, елкән төбөн ком
киҫер. Мәтсәл.
ЕЛКӘНЛЕ с. Елкән тсуйылғаи, ельсән меиәи
йөрөй торғаи. Елкәнле кәмә. ■ Шәп егет ине бит
ул, Юламан. Уның аккош муйынлы, елкәнле,
йылгыр кәмәһе ауыуҙы ла, батыуҙы ла белмәне.

р . Ғабдрахманов. Ш ул арала елләнеп,
быймаһының ҡарын да ҡаҡмай Шәмсетдин ки
леп инде. Р. Низамов.

3.

Бншпева.
ЕЛКӘСУҠ и. этн. Ҡатын-тсыҙ еләиеиең е л е 
һенә тсүйылғаи утса сУтс.
ЕЛКӘТ с. диал. Екәт.
ЕЛКӘҺЕҘ с . һөйл. ЭШ яратмағаи; ЯлтсаУ.
ЕЛЛЕ 1 с. Еле Көслө булғаи, ел нҫеп торғаи.
Е лле көн. ■ Ялан яктарында гына була торган

кыркыу елле, епшек март бурандары башланып
китте.. Б. Бикбай. Таштугайҡай елле тугай
икән, сәскәләре ҡойола ел менән (Халытс йыры
нан). / Ел менән бер үк ватсытта бүлған. Е лле
ямгыр.
ЕЛЛЕ 2 с. 1. Ҙур, көслө, шәп, нытслы. Е лле
ат. Е лле егет. Е лле кеше. ■ һ ы у ҙа ятҡан
бәрҙене мин дә күрҙем, елле генә ине. Н. Мусин. [Асылбаев:] М инең эскадрон командиры
булган ваҡыт. Е лле мәл. Ә. Ихсан.
2. Ятсшы, һәйбәт, шәп. Е лле өй. Е лле китап,
ш [Хисаметдин:] Анауында бик елле шишмә
бар. Р. Солтангәрәев. Әбүзәр бейек карагайҙар
ҙы һәм карагастарҙы күргән һайын аптырап:
— Вәт елле агас1 Йыгып яргылаһаң, күпме
тыранса сыгыр ине ,— ти. Я. Хамматов. Ҡәүи
мәгзүм .. бер талай һүҙ бутап, үҙенең телмәре
елле сыҡһын тип, ҡулдарын алга һуҙып ..
лозунг менән һүҙен бөтөр[ҙө]. Һ. Дәүләтшина.
ЕЛЛЕК и. 1. Нимәнелер елдәй ьппытслаү

ЕЛЛӘНЕҮ 3 ҡ. Еллегә, лтсшыға, һәйбәткә
әйләнеү; лтсшырыү, ш әбәйеү. Хәҙер колхоз е л 

ләнде. Баҫыуҙагы бөтә эш машина менән генә
бара бит. «Совет Баппсортостаны», 1965, 11
июнь.
ЕЛЛӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. елләтеү 1, 2.
ЕЛЛӘТЕҮ ҡ. 1. Ел өрҙөрөп, һаүаны лңыртыү.

Бүлмәне елләтеү, ш Баш осонда өҙлөкһөҙ
әйләнеп торган вентиляторҙар гына бүлмәне
бер аҙ елләтә. 3 . Хисмәтуллин. / Елпетеп еләҫ
ләү. [Сестра] салфетка менән битемде елләтә.
С. Кулибай.
2. Елдә киптереү. Кейемде елләтеү. Елләтергә

элеү.
3. эйһ. ф. ҡар. елләү 1. Яҙгы ҡояш һирәк күре
нә. Ҡар яуа. Елләтә. Иртәле-кисле һыуыта.
Я. Хамматов.
ЕЛЛӘТКЕС и. һөйл. Ел өрҙөрөп, һауаны
елләтә торған тсорамал; вентилятор.
ЕЛЛӘТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. елләтеү 1, 2.
ЕЛЛӘҮ ҡ. 1. Елле булыу, ел сығыу, ел
өрөү. Көн елләһә, уны йә аяҙга, йә ямгырга,
тиҙәр кешеләр. Н. Нәжми. Көнө буран, елләп
тора, өҫкә ҡарҙар һылаша (Бәйеттән). Е л ел л ә 

мәй томан асылмай, йыр йырламай
баҫылмай (Халытс йырынан).

йөрәк

2. СаФ һауала булыу, елдең тәьҫирен кисереү.

Елдә елләү. ■ Иртә яҙҙан тау битләүе асыла ..
Беҙҙең һыйырҙар шунда .. елләп, ҡаулан ашап
ҡайталар. И. Ғиззәтуллин.
өсөн тсүйыла торған кәртә (ел һуғып төтөидө
3. Ел үткәреп, һауа лңыртыу. Бүлмә елләгән,
кире индермәһен өсөи мөрйәгә, юл һ . б. тсар
тын алыуга иркен булып ҡалган. / Елдә тсағыбаҫмаһьш өсөн юл бУйына тсуиыла). Мөрйә
лып, саФланыу. Кейем елләп, күк еҫе бөтөп
еллеге. Е ллек тотоу. Е ллек ҡуйыу, ш Тотҡандар
калган.
ҙа улар [күрш еләр] дыуамалга еллек ултырт
4. Дымы бөтөү, кибеү. Е лгә елләү. ■ [Брига
ҡандар бу ранга. С. Ҡүдапт.
дир:] Ҡара уны, ашлыҡ елләп етмәгән, күтәрем2. Ян-лғы асытс, башы лбытс мал Кәртәһе;
дәрҙе вагыраҡ итеп ташла. В. Викбай. / Ел
лапаҫ. Малды еллеккә ябыу. ш Йәйлектә е л 
тәьҫире артсаһында тсарайыу. Елдә елләп, ҡояш
лек урынына гына ф айҙаланылган иҫке ҡура
та ҡаҡланып бөткән Ф азыл дуҫ мине баштан[емерелергә] тора. Я. Вәлиев.
аяҡ күҙҙән үткәрҙе. А. ҒирФаиов.
3. М ейестең тын өрөлә торған аҫтсы тишеге.
5. Елгә елберләү. Е лләй-елләй япрак кояһыЕллекте асыу. Еллекте ябыу.
гыҙ, алыҫ сәфәр киткән ҡоштарга. Агастарым,
4. диал. Төнлөьс. М унса еллеге.
һеҙҙең менән бергә тагы бер ҡыш бергә ҡышларга. Н. Нәжми.
5. диал. Кәбән тағаны.
ЕЛЛӘНЕҮ 1 ҡ. 1. Елдәй еләҫ алыУ, елгә
6. күсм. Көс менәи ырғытыу; бәреү. Елләп
һыУыиыУ. һауага сыгып елләнеү. ■ Я нуҙаҡ
ебәреү. ■ Бикйән [егетте] күтәреп алып зыр
әйләндерҙе лә .. ситкә елләне, егет биш-алты г а
ҡарт кам зул төймәләрен ысҡындырып елләнеп
алды. М. "Гажи.
тәгәрләп барып аяҡҡа баҫты. «Бикйән Мәргән».
2.
Оҙатс елдә бУлыУ, сәбәпле тУҙыУ, УңыУ. / Көс менән һуғыу. Яңаҡҡа елләп ебәреү.
ЕЛМӘ е. иҫк. Етеҙ йөрөшлө, елеп йөрөгән.
[һалдаттарҙың] өҫтөндә елгә елләнеп, туҙып
Елмә отряд.
бөткән һоро шинелдәр. 3 . р аФитсов.
ЕЛП оҡш. Киҫкен хәрәкәт менән тсапыл
ЕЛЛӘНЕҮ 2 к. t . Эш-хәрәкәткә тсыҙыүлытс,
тсуҙғалғанды, тсапыл күренгән йәки ютс булғанды
көс алыу. [Торналар] муйындарын һуҙып йүге
белдергән һүҙ. Елп итеү. Е лп итеп килеп инеү.
реп .. баралар ҙа, елләнгәс кенә ҡанаттарын
Елп итеп сыгып китеү. Елп итеп һикереп ме
йәйеп осоп китәләр. Ә. Викчәнтәев.
неү. » Н урйән инеү менән һуҙылып ятҡан егет
2. күсм. Дәрткә, хискә тУлышыУ; елкеиеү.
елп итеп урынынан торҙо. С. Кулибай. Бирелгән
Ул [Айбулат] батша төшкән хөрриәт менән
аштар елп итеп ҡалды, кесе телгә лә йоҡманы.
елләнеп, учредительный собраниеларга барып
Д. Юлтый.
йөрөнө. Һ. Дәүләтшина.
3. күсм. АсыУ менән лрһыУ; енләнеү. Өмөтби
кә елләнеп тагы ла ире эргәһенә килеп етте:
— Баш тигән нәмәң бармы, юҡмы һинең аҙыраҡ?
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ЕЛ ПЕЛДӘК и, диал. Ҡатмар, мәскәү.
ЕЛ ПЕЛДӘТЕҮ ҡ. i . Елп-елп иттереү; еңел
геиә елберләтеү. Ҡара еләненең оҙон салгыйҙарын елпелдәтеп, м улла түргә уҙҙы. 3 . Бишпева.
2. Тиҙ, ҡапыл Ьәм еңел хәрәкәт итеү. М ул-

Ҡапыл-тсапыл Ьелкеү; болғау. Беҙҙе яулы ҡ е л 

лайән Садрисламды санаһына .. елпелдәтеп
күтәреп ыргытты. Ф . Иҫәиғолов.
ЕЛ П ЕЛДӘҮ к. 1. Елп-елп итеп елгә ҠағылыУ,
тирбәлеү. Уҫаҡ япрагы елһеҙ көндә лә елпелдәй,
■
Текте әсәйем миңә ак күлдәк, атлаган
һайын тора елпелдәп, К. Кинйәбулатова.
2. р, мәг. Елпелдәп, еңел хәрәкәт менәи тиҙ
генә, ҡапыл. Өҫтөнә йоҡа гына аҡ күлдәк

кейгән етен сәсле бер ҡыҙ бала елпелдәп ки
леп сыҡты, Ҡ. Ибәтуллин.
ЕЛПЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт, ҡар, елпелдәү 1.
Елпелдәш еп осоу. ш Ҡ ояш күтәрелә төшкән
һайын .. күбәләктәр күҙҙең алдында елпелдәшеп
сәскәләрҙе үбәләр. И. Насыри.
е л п - е л п оҡш. 1. Елгә елберләп торғанды
белдергән Ьүҙ. Е лп-елп итеп елберләү. Елп-елп килеү.
2. Еңел хәрәкәтте белдергән Ьүҙ. Е лп-елп
атлап С әләх бара, бер кемгә лә сәләм бирмәй,
Т. Арслан.
ЕЛ П Е Н ДЕРЕҮ ҡ. 1. Ҡанат тсатстырыү; талпындырыУ. Ҡошто елпендереү,
2. ҡар, елпенеү 1—3. Ҡош ҡанаттарын е л 

пендерҙе.
3. күсм, һөйл, Ш атындырыУ.
ЕЛ П ЕН ЕҮ к, 1. Ҡанат ҠағыУ; талпыныУ.
У л [ҡаҙ] бер-ике тапҡыр ҡанат ҡагып елпенеп
алды ла, залды яңгыратып .. ҡысҡырып
ебәрҙе. 3 . Хисмәтүллин. / Осҡан Ьымаҡ итеп
Ьелкеп ҡул ҠағыУ. Балалар зарядка яһайҙар, ..
матур итеп елпенәләр. Р. Низамов.
2. Елгә тсағылып Ьелкенеү; елберләү. Талгын
елгә елпенеп, йәш йүкәләр хуш бый ҡатыш сәскә
еҫе бөркәләр. М. Тажи. Уттар көйрәй, уттар
елпенә. Д. Юлтый.
3. Ел ҡуҙғатып, еңелсә үҙеңә елпеү. Миндек
менән елпенеп алыу. Эҫенән елпеүес менән
елпенеп ултырыу.
4. Яман ел шаүтсымы ҡағылыу, ел тейеп
аУырыУ. Бала елпенеп куймаһын.
5. күсм. ҡар. елкенеү 3.
6. диал. ҡар. елЬенеү 1.
ЕЛПЕТЕҮ ҡ, 1. Талпынып ҡағыу (ҡанатты).

Тау битендә торган бер һәйкәлгә, ҡанаттарын
йәйеп, елпетеп, .. килеп ҡунды Урал бөркөтө.
М. И ҙелбаев.
2.
Ел ҡуҙғатып берәй нәмә менән Ьелкеү,
елберләтеү. Е л-ел итә, ел итә, аттың ялы н елпе
тә. X. Ғиләжев. Бай күлдәген елпетеп, тир
һыуыта ине. И. Көҫәггкол. / Ҡапыл Ьелкеү.
ЕЛПЕҮ 1 ҡ. 1. Талпынып ҡағыу (ҡанатты);
Ьелкеү. Ҡанат елпеп ҡагыныу. ■ Баш осонан

ҡанаттарын елпеп, күгәрсендәр осоп үтте.
Ш. ШәЬәр. А ҫыл ҡоштар ҡанат елпеп, ярышып
моңдар һуҙганда, йырлай-йырлай .. еләк тирҙем
урманда, А. Игебаев.
2.
Ел ҡуҙғатып бер нәмәне Ьелкеү. К үлдәгем 
де елпей-елпей тир ҡатырып, сәй эсеп ултырганда, бер малай килеп инде. Ф. Иҫәнғолов. /

пеп оҙатып ҡалдылар.
3. Елгә тсағылыу, елбер-елбер итеү; елберләү.

Е лпей урамдарҙа ҡыҙыл байраҡ, бөгөн байрам,
бөгөн ҙур шатлыҡ. Д. Юлтый.
4. Ҡапыл Ьелтәп күтәреү; сорғотоу. Елпеп
алыу. ■ Ҡарап торганыгыҙ бармы һеҙҙең
бесәнсенең кәбән ҡойоуын? Бер күбәне тотош
сәнсеп алып, гәйрәт менән уны елпеп һалып,
наҙлап ҡына ҡагып ҡуйыуын. Р. СаФин.
5. күсм. Хискә, дәрткә тулыщып ярһыу;
аппсыныу, елкенеү. Ҡыҫҡа төнлө йәйге айҙарҙа
күңел елпей, .. аяҡтарым тарта тауҙарга. С. К у
либай.
6. диал. ҡар. елгәрәү 1. Аш лыҡ елпеү.
Е Л П Е Ү 2 и. 1. Һауаны тултсынландарған
етеҙ хәрәкәт. Е лпеү еле. Ҡ ул елпеүе, ш Түрҙән

түбәнгә, түбәндән түргә уҙган һәр бер кешенең
аяҡ елпеүенән саң күтәрелә. Т. Хәйбуллин.
2. күсм. Боронғо хөрәФәт буйынса, насар
шаутсым. Елпеү ҡагылыу. Елпеү һугылыу.
Ҡойондоң елпеүе тейеп, бала сәсрәп ауырып
киткән.
ЕЛПЕҮ 3 с. Елберләп осоп тирбәлеп торған;
еңел. Е лпеү байраҡ. Е лпеү япраҡ, ш Тәненә
һылашып торган елпеү ҡара күлдәк кейгән ..
ҡыҙ Сагыл моронона .. ҡарай йүнәлде. X. Ғилә
жев. Ел тирмәне елпеү елдәргә тсанаттарын

болгап әйләнә. Ғ. Амантай.
ЕЛПЕҮЕС 1 и. 1. Еләҫ алыу өсөн биткә ел
елпетә торған нәмә. Ҡауырһын елпеүес. Елпеүес
менән елпеү.

2. Елгәргес машинаның елпей торған тсанаты.
Елгәргес машина зырлай, елпеүесе дырылдай.
Б. Вәлит.
3. күсм. Ҡонттоң йәйенке тсойротс осо. Тумыр
тҡаның ҡойроҡ һабагы ныҡ .. була, ә елпеүесе

ослайып тора.
ЕЛПЕҮЕС 2 и. диал. Һуҡыр т әм .
ЕЛПЕҮЕС 3 и. диал. Һелкеүес.
ЕЛПӘ: етен елпәЬе етендең иләү өсөн әҙерлән
гән иң яҡшы сүсе.
ЕЛПӘҘӘ и. диал. 1. ҡар. елпеүес *.
2. Төнлөк.
ЕЛПӘҢЛӘҮ ҡ. Еңел хәрәкәт итеү, елпелдәү.

Елпәңләп атлау. Елпәңләп йөрөү. Е лпәңләп ки
леп инеү. ■ — Балам, С әхи бә!— тип [ҡарт]
талган ҡулдарын болгап ҡысҡырҙы, ат юлына
елпәңләп сыҡты ла, тагы тауыш бирҙе. Ғ. Хәйри.
ЕЛПӘҪ с. Елгә елберләп торған; еңел; елпеү.
Елпәҫ ҡанаттарын елпеп елкән елә. А. Игебаев.
ЕЛСӘ и. диал. Лауыр.
ЕЛТ оҡш. ҡар. йылт 1.
ЕЛТЕЛДӘТЕҮ ҡ. Аяҡ, кәүҙәне тиҙ-тиҙ генә
еңел ҡуҙғатыу. Хасбулат олатай .. ҡапыл борол

до ла, елтелдәтә баҫып, ҡаршы стена ягына
китте. 3 . Биишева.
ЕЛТЕЛДӘҮ ҡ. Өтәләнеп, тиҙ-тиҙ генә еңел
ҡуҙғалыу. Елтелдәп атлау, ш Яланбикә елтел
дәп килеп инде. Һ. Дәүләтшина.
ЕЛ ТЕРЛӘ Ү ҡ. ҡар. елтелдәү.
ЕЛТЕРӘКЛӘТЕҮ ҡ. Һелкетә-Ьелкетә атла
тыу; елтерәтеү. Елтерәкләтеп индереү, ■ [Егет

картты] елтерәкләтеп алып сыгып, һаҡалы менән
оҙон бер агасҡа бәйләп ҡуйган (Әкиәттән).
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ЕЛТ
ЕЛТЕРӘКЛӘҮ ҡ. Еңелсә, елп-елп итеп, тиҙтиҙ генә ҡуҙғалыу; елтелдәү. Ул [Юлдаш әбей]

елтерәкләп йөрөп, алдагы өйҙөң урындыҡ аҫтын
йыйыштыра башланы (Хикәйәттән).
ЕЛ ТЕРӘТЕҮ ҡ. Тиҙ-тиҙ генә, ҡабалан һөйрә
кләп атлатыу. Елтерәтеп алып килеү, ш О фи

цер ҡарсыҡты ҡулынан тотоп, елтерәтеп .. сы
гарып ебәрҙе, С. Ханов. / Тиҙ-тиҙ генә, ҡабалан
ҡуҙғатыу, алыу. Йәнеш ҡайнап ташып киткән
еҙ самауырҙы елтерәтеп йөҙлөк буйына алып ки
леп ултыртты. 3 . Биишева. Елтерәтә баҫыу
(йәки атлау) етеҙ һәм ышаныслы, ныҡ баҫыу
йәки атлау. [Мәҙинә:] һеҙ әле бер ҙә бирешмәйһе
геҙ К әҙергол олатай: етеҙ егеттәр кеүек елтерәтә
баҫып йөрөйһөгөҙ. Н. И ҙелбай. А бдулла трак
торынан г ө ш т ө лә елтерәтә баҫып Ф әйзулла
эргәһенә килде. Р. Ғабдрахманов.
ЕЛТЕРӘ Ү ҡ. ҡар. елтелдәү. Елтерәп атлау.
Елтерәп сыгып китеү. ■ Н иязгол эсенә һыймаган асыуы ыңгайына елтерәп атлап бара торгас,
уйглна килгән бер яңылыҡтан .. ҡылт туҡтаны.
Һ. Дәүләтшина.
ЕЛТӘКӘЙ и. Еңел холоҡло кеш е.— Шуның

менән генә әүрәтә ш ул Сәкинә беҙҙең ише
елтәкәйҙәрҙе. В. Н аФиҡов.
ЕЛТӘН-ЕЛТӘН оҡш. Тиҙ-тиҙ генә, еңел ҡ уҙ
ғалғанды белдергән һүҙ. Елтән-елтән атлау.
Елтән-елтән итеү. ш Тургай төштө әпсән-әпсән осоп, .. елтән-елтән бахыр ем эҙләй.
К. Кинйәбулатова.
ЕЛ ТӘ Н Л Ә Ү ҡ. Өтәләнеп ҡапыл-ҡапыл баҫыу;
елтән-елтән итеү. Елтәнләп атлап китеү. Елтән

ләп сыгып китеү, ш [Әсәйем] мин аяҡты сискән
де лә көтмәй, елтәнләп яныма килеп тә етә.
К. Кинйәбулатова.

ЕЛФ аЙ и. диал. Елғыуар.
ЕЛ Ф ЕРСӘК и. диал. Ҡолаҡ йомшағы,
йәрпесәк.
Е Л Ф Р У З [фарс.] с. һөйл. Осоп-төшөп торған
еңел холоҡло, остоҡай (йәштәргә ҡарата әйтелә).
Елф руз ҡыҙ. ш Әйләнеү күптәрҙе дөрөҫ юлга
баҫтыра, ә был — кесе ваҡыттан иркә үҫкән ике
елфрузды дөрөҫ юлга баҫтырыу бигерәк тә
кәрәк ине. М. Кәримов.
ЕЛҺЕНЕҮ ҡ. 1. Һыуыҡ, ел тәьҫиренә ҡыҙа
рыу, ярылыу. Елгә елһенеү. Бите елһенгән.
2. ҡар. ш ешенеү. Аягы елһенгән. К ү ҙ кабагы
елһенгән. ■ Й оҡлауҙан уның [Әҡсәндең] к ү ҙ
ҙәре елһенгәйне. И. абдуллин. Ул [Билалов]

ныҡ арыны, өҫтө-башы керләнде, я л күрмәгәнлектән күҙ ҡабаҡтары елһенде. Д. Исламов.
ЕЛҺЕТЕҮ ҡ. 1. Ҡолшҡа, елгә әҙ генә кип
тереү; елләтеү. Игенде елһетеү,
2. Һыуыҡ, ел тәьҫире тейеп шешенеү. Битте
елһетеү.
ЕЛҺЕҮ ҡ. 1. Ҡояшҡа, елгә әҙ генә кибеү;
елләү. Комбайнер игендең елһегәнен көтә.
2. Һыуыҡҡа, елгә елһенеү, шешенеү. [Мәгфү-

рәнең] ике тамсы йәш бөртөгө яҙгы елгә е л
һеп, ҡояшҡа тутлаган бите буйлап эйәгенә
тәгәрләп төштө. Һ. Дәүләтшина.
3. Ел үтеп һыуыу. Ҡырҡ ҡораулы тәҙрәләр
көслө елдең өрөүенә түҙмәй көйөҫ-көйөҫ сылты
рап китә.. Өй эсе елһеп, ел уйнап тора. Ғ. Д ә ү 
ләтшин.
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ЕЛӘ
ЕЛ ЭТӘЙ с. 1. Әҙ генә елле; еләҫ. Еләгәй
урын. Еләгәй булыу.
2. диал. Өлгөр, етеҙ, сос. Еләгәй егет.
ЕЛ Ә Ҙ с. ҡар. еләҫ 1. Еләҙ ел. Еләҙ ер. Еләҙ
көн. / / Киске еләҙ. ш Айбулат .. саҡ ҡына
[иҫкән] еләҙгә битен ҡуйып, тәрән тын алды.
Һ. Дәүләтшина.
ЕЛ Ә ҘЕТЕҮ ҡ. эйһ. ҡар. еләҙеү. Талгын гына

ел иҫеп, еләҙетеп ебәрҙе, щ Кискә табан елә
ҙетте. Ямгыр туҡтап, бер аҙ еләҙеткәс, комбайн
дар арышҡа төштө. «Совет Башҡортостаны»,
1970, 5 сентябрь.
ЕЛ Ә ҘЕҮ ҡ. Еләҙгә

әйләнеү,

еләҙ

булыу.

Көн еләҙене. Тәҙрәне асҡас, өй эсе еләҙеп
китте.
ЕЛӘК и. Р оза сәскәләре ғаиләһенә ҡараған
тамырынан сыҡҡан мыйыҡтары ярҙамында ү р 
сей торған аҡ сәскәле, һутлы, тәмле ҡыҙыл
емешле үҫемлек. Ер еләге. Е ләк сәскәһе. Еләк
ултыртыу. Еләк сәскә атҡан. / Шул үҫемлектең
емеше. Е ләк бәлеше. ■ Е ләк ваҡыты үтеп бара,

күп итеп йыйыгыҙ. Ҡышҡылыҡҡа ҡаҡ ҡойоп
ҡуйырга кәрәк. Ш. Шәһәр, һ ы лы у ҡыҙҙар еләк
йыя, тырыздарын элеп беләккә (Халыҡ йыры
нан).
ф а ға с (йәки айыу) еләге диал. ҡар. ҡурай
еләге. Бүре еләге ашарға ярамаған ҡыҙыл
емешле ваҡ япраҡлы ҡыуаҡ. Еләк кеүек йәки
еләктәй үҫеп буйға еткән таҙа, матур йәш
ҡыҙҙарға ҡарата әйтелә. Е ләк кеүек ҡыҙ. Е ләк

тәй сагы. ш [Байрамбикә:] һ инең [Ниса]
кеүек йәшлегең бар. һинең тормош юлың
башлана әле. М. Хәйҙәров. Бибигөлдөң
кеүек сагы. Б. Бикбай. Күк (йәки ҡара)

еләк
яңы
еләк

еләк
көртмәлеләр ғаиләһенә ҡараған йылтыр ваҡ
япраҡлы, алһыу сәскәле, ваҡ һабаҡлы ҡыуаҡ
үҫемлек (ылыҫлы, ҡатнаш урмандарҙа, дымлы
ерҙә үҫә); ҡара көртмәле. Ҡайын еләге роза
сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған өсәр япраҡлы,
тәпәшәк һабаҡлы, аҡ сәскәле алһыу ҡыҙыл
төҫтәге хуш еҫле оҙонсараҡ еләк. Яңы гына

бешкән ҡайын еләктәре, тамырга торган ҡыҙыл
тамсы һымаҡ күҙҙең яуын алып тора. Ғ. Вәлиев.
Ҡарағай еләге диал. ҡар. ҡайын еләге. Ҡ урай
еләге роза сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған сәнскәк
һабаҡлы ҡыуаҡ үҫемлек һәм шул үҫемлектең
хуш еҫле алһыу емеше; әберсә. Улар [Сәгиҙә-

ләр] кеше бейеклек булып үҫкән ҡурай еләге
араһына инеп киттеләр. М. Тажи. Мүк еләге
ш ул уҡ ҡыҙыл көртмәле (ҡар. көртмәле). Таш
еләге диал. ҡар. ҡайын еләге. Уң бармаҡайҙарың нигә ҡыҙыл таш еләкәйҙәре тирҙеңме?
(Халыҡ йырынан). Торна еләге диал. ҡар.
ҡурай еләге. Турғай еләге диал. ҡар. ҡайын
еләге. Һаҙ еләге көртмәлеләр ғаиләһенә ҡараған
һаҙлы ерҙә түшәлеп үҫә торған ваҡ алһыу с ә с 
кәле ҡыуаҡ үҫемлек һәм шул үҫемлектең ҡыҙыл
әсе емеше, һ а ҙ еләге күберәк мүкле урындарҙа
үҫә. Эт еләге ш ул уҡ эт сейәһе (ҡар. сейә).
Әпсә еләге диал. ҡар. ҡурай еләге. Әҫпе еләге
эт муйылы һымаҡтар ғаиләһенә ҡараған, япраҡ
тары бер-береһенә ҡапма-ҡаршы урынлашҡан,
бер энәле ваҡ сәскәле, һөйәкле, һутлы оҙонса
раҡ емешле, сәнскеле ботаҡлы ҡыуаҡ үҫем 
лек.

ЕЛӘ

ЕМ

ЕЛӘК-ЕМЕШ и. йыйн. Һәр төрлө еләк һәм
емештәр. Еләк-емеш баҡсаһы. Еләк-емеш мага
зины. ■ Беҙҙец Ирәндек буйында нәк бе
сән ваҡытында күп еләк-емеш өлгөрә. С. Кули
бай.
ЕЛӘКЛЕ с. Еләк күп үҫә торған, еләге
булған. Е ләкле тау. Е ләкле ер. Е ләкле йыл.
н К әкүкле май, еләкле июнь, муйыллы июль
артынан оҙатырбыҙ һине, август. Й. Гәрәй.
ЕЛӘКЛЕК и. Еләк күп үҫкән урын. Е ләклеккә барыу. Е ләклеккә тап булыу. ■ [Был егет]

ултырган

ҡыҙыл балаҫ кеүек булып ятҡан еләклектә
аунай-аунай еләк агиаган. Ғ. Ғүмәр.
ЕЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. Еләктәрҙең сәскәһе ҡойолоп,
еләге барлыҡҡа килеү, еләккә тумалыу. Е лә

кләнгән ваҡыты.
ЕЛӘКСЕ и. Еләк йыйыусы, еләк йыйыу менән
ш өғөлләнеүсе.
ЕЛӘКСЕЛЕК и. Еләк үҫтереү эше. Е ләкселек

бригадаһы. Еләкселек совхозы. Е ләкселек менән
ш өгөлләнеү.
ЕЛӘН 1 и. этн. Ҡатын-ҡыҙҙарға билләп, сите
нә уҡа, түш-яурыны, бөйөрҙәренә тәңкә-мәрйен,
уҡа-суҡтар баҫып, ҡашлы ҡаптырма ҡуйып, ә
ирҙәргә ҡара тауарҙан киң, билһеҙ итеп тегелә
торған эсе мамыҡһыҙ, оҙон өҫ кейеме. Атлас

елән. Батышай елән. Бәрхәт елән. Ебәк елән.
Ҡытат елән. М өһөрлө елән. Сога елән. Тәңкәле
елән. Уҡалы елән. Әҙрәс елән. Елән бөркәнеү.
Елән кейеү. Елән ябыныу, ш Шәһит ҡарт, эңер
баулы ап-аҡ күлдәк-ыштан өҫтөнә ҡара елән
кейеп, .. урамга, үләнгә сыгып ултырҙы. 3 . Бии
шева. Еңгәләре Фатимага яңы күлдәген, ..
салгыйы икешәр ҡат тәңкә менән уратылган
уҡалы елән кейҙерҙеләр. Ж. Кейекбаев. Ҡара
ҡытат елән ай иңемдә, ҡара ебәк билбау билем
дә (Халыҡ йырынан). Елбәгәй елән өҫкә
кейелмәй торған, яурынға ғына һалына торған
елән. Ерәнсәй ҙә менгән ул [батыр], елбәгәй
елән кейгән ул, елә лә сабып килә у л (Ҡ обайы р
ҙан).
•
Ҡыш көнө ете елән кейгәнсә, бер ҡат тун
кей. Әйтем.
ЕЛӘН 2 с. диал. Елгер. Елән ат.
ЕЛӘНЛЕК и. Еләнгә тәғәйенләнгән тауар.

Е ләнлек буҫтау.
ЕЛ Ә -С аБ а Р. Бик етеҙ, шәп сабып. Елә-саба
китеү. Елә-саба үтеү. ш Зөлҡәрнәй З ө л х и 
зәнең йыр тауышын ишеткәндәй буры л толпарын
аяңдатып елә-саба килеп тә еткән. Н. И ҙелбай.
Елә-саба бара күк юрга (Халыҡ йырынан).
ЕЛӘ-СҮКӘ р. Бер елеп, бер яйлап. Янбайҙың
аты ла татаураган, тауҙы елә-сүкә саҡ барып
сыҡҡан (Әкиәттән).
ЕЛӘҪ с. 1. Һалҡынса ғына еле булған,
бөркөү, тынсыу булмаған (һауа, көн торошона
ҡарата). Еләҫ ел. Еләҫ көн. Еләҫ уры н , Еләҫ
йәйге кис. //Е ләҫт ә ял итеү. / / Бында еләҫ,

ш Яҙҙың йомшаҡ еләҫ еле Емештең сәстәре
нән, керпектәренән һылап-һыйпап һөйә. 3 . Би
ишева. Киске еләҫ, рәхәт саф һауала йыр
йырлайбыҙ , М. Ф әйзи. Еләҫ алыу еләҫ елдә,
еләҫ урында елләнеү; һалҡын алыу. Мырҙаш
Юлай ауылы урамынан тарантаста бик эре генә
үтеп барганда, асыҡ тәҙрә төбөндә еләҫ алып

Е
Хәйбрахман

...

ҡул

болга[ны]..

Д. Юлтый.
2. күсм. Йәшлек тойғоһо менән тулышҡан,
елкенеп торған. Еләҫ күңелле, ш И лдә батыр

күп булыр. Барсынһылыу ҙың еләҫ күңеле нин
дәй батырҙы хуп күрер? «Алпамыша».
ЕЛӘҪЛЕК и. Еләҫ булған хәл. Иртәнге
еләҫлек. Киске еләҫлек, ш Агиҙелдең киске
еләҫлеге, урман, яландарҙың хуш еҫтәре .. ула р 
ҙың [ҡыҙҙарҙың] күлдәктәрен елберләтә, сәс
тәре менән уйнай. X. Мохтар. К олхозга кәбән
ко я сыҡҡайнылар. Нәгимә .. кәбән башында
торҙо .. Ер өҫтөнә эңерге еләҫлек төшкәс,
эштән туҡтанылар, Ш. Янбаев.
ЕЛӘҪЛӘНЕҮ ҡ. Еләҫ, һалҡынса булып китеү.

Кискә табан көн еләҫләнеп китте, ж Ҡ алҡыу
урынга сыҡҡас, көн дә бер аҙ еләҫләнә төштө.
М. Тажи. Каланы сыҡҡас, һауа еләҫләнде,
һулыштар бер аҙ иркенләп ҡалды. Д. Юлтый.
ЕЛӘҪЛӘТЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. еләҫләнеү.
Х әҙер инде эңер ваҡыты етеп килә, арыу гына
еләҫләткән дә ине. Ә. Вәли.
ЕЛӘТЕҮ ҡ. Ныҡ биҙҙереү, ялҡытыу. К әбировтың үҙенә үҙе ныҡ ышанган, бер тонда
һөйләшеүе уны [Искужинды] бик тиҙ еләтте.
Ә. Вәли. Яратҡан эш, зауыҡ эш — ирекле ил
емеше. Ул арытмай ҙа, еләтмәй ҙә. Ә. Байра
мов.
ЕЛӘТКЕС с. Ялҡыта, йонсота торған, теңкәгә
тейгес. Еләткес ел. Еләткес буран, ш Ләпәк
һымаҡ ваҡ, еләткес ямгыр һибәләй. Ә. Чаныш.
ЕЛӘҮ 1 ҡ. Гел бер төрлө йәки дауамлы кү
ңелһеҙ нәмәнән йонсоу; ялҡыу. Мин бында бик

еләнем.. К үлдәк менән салбарҙы бирһәләр, бө
гөн үк ҡайтып китер инем. М. Кәрим. Еҫле гөл
еҫле булһа ла, еҫен еҫкәп еләнем (Халыҡ
йырынан).
Е Л Ә Ү 2 ҡ. диал. Елегеү. Бүре еләп йөрөй.

Эт еләп, урман ягына сапты.
ЕЛ-ЯМГЫр и. йыйн. Ел һәм ямғыр. Көҙгө
бысраҡ көндәр, ел-ямгырҙар, ҡырҙар иңләп
һибә һалҡын тамсылар. Д. Юлтый.
ф Ел-ямғырға эләгеү йәки ел-ямғыр тейеү
ауыр хәлгә ҡалыу, ауырлыҡ тейеү. [Хафиз
ҡарт:] Ә мин һине утындан өҙмәм, мин барҙа
һиңә ел-ямгыр теймәҫ. М. Тажи.
ЕМ и. 1. Ҡош-ҡорт, балыҡ ашай торған
һәр төрлө аҙыҡ. Балы ҡ еме. Тауыҡ еме. Ем
ашау. Ем биреү. Ем сүпләү. Ем тибеү. Ем
һибеү, ш Урман ҡошо ҡыҙ усынан емдәр
суҡый, үҙе суҡый, үҙе гүйә рәхмәт уҡый.
М. Кәрим. Балыгы ҡаба емһеҙ ҙә, ҡармаҡ
һалһа йүнһеҙ ҙә (Ҡобайырҙан). / Малға бирелә
торған иген аҙыҡ (һоло, көрпә һ. б.). Ҡолон
аҙбарында бесән һалыр өсөн утлыҡ, ем һалыр
өсөн һауыт булырга тейеш. М. Ғөбәйҙуллин.
2. Ашар аҙыҡ, ашамлыҡ. Өйҙә зәррә ҡәҙәр
булһын ем дә юҡ. М. ҒаФури.
3. Игендең аҙыҡҡа Файҙаланыла торған орло
ғо. Тос емле ашлыҡ. Селбәрә эре булһа,
ашлыҡ емгә туҡ булыр. Ем алыу ( йәки йыйыу),
емгә ултырыу орлоҡланыу (игенгә ҡарата).

Күптән арыш ем алган, алтын башаҡтар ярган.
Д. Юлтый.
4. Ҡаты ҡабыҡлы төрлө орлоҡтоң эске өлөшө.
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ЕМД

ЕМЕ

Ҡабаҡ орлогоноң еме, Көнбагыш еме. Сәтләүек
еме,
•
Балалы каҙга ем теймәй, Мәтсәл. Ҡыҙганганың ҡыҙыл эткә ем булыр, Мәкәл. Ере барҙың
еме бар, Мәтсәл.
ЕМДЕК и, 1. Үлеп яттсан хайуап; үләкһә.
Емдеккә йыйылган карга, m Батшаның бик
асыуы килә, хайуандарҙы салып, емдеген далага, йыртҡыстарга, сүл бүреләренә ташларга
ҡуша (Әкиәттән). / күсм. Бик лбытс, кәрһеҙ мал

ф Бер мөйөшө емерелгән нимәнеңдер теүәл
легенә, именлегенә зыян килгән. Тормоштоң бер
мөйөшө емерелгән. Б. Бикбай. Емерелеп үҫеү
бик нытс уңыу (иген, емеш-йәшелсәгә тсарата).

2. с. мәг. күсм. әрл. Эшкинмәгән, йүнһеҙ.
Әтәлге тауы артынан барып таптым емдектәр
ҙе, Б. Бикбай.
ЕМЕЛДӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар, емелдәү. Ҡар
өҫтөн емелдәтеү,
ЕМЕЛДӘҮ ҡ. Ем-ем итеү. Йондоҙҙар ем ел
дәй, ш Унда, офоҡта, шыйыҡ ҡына аҡһыл
томан булып монар емелдәй, Ф. Иҫәнғолов.
Сәскәләрҙә иртәнге ысыҡ емелдәй, 3 . Р аФи-

Еләк емерелеп үҫкән, ш К олхоз баҫыуҙарында
ашлыҡ емерелеп үҫте, тормош яҡшырҙы. Ф . Р ә 
химғолова. Емерелеп ятыу 1) тәртипһеҙ, бола
хәлдә булыу. Өй эсе бола, бөтә нәмә туҙып,
емерелеп ята; 2) күсм. эшләнмәгән көйө, күп
көйө тороу (эшкә ҡарата). [М уйылбикә:] Эш,
калай емерелеп ята: иген тапалмаган, бесән
ташылмаган, тиҙәк өйөлмәгән. Ҡ уй инде! Һ. Д ә ү 
ләтшина. Ер емерелгәндән Яман көслө тауышка
тсарата әйтелә. Ер емерелгәндәй, гөр килде һауа.
Б. Бикбай. Өҫкә емерелерҙәй булыу бик текә,
бейек булыу (тау-таштса тсарата). Урал тауҙары
ның өҫкә емерелерҙәй булып торган ҡая ташта
ры, .. күҙ менән генә самалай алмаҫлыҡ тәрән-тәрән соҡорҙары, ҡурҡыныслы төпкөлдәре .. —
барыһы ла, барыһы ла миңә таныш. Б. Ишем

ков.

ғол.

ЕМЕЛДӘШЕҮ ҡ. урт, ҡар, емелдәү. Күктә
йондоҙҙар емелдәшә,
ЕМ-ЕМ оҡш. Бер баҙлап нытс Янып, бер һү-

ЕМЕр ЕЛМӘҪ с. ҡар. ҡаҡшамаҫ.
ЕМЕр ЕҮ ҡ. 1. Боҙоп, ватып, ауҙарыу; ҡыйра
тыу. Ҡойманы емереү. Өйҙө емереү, ш Эй, емер
ҙек, яндырҙыҡ һарайҙарҙы, диуарҙар шәфҡәтһеҙ
ауҙылар. Б. Ишемғол. / Өҫтән ҡыйратып, ишел
дереү. Түбә таҡтаһын емереү, ш Барсынһылыуҙың әйткәне: «Батыр булһа, тос булыр, .. ултыр
һа, уба емерер, таянһа, тау емерер», «Алпа

ға тсарата әйтелә.

неп торған бәләкәй лтстылытсты белдергән Һүҙ.

Ем-ем итеү, ш Ем-ем итеп, ниҙер күҙләп,
йондоҙҙар ергә ҡарай. С. ҒәбиҙУллин.
ЕМЕр ТЕС с. Емереү, тар-мар итеү тсеүәтенә
эйә б Улған; тсыйраттсыс. Емергес һөжүм.
ЕМЕр ЕК с. 1. Емерелеп, тсыйрап төшкән.
Емерек йорт. Емерек мейес. ■ Емерек өйҙәр
араһында төркөм-төркөм йөрөгән балалар өҫтөнә аэропландан бомба ташлайҙар. Д. Юлтый.
[Әхмәт:] Мин уйланым, таяу табырмын тип,
һөйрәтергә емерек өйөмдө, Ғ. Сәләм.
2. күсм. Ҡараңғы сырайлы, асыУлы. Емерек
ҡараш, ш һалдаттарҙың йөҙө емерек. Уларҙың
бар теләге — тиҙерәк тамаҡ туйҙырып, бер-ике
сәгәт күҙ йомоп алыу ҙа, [шунан] ысҡыныу,
Ф . Иҫәнғолов. Ҡашы емерек тсашы төйөлгән,
асыУлы.

ЕМЕр ЕКЛЕК и, 1. Емерелгән, тсыйраған нә
мәләр; хараба. Тыңлаусылар алдынан .. граж

мыша».

2. күсм. Й әнсеү, иҙеү. Ауыҙ-моронон емереү.
Тешен емереү. Емерә һугыу, ш [Әхмәҙи:] Тагы
ҡабатлай торган булһаң, мороноңдо емерермен,
Ә. Бикчәнтәев.
3. күсм. Юҡтса сығарыу; боҙоу. Дуҫлыҡты

емереү. Ышанысты емереү, ш Кәйефте емерер
лек ш ул ундагы хәлдәр, йөрәктә дауыл ҡуптарырлыҡ. Ғ. Шәрипов, һы ҙганы п ныҡ йәш беләк
те иҫке тормошто емер! Т. Йәнәби.
4. Хәл тсылымдың *п Формаһында килеп,
эш-хәрәкәттең юғары дәрәжәһен белдерә. Еме

реп ашау. Аҡсаны емереп алыу. Емереп донъя
көтөү.
дандар һугышы ваҡытында татылган аҙаптар
ф Донъя емерерҙәй булыу бик нытс ярһыу.
ҙа, бирелгән ҡорбандар, илгә яһалган емереклек
Д онъя емерерҙәй булып эшләү. ■ Председа
тәр ҙә .. бер-бер артлы үттеләр .. Б. Бикбай.
тель донъя емерерҙәй булып: «Кем газетага
2. Хүжалытстың, экономик тормоштоң тУлы- яҙҙы, әйтегеҙ! Ҡарттар, аҙагы яҡшы булмаҫ!» —
һынса тартсалған хәле. Экономик емереклек.
тип ҡысҡырҙы. Б. Ишемғол. Емереп алып барыу
Емереклекте еңеп сыгыу.
эш һ .б . тсыҙыу дәрт менән тотоноу, тсыҙыу алып
ЕМЕр ЕЛЕҮ ҡ. 1. Боҙолоп, ватылып аУыУ. Өй
барыу. Студенттар эшкә бик әрһеҙ, емереп
емерелгән. Стена емерелгән. Емерелеп төшөү,
алып баралар, Ф . Иҫәнғолов. Ер емереп ҡар,
ш Мейес емерелгән, тәҙрәләр юҡ, өй эсен
ер. Ҡашты (йәки ҡабаҡты) емереү ҡар, ҡаш
дә елдәр уйнай. Б. Бикбай. Сәмрегоштоң ҡа
ф Себен тулап тәҙрә ватмаҫ, тургай тулап
нат осо әҙ генә ҡагылып киттеме — ҡая таштар
кәртә емермәҫ, Мәҡәл.
емерелеп төшә икән, ти (Әкиәттән).
ЕМЕр ЕШЕҮ ҡ. урт, ҡар, емереү 1, 2.
2. Емерек хәлгә әйләнеү, боҙолоп, ватылып,
ЕМЕр ТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар, емереү 1. Емертел
гән ҡала.
тсыйралыү, ватытс хәлгә килеү. Емерелгән хужа
лыҡ. Ҡ алалар емерелгән, ш Б еҙ һугышкан
ЕМЕр ТЕҮ ҡ. йөкм ҡар. емереү 1—3. Өйҙө
емертеү.
ерҙәрҙә емерелә ҡалалар (Бәйеттән).
3. Убылып, ишелеп аҫтса төшөү, аҫтағы бушф Ер емертеп йөрөү ҡар, ер. Ни емертеп
лытстса ауыу. Ер емерелеп төшөү.
ятаһың һөйл, хәл һораштсанда әйтелә. [Ғәлимов:]
4. күсм. Бөтөү, ютстса сығыү, тормоштса ашмау
һаумыһыгыҙ, иптәштәр! Н и емертеп ятаһыгыҙ?
К. Мәргән.
(уй, хылл һ. б. тсарата). Өмөттәр емерелде,
ш Аһ!., тиһең, ш ундуҡ бөтә сабырың, ҡарарың
ЕМЕТ и. иҫк. Аҙытс, ашамлыҡ.
емерелә. Ш. Бабич.
• Еметенә ҡарама, егетенә ҡара. Мәтсәл.
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ЕМЕШ и. 1. Үҫемлектең сәскә емшәненән ү ҫ 
кән, эсендә орлоғо булған өлөшө. Йөҙөм емеше.
Осҡаттың емеше. Эт муйылының емеше. Ҡыр
емеше. Емеш агасы. Емеш баксаһы. Емеш
ваҡыты. Емеш биреү. Емеш йыйыу. Емеш
тиреү. Емешкә йөрөү. Емешкә тумалыу, ш
Ә емештәрҙән ни теләһәң, ш ул бар: ҡарагат,
бөрлөгән, сейә, муйы л, балан — бөтәһе лә,
бөтәһе лә бар. Н. Ҡәрип. / Ҡайһы бер ағас,

ЕМШӘҮ 2 и. Ҡош-ҡорт ашай, ем сүпләй тор
ған урын. һ ун а р ваҡыты уҙган, ҡоштар емшәү
ҙән киткән. Б. Хәсән, һауаларҙан осҡан әй ҡаҙ
микән, емшәүҙәре уның һаҙ микән (Халыҡ йыры

ҡыуаҡтың һутлы, ашарға яраған, эсендә орлоғо
булған нәмәһе.
2. күсм. Берәй эш, хәлдең һөҙөмтәһе. Ү ҙ х е ҙ

мәтеңдең емешен күреү.
ф ағыу емеше диал. эт муйылы (ҡар. муйыл),
айыу ем ете дымһылыраҡ ерҙә үҫкән итләс
йыуан тамырлы, ҡыҙыл йәки ҡара ем ет л е эре
дарыу үләне. Бүре емеше миләүшә сәскәле,
сағыу ҡыҙыл емешле, ваҡ сейә япраҡлы урманлы
тау ҡыуағы. Ҡара емеш ябай япраҡлы, аҡ
сәскәле, ҡарағусҡыл күк емешле ағас.
• Емешле агастың башы түбән. Мәҡәл.
ЕМЕШ ЕЛӘК и. йыйн. Төрлө емеш һәм еләк
тәр. Емеш-еләк баҡсаһы. Емеш-еләк магазины.
■
Йәйен бабай балыҡ тотҡан, әбей емеш-еләк
йыйган (Әкиәттән).
ЕМЕШ ЙӘШЕЛСӘ и. йыйн. Емеш, еләк һәм
төрлө йәшелсә. Емеш-йәшелсә магазины. Емеш-

йәшелсә етештереү.
ЕМЕШЛЕК и. бот. Сәскәнең инәлек ағзаһы
(ауыҙ, еңсә һәм емшәндән тора).
ЕМЛӘНЕҮ ҡ. Емлегә, орлоҡлоға әйләнеү.

Яуһы н ҡырҙарыма буйлап-иңләп, ашлыҡтарым
үҫһен емләнеп. Д. Юлтый.
ЕМЛӘҮ ҡ. 1. Ем ҡатыу, ем эләктереү
(ҡармаҡҡа). Селәүсен менән емләү. ■ Зәкирйән
ҡармаҡтарын емләп, һыу га ташланы. Р. Н иза
мов.
2. Ем һалыу, ем ҡуйыу (бал ҡорттарына).

Умартаны емләү.
3. Бал-шәкәр өҫтәү (әсе балға). Ғариф ҡа
тынына .. көрәгә менән әсеп ултырган балды
емләп, яңыртып ҡуйырга ҡушты. Ж. Кейек
баев.
4. һөйл. Сәтләүек һ.б. орлоҡло емештәрҙең
емен ярыу. Өрөктө емләү.

ЕМТЕК и. ҡар. емдек.
ЕМҺЕНЕҮ ҡ. Ем, аҙыҡ эҙләү. Таш араһында
емһенеп йөрөгән ҡыҙылганаттар, алабугалар
уның [Юлдаштың] аягы тирәһенә йыйылды.
3 . Биишева. / күсм. Төрлө ергә төртөнөү,
еҫкәнеү; һемтәңләү. Уттай эш ваҡытында, ем
һенгән мал ш икелле, ары һугылып, бире һугылы п йөрө инде! Р. Низамов.
ЕМҺӘК с. Күп ат ар ға яратҡан, ашауТа әүәҫ;
ашамһаҡ (малға, ҡош-ҡортҡа ҡарата). Ы сынлап
та ошо байтал бәләкәй генә ҡолон сагынан уҡ
миңә яҡын, үҙе гәжәп емһәк булды. Ғ. И ш бу
латов.

ЕМШЕҮ ҡ. диал. Имшеү.
ЕМШӘН и. бот. Емешлектең орлоҡ ярала
торған аҫҡы өлөшө.
ЕМШӘҮ 1 ҡ. Ем сүпләү. Балы ҡ емшәй. Ҡош
емшәй. ■ Яр башында ҡаҙ үҙенең бәпкәләре
менән емшәп йөрөй икән (Әкиәттән). / күсм. Ә ҙ
ләп кенә бөртөкләп ашау.
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нан). / Ҡоштарға ем һалыу өсөн эленгән таҡта.

Емшәү элеү.
ЕМӘРЕШ с. диал. Беше (туҡымаға ҡарата).
ЕМӘТӘҮ и. диал. Бөрләтәү.
ЕН [гәр.] и. Х өрәФәт буйынса, төрлө һүрәткә
инә ала торған мәкерле зат. Ен балаһы. Ен
батшаһы, ш Ерәнсә сәсән Әлүкәй менән ен ҡы
ҙын елдертеп кенә алып килеп ултыра, ти (Әки
әттән). Ен туйы 1) иҫке хөрәфәтсә, ендәрҙең бай
рамы; 2) күсм. бик шаулы, болалы мәжлес.
ф Ен [алғыры] әрләгәндә, ҡарғағанда әйтелә.
Әсәһе ҡыҙына асыуланып, бер һөйәк алды ла:
«Мә, ен!» — тип атып ебәрҙе, ти (Әкиәттән). Ен
алыштырыу иҫке хөрәФәт буйынса, сабый ба
ланы яңғыҙ ҡалдырһаң, йәнәһе, ен кеше бала
һын алып, уның урынына үҙенекен һалып китә,
шул бала ғәрип, зәғиф була. Балаһын ен алыш
тырган. ■ — Теге мәлгүндең ен алмаштырган

балаһын берәүһе шунда үлтереп ташлаһа, сау
аплы булыр ине. Д. Юлтый. Ен аралау ҡар.
аралау. Ен ботағы артыҡ шаян, шуҡ баланы
орошоу, әрләү һүҙе. Ене кеүек күреү бик ныҡ
яратмау. Бер суфый минең комсомоллыҡты ене
кеүек күрә. С. агиш . Ене тотоу (йәки ҡубыу)
яман ныҡ ярһып туҙыныу; енләнеү. [Биктимер
ҙең бисәһе:] Атаҡ-атаҡ, енең тоттомо әллә?! Ни 
ңә токтомалга мине төрткөләйһең?! Б . Ишемғол.
Енен өҙөү (йәки туҙҙырыу, тарытыу) 1) бик ныҡ
әрләү; өҙгөләп, йолҡҡолап ташлау. Өҙәйек енен
ҡара йыландың. Ғ. Ғүмәр; 2) бик ныҡ ҡыҙыула
тыу; дыу килтереү. Эштең енен тарыта беҙҙең
бригадир. Т. Килмөхәмәтов. Енен сәсеү яман
ярһыу. Бы л өйҙә енен сәсеп торган бер Мәскәй
әбей тора икән (Әкиәттән). Ене һөймәү бик ныҡ
яратмау. Әҙәм затының йыуанын, өҫтәүенә
күп ашаганын енем һөймәй [тине О рлов]..йыу ан
әҙәм .. убыр була, быны медицина фәне лә
дөрөҫләй. С. Кулибай. Ене Ьуғылыу ниҙеңдер
тәьҫире, шауҡымы тейеү, нимәгәлер көслө дәр ә
жәлә бирелеү. Ф әхри ерәненән айырыла буламы
һуң, у га ат ене һугылган бит. Б. Бикбай. Ен
кеүек 1) бик ныҡлы, шәпле. — Иҫәнме, Андрей
агай! — Ен кеүек. Ш. Шәһәр; 2) бик ҡыҙыу, ярһыу. Ен кеүек эшләү. Ен күсе иҫке хөрәФәтсә,
күсеп йөрөгән ен өйөрө. Ен ҡағылыу (йәки
һуғылыу) хөрәфәт буйынса, төрлө насар тәьҫир,
шауҡым тейеп ауырыуға әйләнеү; зәхмәт ҡағы
лыу. Ен ҡасырыу ҡар. ҡасырыу *. — Ғәләүҙәргә

барҙым. Улына ен ҡагылган, өшкөртөргә саҡыр
ҙылар. М. Ғафури. Ен оялау ҡар. ен ҡағылыу.
Ен һуғыу ҡар. ен ҡағылыу. [Сыуаҡай әбей]
әллә ниндәй ен һуҡҡан .. кешеләр тураһында
ҡурҡыныс һүҙҙәр һөйләне. 3 . Биишева. Ен эйә
ләшеү (йәки эйәләү) иҫке хөрәфәтсә, яңғыҙ
йәшәгән ҡатын-ҡыҙ, ир-атҡа ниндәйҙер икенсе
зат эйәһе килеп йөрөү һәм шул сәбәптән ныҡ
ябығып, ауырыуға әйләнеү. А уы ҙ асып аптырау

ҙан һүҙһеҙ ҡалган малайҙар бер-береһенә ҡа
раштылар. — М алайҙар яҡын бармайыҡ. Төтөк
төң ене күсеп ҡуйыуы бар. У га ен эйәләшкән.
Я. Хамматов.
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•
Яҡшы катын йән кеүек, яман катын ен
ЕНӘЙӘТ {гәр.} и. 1. Йәмғиәттә кешеләр
өсөн ҡурҡыныс тыуҙырыу менән бәйле булған,
кеүек. Мәтсәл.
ғәмәлдәге тәртипте боҙған һәм закон тараФынан
ЕН БӘ РЕЙ и. йыйн. Ем һәм бәрей кеүек
тыйылған эш. Ҙур енәйәт. Енәйәт кодексы. Енәй
төрлө миФик заттар. Ен-бәрей тигән нәмәләр
әт эше ҡарау. ■ Ҡасҡы аҫрап ятҡырыу
әҙәм балаларына зыян-зарар килтерергә тсасд
итеп кенә торалар. М. ҒаФури. .. Нәгрә орҙо,
енәйәт, .. быныһын яҡшы аңлай Шәүәли.
Б. Бикбай. Эйе, ҡурҡаҡлыҡтан — хыянатҡа ла,
сур кеүек, бер торбанан ен бәрейҙәр сыҡты
енәйәткә лә бер генә аҙым ш ул. 3 . Биишева.
һикреп мөрйәнән. Ш. Бабич.
ЕНЕС {гәр. ] и. 1. Организмдың үрсеү өсөн
2. Тәртип нормаларына һыймаған насар эш,
хеҙмәт иткән һәм шуның буйынса ата һәм инә
ҡылыҡ. Б еҙҙең өсөн ҙур енәйәт — дошмандан
затына айырып булған аталык-инәлек билдәләре
ҡурҡып ҡасыу. М. Сөндөклө.
ЕНӘЙӘТЛЕ с. Енәйәт (1 мәғ.) менән бәйлән
йыйылмаһы. Енес агзаһы. Енес күҙәнәге. Ике
гән, енәйәт булып һаналған. Енәйәтле эш.
енесле үҫемлек, ш Кешенең енесен билдәләгән
төп агза ирҙәрҙә — орлоҡлоҡ, ҡатын-ҡыҙҙарЕНӘЙӘТСЕ и. Енә~йәт (1 мәғ.) ҡылған кеше,
енәйәт эш ләүсе. Бына ике милиционер енәйәт
ҙа — йомортҡалыҡ. В. Ғүмәров. / Шул билдә
селәрҙе залга алып керҙе. Ғ. Әмири.
ләрҙең береһенә эйә булган зат, кеше. И р енесе.
ЕНӘЙӘТСЕЛ с. 1. Енәйәт эшенә тиҙ бирелеп
Катын ҡыҙ енесе. ■ [Ҡатыным] табындагы бө
барған, енәйәткә тартымлы. Енәйәтсел мөнә
тә ир-ат енесен хайран ҡалдырҙы . Й. Сол
сәбәт. Енәйәтсел булыу.
танов.
2. Енәйәт эшләүгә ҡоролған, енәйәтле.
2. һөйл. Н әҫел, нәсәп. Ят енес. Башҡорт енесе.
ЕНӘЙӘТСЕЛЕК и. Һәр төрлө енәйәт булыу
ЕНЕСЛЕ с. бот. Енесе булган, енескә мөнә
хәле. Енәйәтселек юлы. Енәйәтселеккә ҡаршы
сәбәтле. Бер енесле сәскә. Енесле булы у.
көрәштә милиция хеҙмәткәрҙәре алдынгы һы
Енесле үрсеү.
ҙыҡта тора.
ЕНЕСҺЕҘ с. бот. Енесе юҡ, енескә мөнәсә
ЕҢ ! и. Өҫ кейеменең беләкте ҡаплай торған
бәтһеҙ. Енесһеҙ сәскә. Енесһеҙ үрсеш. Енесһеҙ
өлешө. Ең осо. Ең төбө. Ең эсе. Күлдәктең
үҫемлек. Енесһеҙ булыу.
еңе оҙон. Тун еңе. Ең уйыу. Ең ултыртыу,
ЕНЛЕ с . Иҫ-аҡылдан яҙып ҡоторған; юҡ-барға
ш Юҡты түгел, улым, ысын, — тине ҡарт, уның
сәбәпле-сәбәпһеҙ ҡыҙып барыусы; ҡыҙмалы.
еңенән тартып тыйып. — Мин олатайҙар ҡашына
Енле кеше. Енле булы у.
китәм. Б. Бикбай.
ЕН Л Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. Ныҡ ярһытыу, ҡотортоу.
Кешене енләндереү.
ф Ең һыҙғаныу бөтә ихласлыҡты һалып тыры
ЕН ЛӘН ЕҮ ҡ. Ныҡ итеп ҡыҙып китеү, ярһыу.
шыу. Ең һыҙганып эшләү, ш .. Ҡотлояр агаң
да япондарҙы туҡмарга китергә ең һыҙганып
П оленов енләнеп, .. наган көбәген Хисмәтулланың күкрәгенә терәне. Я. Хамматов.
ултыра инде, [тине Ҡотлояр А йбу латка].
Һ. Дәүләтшина. Ҡартайһам да, һеҙҙең менән
ЕН -ПӘРЕЙ и. ҡар. ен-бәрей.
бергә ең һыҙганып эшләрмен әле. Т. Йәнәби.
ЕНСЕК и еиееК һөйәге. 1. Аяҡтың тубығы
• Ең һыҙганган егеттең тамагы туҡ. Әйтем.
менән бәкәле араһындағы ҡуш һөйәк. А яҡ ен
ЕҢ 2 и . диал . ҡар. өн 1.
сеге. ш Вагондан рельсҡа йыгылып төшкәйнем,
ЕҢГӘ и. 1. Ағайҙың ҡатыны. Йәш еңгә. Оло
уң аяҡтың енсегенә тура килде. Ул ныҡ ауырта
еңгә. Уртансы еңгә. Еңгә булыу. Еңгә итеү.
торган ер икән: һындарым китеп яттым. Д. Юл
тый.
■
И рҙәр тагы ла хуплайҙар: — .. «Еңгәнең
һулаҡай ҡабыргаһы агайҙың үҙе тере саҡта уҡ
2. Ҡулдың терһәге менән ҡушҡары араһында
ҡәйнештеке ул». Һ. Дәүләтшина. / Уға өндәшеү
ғы ҡуш һөйәк. Ҡ ул енсеге.
ЕНСИ {гәр.]с. Енескә мөнәсәбәтле, енес менән
һүҙе. — Ямал еңгә, бына бынау ы бәрҙеләрҙе
һайлап а л ,— тине [Тайморзин]. М. Тажи. Еңгә
бәйле. Енси агза. Енси мөнәсәбәт. Енси тойго.
йөҙөгө (йәки янсығы) боронғо йола буйынса
Енси тәрбиә. Енси үрсеш. ■ Роберт .. ҡатын
б ы ҙ тураһында, енси тормошто бик яҡшы белгән
еңгә булып килгән ҡыҙҙың ҡәйнеш, балды ҙҙа
кеше кеүек, ентекләп .. һөйләй. А. Карнай.
рына таратҡан бүләктәре (йөҙөк, беләҙек,
ЕНТ и. Кипкән ҡыҙыл эремсекте тартып, май,
янсыҡ, ҡулъяулыҡ һ. б.). Төшәр өйгә килгәндән
шәкәр ҡушып яһаған ашамлыҡ.
һуң килендең яҡын бер ҡәйенһеңлеһе уның би
ЕНТЕК и. Н иҙеңдер эстәлегендәге һәр төрлө
лен сисеп, билбауын алып китә лә бер нисә
ваҡ нескәлек. Юлия әллә ҡасан булып үткән был
көндән аш-һыу менән билбауҙы килтереп, һый
вакигаларҙың һәр бер ентеген, әлбиттә, хәтерлә
лашып, еңгәһенән йөҙөк алып ҡайта. М. Буран
мәй ине. Һ. Дәүләтшина.
ғолов. Еңгә күреү этн. өйләнгән егет ауылына
ЕНТЕКЛЕ с. Бөтә яғы, ваҡ нескәлектәре
кәләшен оҙатып алып ҡайтҡас та башҡарыла
иҫәпкә алынған, тулы. Ентекле телмәр. Ентекле
торған егеттең кесе туғандарының еңгәне күреү,
танышыу йолаһы (ғәҙәттә еңгә кеше ҡайынһең
мәглүмәт. Ентекле итеп һөйләү. ■ Әҫәрҙә Күсәк
леләренә бүләктәр өләшә). К үрш еләр үҙҙәренең
бейҙең Ҡарагөлөмбәттән үс алыуы бик ентекле
ҡыҙҙарына: — Бар, анау Заһит агайың еңгәңде
рәүештә бирелгән. К. Мәргән.
ЕН ТЕКЛӘҮ ҡ. Бөтә ентеген, һәр төрлө ваҡ
алып ҡайтҡан, барып еңгә күрегеҙ, йөҙөк би
нескәлектәрен иҫәпкә алыу; төпсөү. Ентекләп
рер , — тип ебәрәләр ине. Һ. Дәүләтшина. Еңгәне
ҡарау. Ентекләп өйрәнеү. Ентекләп һорау. Е н
һыуға башлау этн. яңы оҙатылып килгән киленгә
текләп һөйләү. ■ [Аҡназаров] арышты ҡойоп,
ҡайынһеңле тейеш ҡыҙҙарҙың һыу юлын күр
бик ентекләп тикшерҙе. Ә. Вәли.
һәтеү йолаһы. [Йомай әбей Зәлифәгә:] Еңгәңде
ЕН у Т и. ҡар. янут.
һыуга башлаганда уның яурынына көйәнтәне
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Һин һалырга тейеш .. Барыгыҙ, еңгәңде уртага
алыгыҙ. һ ы у алган көйәнтәне еңгәңдең уң яҡ
яурынына күтәрт. Күтәрткән саҡта «төклө аяҡ
лы, ырыҫлы, бәхетле б у л » ,— тип теләк теләп
күтәрт. Ҡайтҡанда ҡабаланмагыҙ, ,. ипле генә
йөрөгөҙ. Ҡайтып еңгәң һыуын ҡуйгас та, һин
уның биленән билгауын сисерһең. Шунан сәй
эсербеҙ, йөҙөк өләшербеҙ. Һ. Дәүләтпшиа.

2. Йылдам, етеҙ, тиҙ хәрәкәт иткән; киреһе
һалматс, яй. Е ңел аҙым. Еңел хәрәкәт. // Еңел

(Хикәйәттән).
ЕҢГӘСӘЙ 1 и. ирк. ҡар. еңгә. А ласа шаршау,
ҡылыс бау, һин бәйләнең дә, еңгәсәй (Сеңләүҙән).
ЕҢ ГӘ С Ә Й 2 и. Арҡаһы тсыҙыл, тсара төрткөлө
ҡуңыҙҙар ғаиләЬеиә тсараған бөжәк; ҡыр таратсаны; сеңгәсәй. Өйҙөң нигеҙен еңгәсәйҙәр һырып
алган. ■ .. Көнгә сыгырга, еңгәсәйҙәр кеүек
ҡояшҡа арҡа йылытып алырга кәрәк. 3 . Биише
ва. Б еҙҙә башҡорттар еңгәсәйҙе лә баҡаны ла
үлтермәйҙәр (Хикәйеттән).
ЕҢ ДЕРЕҮ ҡ. Еңергә юл тсуйыу. Кешенән

йырынан). / Етди түгел, өҫтән-мөҫтән генә бул
ған; һай. Е ңел ҡараш. / / Е ңел уйлау, ш [Шә

атлау. Еңел йөрөү. Еңел ҡуҙгалы у. ш М урзин
үҙенең баҫҡан ерҙә бейеп торган .. йондоҙ ҡашҡа
аҡбәкәл туратының билендәге ҡашлы эйәренә
еңел һикереп атланды. Һ. Дәүләтшина. Ул [Х у 
жа].. һиммәт кәүҙәһен тура тотоп атлай. Шаҡтай
ҡалыная барһа ла еңел йөрөй. Ә. Вәли. Еңел
2.
Оло ир туғандарҙың ҡатындары. / Уларға һөйәкле етеҙ хәрәкәтле, кәүҙәгә еңел. Еңел
һөйәкле инең һин, хәҙер ҡара: оҡшап ҡалдың
өндәш еү Ьүҙе. [Заһит:] — Еңгә, мин һиңә ҙур
ҡуҙгата алмаҫлыҡ умартага. М. Илбаев.
йомош менән килдем. Мин нисек тә булһа, бөгөн
3. Үҙләш тереүгә, аңлауға, баштсарыуға, ү т әү 
төндә Сафураны алып китер уй менән килгәй
гә ҡыйын түгел; анһат. Е ңел дәрес. Еңел тема.
нем. Һ. Дәүләтшина.
Е ңел мәсьәлә. Е ңел эш. Еңел булыу. Еңел юл
ф Ағай алғансы, еңгә килгәнсе ҡар. ағай 1.
эҙләү, / / Еңел түгел. Еңел уҡыу. Еңел эшләү,
Еңгә ҡатын элек ирҙә булып, икенсегә егет ке
ш Бы л ауыр эш, кәрәкмәй тип [һөйгәнем] эҙләй
шегә кейәүгә сытстсан ҡатын-ҡыҙ. Еңгә ҡатын
һәр саҡ еңелде, Ҡ . Даян. [Сәйҙел:] Беләм, З ә й 
алыу.
•
Ерек утын мурт була, еңгә ҡатын мут була. нәп, һиңә лә ауырҙыр, еңелме ни миңә? Ғ. Сәләм.
Инсан улы н алдалау анһат, еңел, сөгьки у л бер
Әйтем. Еңгә ҡатында етмеш төрлө хәйлә була.
ҡатлы һәм йомшаҡ күңел. Ш. Бабич. Унда барыу
Әйтем.
еңел түгел: илле ил, етмеш диңгеҙ кисергә кәрәк
ЕҢГӘЙ и. ҡар. еңгә (ғәҙәттә өндәшкәндә
тигән Ертыңлар (Әкиәттән). / Күңел асыуға
әйтелә). Тулыбай .. ондо Вәлимә еңгәйгә килте
тәғәйенләнгән. Еңел көй. Еңел музыка, /К үп көс
реп бирҙе. Ғ. Дәүләтшин. [Барсынһылыу:]
түкмәй, анһат табылған. Е ңел уңыш. Еңел аҡса
Торсо еңгәй .. тороп билең быусы, еңгәй! Йән
табыу, II Еңеү еңел генә килмәй. Уңышҡа еңел
серҙәшем булсы, еңгәм. «Алпамыша».
өлгәшеү. / Ауырлыҡ килтермәгән, ыҙа сиктермә
ЕҢҒӘЛӘТӘ р. Ҡыҙ кеше түгел, элек еңгә
гән, борсоуһыҙ, мәшәҡәтһеҙ. Е ңел тормош,
булған, еңгә көйө (боронғо йола буйынса, ире
II Еңел күренеү. Еңел тойолоу. Еңел генә донъя
үлгәс, тсатын-тсыҙ тсәйнешенә кейәүгә сытстсан).
көтөү, m Бына хәҙер бар суфыйҙар хәле шулай:
Еңгәләтә алган бисә. Еңгәләтә алыу. Еңгәләтә
еңел генә көн итеү ягын уйлай (М өнәжәттән).
барыу, ш Айбулат Бөрйән ырыуынан булган А л 
Ҡурайҡайым еңел, көйө ауыр, еңел көнкәйҙәрҙе
дар ҡарт мәрхүмдең еңгәләтә алган икенсе би
уйлайым (Халыҡ йырынан). Д онъя ауырлыгы
сәһенән тыуган бала. Һ. Дәүләтшина. Минең
әсәм еңгәләтә барган ҡәйнешенән булганмын мин
еңел күренә арыҫландай сабыр ир булһа (Халыҡ

еңдереү.
ф К үҙҙең ағын еңдереү күҙҙең ағын әиләндереү, күҙҙе атсайтыу. Үмәр ҡарт күҙенең агын
еңдереп Бәгиҙәгә ҡараны. Ш. Янбаев.
ЕҢЕЛ с. 1. Күтәрергә ауыр түгел, ергә тартым
көсө бәләкәй; киреһе ауыр. Еңел йөк. Еңел нәмә.
Е ңел таш. Еңел булы у. Еңел итеү. ■ Ул

[һәнәрсе] яһаган касалар шундай нәфис, йоҡа,
еңел булы п сыга. 3 . Биишева. М алайҙар [арба
нан төшөп] йүгерҙеләр ҙә йүгерҙеләр. Уларга
ҡыҙыҡ, ә атҡа аҙ булһа ла еңел. Б. Бикбай. /

керт:] Уҡырга кәрәк. Ундай [әйләнеү тигән]
еңел уй менән юҡҡа булышма, туган. Ғ. Йәнәби.
4. Әҙ генә, йомшаҡ, һирәк (көсө, тәьҫире һ. б.
буйынса). Еңел генә томан төштө. Е ңел генә ел
иҫә. Еңел болоттарҙы ел осора. / Тәьҫир көсө
әҙ, һиҙелер-һиҙелмәҫ. Тоҙо еңел. Аштың тоҙо
еңел. / Саҡ ҡына, беленер-беленмәҫ. Еңел генә
йылмайыу, ■ Ф әйзуллин Сыртлановтың был оҙон

телмәрен йылмайып тыңланы, һуңгы һүҙҙән һуң
еңел генә көлөп һүҙгә ҡыҫылды, С. Агиш. /
Ҡурҡыныс тыуҙырмаған, ҡурҡыныс түгел, төҙә
теп була торған. Еңел ауырыу. Еңел яра.

II Еңел яраланыу, ш Эс ауырыуы, еңел яра
менән, минең кеүек контужин булып килгән һал
даттар яталар. Д. Юлтый.
5. Ҡапыл ҡыҙып барыусан. Е ңел тәбигәтле.
Е ңел кеше. ■ .. Мырҙаш тигән сауҙагәр кеше
маҡтанһа кәпәреп, эреләнеп китә торган еңел
тәбигәтле, дыуамал кеше. Д. Юлтый.

Аштсаҙанда тиҙ үҙләш еүсән, тиҙ һеңеүсән, аппсаҙанға ауырлытс килтермәгән, күп түгел, әҙ.
Еңел аш. / Сағыштырмаса ауырлығы әҙ, тсулланыуға уңайлы, йыйнаҡ (итеп яЬалған). Е ңел
арба. Еңел сана. Е ңел кәрәк. Еңел тырма, ■ К ү ҙ

6. Хәрәкәте тиҙ, бер урындан икенсе урынға
тиҙ күсә алған, ауыр ҡоралдар менән ҡораллан
маған. Е ңел артиллерия,
ф Ауыр тупрағың еңел булһын мәйетте ерлә
гәндә хушлашҡанда (йәки һуңынан иҫкә алған
да) әйтелә торған әҙәп һүҙе. Атайым мәрхүм,

асып йомгансы булмай, пар туры аттар еңел
сананы елдереп алып киттеләр. Һ. Д әүләт
шина. / Ҡалын түгел, йылы түгел; йотса. Е ңел
кейем. Е ңел күлдәк. / / Еңел генә кейенеп, елһеҙ
йомшаҡ тышҡа сыгаһың. Ғ. Сәләм.

ауыр тупрагы еңел булһын, « Ҡотһоҙ был урын,
улым», — ти торгайны тормошонан үртәнгән
көндәрендә. Ф . Иҫәнғолов. Ауы р тупрагың еңел
булһы н инде атай! Ваҡытһыҙ киттең һиң, йәшләй
киттең. В. Исхаков. Аяғы еңел йәки еңел аяҡлы
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бер кеше килгәс, эш, хәл ыңғайға, яшлыға кит
кән сатста әйтелә, һөйләнә-һөйләнә Х әҙисә апай

2. Башҡарыу, кисереү, үҙләш тереү өсөн еңел
гә әйләнеү. Эш еңеләйә. Уҡыуҙар еңеләйҙе.
■
Ҡыйын эштәр еңеләйә, булһаң тырыш.
Ш. Бабич.
3. Ҡыйын, ауыр хәлдән еңелгә, анһатҡа әйлә
неү. Тормош еңеләйҙе. Х ә л еңеләйҙе. / Тәнгә,
йәнгә еңеллек хисе килеү. Баш еңеләйҙе. Тән
еңеләйҙе. ■ Береһе менән уртаҡлашһаң, ҡайгы
еңеләйеп киткәндәй була. Б. Бикбай. Сәгиҙәнең

килеп инде: Минең аяҡ еңел була торган, был
йортта туй булмай ҡалмаҫ. Ә. Бикчәптәев. Еңел
атлетика йүгереү, һикереү, йөҙөү һ. б. эсенә
алған спорт төрө. Еңел машина аҙ һанлы пасса
жирҙар йөрөтә торған бәләкәй автомобиль.
.. Ҡаланан заводҡа, заводтан ҡалага йөк ташыу

сы грузовиктар, еңел машиналар, автобустар
һис туҡтауһыҙ агылып торалар. X. Мохтар. Еңел

күңеле күтәрелеп, еңеләйеп киткәндәй булды.

промышленность киң ҡулланыу тауарҙарын
эшләп сығара торған промышленность. Ҡулы
{йәки ҡул арты) еңел билдәле бер кеше башлаған
эш уңып, ыңғайға киткән саҡта әйтелә. Зәйтүнә

М. Тажи.
4. Әҙ генә иҫереү, ҡыҙмаса булыу. Еңеләйеп
алгас, дуҫтар һүҙгә күсте. Ә. Зәйнуллин.
5. Аҡылы кәмеү, еңел аҡыллыға әйләнеү.

ҡыҙым техникум бөтөрөп, ш ул эшкә [алма у л 
тыртыуга] тотондо инде. Ҡулы еңел тиҙәр, ултырт
ҡан агасы ерҙе яратып тамыр ебәрә. Ш. Янбаев.
# Толпарҙың үҙ тоягы үҙенә еңел. Мәҡәл.
ЕҢЕЛ-ЕЛБӘГЭЙ с. Й оҡа, еңел (кейемгә
ҡарата). [Ҡарт:] Ай-Һай йонсоноң. Өҫ-башың да
еңел-елбәгәй генә шул. М. Тажи.
ЕҢЕЛ-ЕЛПЕ с. һөйл. 1. Күп көс талап итмә
гән, башҡарыуға анһат, һ и н , Мөхәмәт агай, инде
ологайып бараһың, колхоздың еңел-елпе эшендә
генә эшләр ваҡытың еткән. Ш. Янбаев.
2. Тәрән мәғәнәһеҙ, етди түгел. Е ңел-елпе
таҡмаҡ. Еңел-елпе уй. Еңел-елпе шигыр. / / Вәгәҙәләр бирмә. Үттек инде еңел-елпе йәшәр
осорҙо. М. Кәрим. / Етди түгел, елбәҙәк, еңел.
Еңел-елпе холоҡ, яш [Сәгит:] Алдымда элекке
еңел-елпе Фәриҙә түгел, ә еткән ҡыҙ баҫып тора.

Могайын, аҡылга еңеләйеп сыгып киткәндер
у л [Мәүлиха]. Ш. Янбаев.

«Ағиҙел», 1965, № 4.
ЕҢЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. еңеү 1 1—3. Кеше

тарафынан еңелеү.
2. Еңергә мөмкинлек биреү. Кешенән еңелеү.

Көрәш һабаҡтарын тылҡый-тылҡый үҫкән
батырҙар еңелмәҫтәр мәңге! Ғ. амантай. Б ар
сынһылыу еңелде, ти, Алпамышага бирелде, ти.
■

«Алпамыша».
ЕҢЕЛЛЕК и. 1. Ҡыйынлыҡһыҙ, еңел хәл.
Еңеллек биреү. Еңеллек эшләү. ■ — Беҙ зә

хәлдән килгән ҡәҙәре югарынан һиңә еңеллек
һораган булыр инек. Ғ. Дәүләтшии.
2.
Тән һәм йән рәхәтлеге. Тәндә еңеллек
тойоу, ш Айбулат тураһындагы уйҙар у га
[Ләйләгә] еңеллек бирҙе. Ғ. Ибраһимов. Бер
аҙҙан мин, тәнемдә еңеллек һиҙеп, күҙҙәремде
иркен асып, ..ҡарап яттым. С. Кулибай.
ЕҢЕЛЛӘНЕҮ ҡ. һир. ҡар. еңеләйеү 4, 5.
ЕҢЕЛЛӘШ ЕҮ ҡ. Еңелгә (3 мәғ.) әйләнеү (эш,
тормош һ. б. ҡарата). Эш еңелләште.
ЕҢЕЛЛӘШ ТЕРЕҮ ҡ. Еңелгә, анһатҡа әйлән
дереү. Тормошто еңелләштереү. Эште еңелләш 

тереү.
ЕҢЕЛОӘ р. Еңел (1 —4 мәғ.) булған; еңелсән.
Еңелсә кейенеү. Еңелсә яраланыу.
ЕҢЕЛСӘН р. ҡар. еңелсә. Еңелсән йөрөү.
ЕҢЕЛТЕН р. диал. Еңелсә, һ ә р бер кеше үҙе
бер донъя ул, хөкөм итмә өҫтән еңелтен.
Ҡ. Даян.
ЕҢЕЛҺЕҮ с. Еңел ҡылыҡлы; елбәҙәк. [Са
фия:] Еңелһеү булаһың ҡыҙ саҡта, тойгога тая
нып йәшәйһең гел. Б. Викбай.
ЕҢЕЛӘЙЕҮ ҡ. 1. Күтәреү өсөн еңелгә әйлә
неү, ауырлығы кәмеү. Й өк еңеләйҙе.
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6. Ныҡ ауырыған кешенең үлер алдынан
һауыҡҡан һымаҡ булып китеү. Үлер алдынан

у л еңеләйҙе, тороп ултырып ашап алды.
ЕҢЕЛӘЙТЕҮ ҡ. 1. Тартыу, һөйрәү өсөн еңел
гә әйләндереү, ауырлыған кәметеү. Тоҡто еңе

ләйтеү. Йөктө еңеләйтеү. Арбаны еңеләйтеү.
2. Ҡыйын, ауыр хәлдән еңелгә әйләндереү.

Тормошто еңеләйтеү. Эште еңеләйтеү. / Еңеллек
хисе килтереү. Сәй тәнде еңеләйтеп ебәрә.
■ ..Ауырлыҡты йырҙар еңеләйтә, ҡыҫҡа итә
оҙон юлдарҙы, Н. Нәжми.
ЕҢЕҮ 1 ҡ. 1. Һуғышта, луҙа ҡаршы яҡты буй
һонорға мәжбүр итеү, еңеүсе булып сығыу.
Дошманды еңеү. һугышта еңеү. ■ Бар миндә

бына ш ул нәфрәт, бар миндә асыу көсө, ш ул
нәфрәт менән дошманга ташланып еңә кеше.

Р.

Ниғмәти.
2. Берәй төрлө ярышта, көрәштә өҫтөнлөк
алыу, беренселеккә сығыу, уңыш ҡаҙаныу.

[Барсынһылыу:] Көрәштә еңеп дан алдың, батыр
егет Алпамыша, йөрәгемә ут һалдың, «алпа
мыша». Кем еңерҙән үҙ-ара еңешеп. Ике егет,
ике шат гимназист, .. кем еңерҙән шахмат уйнаган. М. Хәй. / Өҫтөнлөк алыу, уңыш яулау. Б еҙ
ҙең илдә социализм еңде. һ и с ҡайгырма, шат
лан әүәлгесә, бәхет еңер әле, иншалла. Ш. Б а
бич.
3. күсм. Тормоштағы төрлө хәлдәрҙе ты
рышлыҡ, ихтыяр көсө менән йырып сығыу, би
решмәү, сыҙау. Ауырлыҡты еңеү. Ҡайгыны
еңеү. Ҡаршылыҡты еңеү. ■ Бы л донъяның ауыр
ҡайгыларын еңеп була берҙәм булганда (Халык
йырынан). / Ниндәйҙер хәл, сиФат өҫтөнлөк
алыу, үҙ тәьҫиренә буйһондороу. Әкиәт ҡыҙыҡ,

ләкин йоҡо еңә, ... күҙҙәр йомола башлай.
Р. Оолтангәрәев. / Ихтыяр менән баҫыу. Т е
ләкте еңеү. Хисте еңеү. ш Бурлы ҡ хисен, ахы 
ры, еңә алмаган гөлдәй ҡыҙҙың ҡайнар хисе лә.
Ғ. Оәләм. Йылҡыбай .. таң алдынан йоҡоһон
еңә алмай йоҡлап китте, ти (Әкиәттән).
•
Алйот еңдем тиер, аҡыллы ҡуйҙым тиер.
Мәтсәл. Еңгән еңелгәндең елкәһенә менгән. М ә
тсәл. Кешене сир еңер, сирҙе аҙыҡ еңер. Мәтсәл.
Е Ң Е Ү 2 и. 1. Һуғышта, көрәштә, эш-хеҙмәттә
яуланған уңыш. Еңеү байрамы. Еңеү көнө.
Еңеү йырҙары. Еңеү шатлыгы. Еңеү хәбәре.
Советтар Союзының Бөйөк Ватан һугышындагы
еңеүе. Ҙур еңеү яулау, m Мең туп утыҙ тапкыр
һауаны яңгыратты. Бы л беҙҙең бөйөк Еңеүҙең
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күкрәүе ине. Т. Кусимов. Еңеү беҙҙең яҡта бу
лыр. Ватан өсөн, фашист яуын тамам тар-мар
иткәнгә тиклем алга, иптәштәр! М. "Тажи.

Ул [И схаҡ] энәгә үткәреп, ебен тешләп өҙҙө
лә һеңлеһенә бирҙе. Һ. Дәүләтгнина. Я галарын,
еңдәрен, итәктәрен нәгешләп, һеҙгә берәр к ү л
дәк тектек .. Беҙ уларҙың һәр бер нәгешенә
айырым күңел һалдыҡ, ептәрен, төҫтәрен, биҙәк
тәрен һайланыҡ. Д. Юлтый, арҡау ебе ҡар.
арҡаулыҡ, аяҡлы еп терһәккә йәки тубыҡтса
урап һалынған еп. Баҫма[лы] еп ун әйтемдән

2. Х еҙМәт һ. б. әлкәлә иимәнелер торм отҡ а
аты ры у ү-гәү өсөн булған көрәпггә яуланған
уңьпн. Хеҙмәт еңеүе, ш [Бригадир:] Еңеү баш

лана, иптәштәр еңеү! Б еҙ байыл былтыргыга
ҡараганда ике тапҡыр [игенде] артыҡ сәстек ..
Б. Бикбай.
ЕҢЕҮСЕ и. Һуғыщта, көрәпггә, эт-хеҙм әттә
һ .б . еңеп сытстсан кегле. Еңеүсе ил булы п күкрәп
килә беҙҙең Совет иле. X. Ҡ унаҡбай.
ЕҢЕШЕҮ ҡ. Һ үҙеңде һүҙ итергә тырыпгып
бәхәсләпгеү; һүҙ көрәгптереү. Емеш һыр бирергә

теләмәй: «Минең күлдәгем ситса түгел, ебәк
кенә у л » ,— тип еңешә. 3 . Бишпева.
ЕҢЛЕ с. Еңе булған, ең тсуйып тегелгән. Е ңле
күлдәк.
ЕҢМЕШ с. Дөрөҫ булһа ла, булмаһа ла үҙ
һүҙенән кире ҡайтмай талагпыусан; үҙ һүҙле.
Еңмеш булыу. ■ Ф әгилә өндәшмәҫерәк булһа

Е

■

(3 0 —40 бөртөктән) тороп, терһәккә йәки тубытстса уралған еп. Әсәһе [ Нәфисәгә] бер баҫма еп

менән ике бишәр тинлек баҡыр аҡса бирҙе.
И. Көҫәпҡол. Буй еп ҡар. буйлыҡ 1. Еп беше
реү буйлытс епте һелтеле һыуҙа тсайнатыу.
Көрөҫ ебе ҡар. көрөҫ. Кәлтә еп һуғып бөткәс,
буйлытстың осонан тсыртсып алынған еп. Салымлы еп ҡар. аяҡлы еп. Сей еп йыуылмаған,
бешерелмәгән тегәр еп. Тегәр еп тегенеү өсөн
ҡулдан иләнгән киндер еп. Ул ебе, ҡыҙ ебе этн.
бәпес туйында әбей-һәбейгә таратып бирелә
торған аяҡлы еп. Һаплам еп энәгә һапланған еп.

ла, алдына алганын ҡуймай торган еңмеш ҡыҙ
ине. Н. Муснн.

Әсәйемдең .. күлдәк иҙеүендәге һаплам епле
энәһе һәр ваҡыт әҙер генә була ине. Ш. Янбаев.
Шәкәр ебе аҡ еп.

ЕҢМЕШ ЛӘНЕҮ ҡ. Дөрөҫ булһаң да, булма
һаң да еңергә, үҙеңдекен итергә тырыгпып тартыгпыу. [Ғәләү:] Теге үҙ һүҙле, үгеҙ күҙле Х арис

2. Бәйләү, ниҙер тағыу өсөн тәғәйенләнгән
нәҙек бау; бәй. Ҡармаҡ ебе. Бы ҙау муйынына еп
тагыу. Еп [менән] бәйләү. ■ Ҡамыр батыр алтын

бар ине бит, шуның еңмеш ҡыҙы .. еңмегиләнә
торгас, бөтәһен дә еңеп бөткән. И. Ғиззәтуллин.
ЕҢМЕШӘК С. диал. Еңмегп.
ЕҢСӘ 1 и. 1. Берәр эгн (ураҡ урыу һ. б.) эптлә-

башаҡлы, ҡыҙыл ҡауырһынлы, көмөш кеҙеле
угын епкә бәйләп, келәт өрлөгөнә аҫҡан (Әкиәт
тән). ана еп һабандың багл ебе (элек селектән
булған); һабан сынйыры. Баш ебе 1) баҫырау

гәндә беләк осона терһәк тиңенән кейә
торған айырым ең. [Айбулат менән Гөлйөҙөм]

ҙың башын эләктерә торған тоҡанлы бау; 2) ки
рәгәнең өҫ яғынан тирмәне әйләндереп тарт
тырып бәйләгән бау; 3) кнндер һуға башлағанда
тәүге арҡау урынына атып кнткән сепрәк.
3. күсм. Ниҙелер беректергән бәйләнеш.

еңсәләрен тиҙ генә кейә һалып, ашыгып урырга
кереште. Һ. Дәүләтпшна. [Ҡ ыҙҙар эшләй] ҡ у л 
дарына аппаҡ еңсә кейеп, яулыҡтарын бәйләп
ҡыйыҡ. Ғ. Мәсғүт.
2. Ғөрлө малгинаның еңгә отспгатып ҡуйылған
өлөгпө. Бункер еңсәһе аҫтына бер-бер артлы
машиналар килеп туҡтай. «Совет Баитҡортостаны», 1968, 2 август.
ЕҢСӘ 2 и. 1. анат. Ҡатын-ҡыҙ енес ағзаһының
эскә ингән юлы. Еңсә ҡыҙҙарҙа ҡыҙлыҡ ярыһы

менән ябылган була.
2. бот. Ҡайһы бер үҫемлек япрағының һутста
ураттсан өлөгпө.
3. мед. "Гарамыгпты, тсайһы бер тамыр, нер
выны уратып алған көпшә. Нервы еңсәһе.

Д уҫлы ҡ ептәре. Туганлыҡ ебе. һ ү ҙ ебе. Фекер
ебе. Х ы ял ебе.
ф Бер епкә теҙеү бер төрлө тип, бер итеп ҡа
рау. [Зөбәйҙә:] һ е ҙ бисәләрҙең бөтәһен дә бер
епкә теҙергә ашыҡмагыҙ әле, Ғәйфи Ғәҙелич.
Ғ. Әхмәтшин. Еп кеүек өҙөлөү әрнеү, һыҙлау
(йөрәккә ҡарата), һ и н булмаһаң, алдым томан
лана, йөрәкәйем өҙөлә еп кеүек. А. Игебаев.
Епкә теҙгән кеүек тигеҙ генә рәткә теҙелгән.
Күрегеҙсе, епкә теҙгән кеүек ҡаңгылдашып улар
осалар. Ғ. Мәсғүт. Еп осо аяҡ кейеме теккән
ептең осона энә урыиына ишеп ҡуйған шырт.

Ҡорһаҡтың тура м ускул еңсәһе, һ еңер еңсәһе.
4. бот. Сәскә инәлегенең емшәнгә төгпкән юлы.
ЕҢҺЕҘ с. Еңе булмаған, ең тсуйылмайынса
тегелгән. Еңһеҙ кейем. Еңһеҙ тегеү.
ЕҢҺӘҮ и. диал. ҡар. еңсә 1 1.
ЕҢӘр ЕМ: еңәремгә сығыу диал. еңмепгләнеү.
ЕҢӘр МӘН с . диал. Еңмегп.
ЕҢ-ЯҒА и. йыйн. Кейемдең ең һәм яғаһы.
Күлдәктең ең-ягаһы керләнгән.
ф Ең-яға нилешеү ( йәки килеү) елкәнән алып,
иытс һуғыгныу. Батрактар менән ең-яга килеш кә
не зилскийҙы ң күңеленән сыҡманы. Ғ. Дәүләт-

Еп өҙөрлөк [тә] хәл ҡалмау бөтөнләй хәлдән
тайыу. Ерҙең буйынан буйына һыулы биҙрә
күтәреп йөрөп Ф әриҙәнең еп өҙөрлөк тә хәле
ҡалманы. Ф . Әсәнов. Муйынға еп һалыу ныҡ
ирекһеҙләү. Энәһенән-ебенә тнклем бөтә ваҡ

гнин.
ЕП 1 и. 1. "Тегеү өсөн тәғәйенләп мамытс, ебәк
сүсенән иләнгән бик нәҙек бәй, бау. Н әҙек еп.

дағы административ сиркәү округы.
ЕПЙСКОП [РУС. < гр. ] и. Христиан диненең
юғары рухани дәрәж әһе һәм шул дәрәжәләге
кеше.
ЕП ЙЫШЫу и. йыйн. һөйл. Ишелгән төрлө
бау. [Бөрйән халҡы ] еп-йышыу ишеп, кәрәк са

Й ыуан еп. Бер һаплам еп. Капрон еп. Киндер еп.
Сиратҡан еп. Сүреле еп. Еп йомгагы. Еп сүреһе.
Еп иләү. Еп сиратыу. Еп урау. Еп шөйтөләү.

ентегенә тиклем. Энәһенән-ебенә тиклем һора
шыу. ■ И ң элек вывесканың яҙыуын энәһенән-ебенә тиклем уҡып сыҡтым. С. Агиш.
ЕП 2 киҫ. Е өнө менән башланған сиФат һәм
рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрәжәһен бирә.

Еп-еңел. Еп-еүеш.
ЕПАр ХИЯ [РУС. < гр]. и. Епископ ҡул аҫтын
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бып, тугын бөгөп, дегет ҡайнатып ала ла, ..иген
ле яҡтарга сәфәр сыга ине. С. Ғәбиҙуллии.
ЕПКЕРТЕҮ ҡ. диал. Екһетеү.
ЕПЛӘҮ ҡ. Еп (2 мәғ.) менән бәйләү, епкә
тағыу. Ҡармаҡты епләү. ■ Ҡармаҡты әрәм
итәһең! ..Аждаһалай балыҡҡа кеше блесна ыргытамы? Икенсе блеснаны шпагат менән епләргә
кәрәк. Д. Буратсаев.
ЕПСӘ и. биол. Тән туҠымаҺын тоташтырған
оҙонса күҙәнәк. Тоташтыргыс епсәләр,
ЕПҺӘ и, 1. Вер нисә ағасты, татстаны йыйып
тоташтырған арҡыры шына йәки сөй. Ишектең
епһәһе. Бураның епһәһе.
2.
туҡ. Һоҫа эсендәге сүрене кейҙерә торған

геол. ер эсендә барған төрлө процестар, вул

үҙәк; һоҫа энәһе.
ЕПҺӘҮ ҡ. диал. Төпсөү. Епһәп һорашыу,
ЕПШЕК с. Йылыға бер аҙ йомшаған, еүеш лән
гән. Епшек ҡар. Епшек буран, Ҡ өн епшек. Епшек

булыу, ш ,. Марттың епшек буранында ҡышҡы
эҙҙәр ҡалды күмелеп.. Ғ. Рамазанов.
ЕПШЕКЛӘНЕҮ ҡ . Епшеккә әйләнеү. Ҡояш
йылытканлыҡтан, көн тагы ла йомшара төштө.
Ҡар ҙа епшекләнә башланы. Б. Хәсән.
ЕПШЕЛТӘК с. диал. Епшек.
ЕПШЕТЕҮ ҡ. 1. Йылытып, йомшатыу, еүеш ләндереү. Йылы ел ҡарҙы епшетте.
2.
эйһ. ф. ҡар. епшеү '. Көн бик ныҡ епшетеп,
юлдар тамам ҡарайҙы. X. Мохтар.
ЕПШЕҮ 1 ҡ. Йылыға бер аҙ йомшау, еүеш ләнәү (тсарға тсарата); епшеккә әйләнеү. Кискә

табан көн һыуытты. Көндөҙ лысҡылдап, епшеп
ятҡан юл боҙга әйләнде. Я. Хамматов.
ЕПШЕҮ 2 с. Йылыға йомшап, бер аҙ еүеш лән
гән (тсарға ҡарата). / Ҡары иреп, бер аҙ еүеш 
ләнгән (көнгә ҡарата). Көн епшеү. Март башын
да ямгыр яугандан бирле туңдырмай, «Ағиҙел»,
1971, № 3.
ЕПШӘН с. диал. Епшек.
Ер и, 1. (баш хәреф менән) Ҡояш системаһын
дағы өсөнсө торған, кеше йәшәгән планета.

Ер шары. Ер әйләнәһе. Ер йөҙө. А й Ерҙең ю лда
шы. Ер үҙ күсәрендә һәм Ҡояш тирәләй әйләнә.
Ерҙән Ҡояшҡа тиклемге ара 150 миллионга
яҡын саҡрым, ш Орбитаны урап Ер гел йөрөр,
кис булдырып һәм таң аттырып. Р. Ниғмәти.
Ер юлдашы орбита буйлап Ер тирәһендә әйләнә
торған хәрәкәт итеүсе космос аппараты. Беҙ

осорҙоҡ күккә Ер юлдашы планеталар серен
белергә. Б. Вәлит. / Тәбиғәт тереклек иткән,
кеше йәшәгән урын. Ерҙә йәшәү, ш Зөләйха,
һин ерҙә йөрөгән хур ҡыҙы, күҙҙәреңдә яна
күктең йондоҙо. Оалауат Юлаев. Бы л ерҙә юҡ,
теге донъялалыр, тип ысын бәхетте өмөтһөҙләнә
башлай у л [күңел]. М. ҒаФури. Ул йондоҙҙар
яна шунда [йыһанда] һоҡландырып ерҙе, күкте.
М. Кәрим. Ерҙе йоҡонан уятҡан, илде эшкә
ҡуҙгатҡан, .. ҙур ҡояшлы таң ине. Р . Ниғмәти.
Ер ҡабығы геол. ер шарының тикшереп була
торған ҡаты тышҡы ҡатламы. Ҡайһы бер уры н
да ер ҡабыгы сатнай һәм уның ярыҡтарынан
шыйыҡ магма агып сыга. М. Моталов. Ер ҡат
ламы ерҙең геологик төҙөлөшөн тәшкил иткән
ҡат-ҡат булып ятҡан өлөштәре; ҡатлау. Б аш 
кортостанда ер ҡатламының ҡалынлыгы 40 —
48 километрга етә. К. Тимергазин. Ер тетрәү
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кандар һ.б. сәбәптәр арҡаһында барлытстса кил
гән ер аҫты һелкенеүҙәре һәм ер тсабығы тирбәлеүе. ..ҡатламдагы физик, химик һәм механик

процестар арҡаһында ер тетрәү, тауҙар яһалыу,
вулкандар ургы лыу күренештәре хасил була.
Д. Буратсаев.
2. Ҡ оро урын, материк (океан, һыу һәм һауа
киңлектәренә тсаршы тсуйып әйтелә). Ергә сы

гыу. Кәмәнең мороно ергә төртөлдө. Пароход
диңгеҙ уртаһына етте, ер күренмәй башланы.
■ Башҡортостан бөтә ҡоро ерҙең меңдән бер
өлөшөн алып тора. М. Хисмәтов.
3. Шул планетаның өҫкө һәм тәрәндәге ҡаты
ҡатламы. Ер өҫтө. Ер аҫты. Ер убылыу, ■

Ҡ апыл ер һелкенде, өҫкә тупраҡтар ҡойолдо,
Д. Юлтый. Ер аҫты һыуҙары тау тоҡомдарының
өҫкө ҡатынан үҫемлек һәм тереклектәрҙең эш 
мәкәрлеге арҡаһында яһалған ер ҡатламында
була торған һыу. Ер аҫты һыуҙары бәреп сы

гыу, ш Ер ҡатламындагы иреүсән матдәләрҙе
ер аҫты һыуҙары иретеп агыҙалар, М. Вәлиев.
/ Ер шарының өҫкө майҙаны, тереклек бара
торған ҡатлауы; тупраҡ. Туң ер. Ҡаты ер. Ер

аҫты. Ер йәшәреү. Ер кибеү. Ер бауырлап осоу.
Ер һөрөү. Ер ҡаҙыу. Ер соҡоу. Ергә тамыу.
Ергә ҡойолоу. Ергә һалыу. Ергә күмеү.
Ергә ултырыу. Ерҙән күтәрелеп осоп китеү,
ш Әле күптән түгел генә ҡалып ҡар аҫтында
баҫылып ятҡан ер ҙә уянды, М. Тажи. Я ҙ етер
бер, боҙ китер, ер асылып, ер өҫтөнә үлән сыгыр.
Ш. Бабич. Ер кеше ҡулдарының хеҙмәтенә һәм
үҙенең дошманы булган эрозиянан яҡлауга
мохтаж, А. Тайчинов. Ялан ягы ,,, уның хатта
еренең төҫө лә башҡаса. Аҡһыл-һары, К өл төҫ
лө. Эйек буйында ер ҡара һагыҙ кеүек сөм
кара бит! 3 . Биишева. Өсөнсө ай инде ямгырҙар юҡ, иҫә афәт еле. Ерем көйә, М. Кәрим.
4. Шул майҙандың үҙенә бер хас үҙенсәлек
менән айырылып торған урыны. Таҡыр ер. Тигеҙ

ер. Уйпат ер. Уйһыу ер. Я лан ер. Батҡаҡ ер,
Йылганың тар ере. Тауҙың текә ере, ■ Тау
ерендә йылан күп була, .. абайла [тине әбей].
М. Тажи. Уйһыу гына ерҙән болан килә, әй
түтә тип, Зөлхизә (Халыҡ йырынан). Уйпат-уйпат, уйпат ерҙә бейә һауа киленсәк (Халытс
йырынан). Ер асылыу яҙ көнө тсар иреп, тсара
ер күренә башлау. Ер асылыу менән күк үлән
күренә башлай. Ер иҙән бер нәмә (татста, таш,
цемент һ. б.) һалынмаған тупраҡ иҙән. Ҡарындыҡ
тәҙрәле, ер иҙәнле ситән өйҙә яланаяҡ .. һике

реп-һикереп уйнау ымды әле лә

онотмайым,

Т. Йәнәби. Ер ҡыртышы ерҙең иң өҫкө ҡатла
мы, ҡабығы (яҡынса 30—40 см.). Ер ҡыртышын
аҡтарыу. Ер ҡыртышлау ерҙең ҡыртышын аҡта
рыу, емереү. Дошмандың ауыҙ-мороно ҡанда

булыр ,. ер ҡыртышлап, вата-емерә бара булыр.
Р. Ниғмәти. Ер өй ергә ҡаҙып яһалған, ерҙән
әҙерәк ҡалҡып сығып торған тупраҡ кәҫтәрҙән
яһалған өй; землянка. Ер өйҙә йәшәү. Ер өй

яһау. ш Бына ш улай .. ҙур байлыҡҡа ирешеп,
шәп итеп йәшәп ятҡанда .. теге саҡта ташлап
киткән ер өйө Ирйегеттең иҫенә төшкән, 3 . Би
ишева. Ҡ ара ер 1) яҙ еткәс, тсары иреп асылған
ер. Ҡара ер асылыу. Ҡара ергә аяҡ баҫыу.
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■ К үп кенә колхоздарҙа бесән бөттө. Малды
нисек ҡара ергә баҫтырырбыҙ инде. Я, Хамма
тов. Х әҙер юлдың куп кенә урындарында ҡар
иреп бөткән, ҡара ер асылган. Ғ. Ибраһимов;
2) кусм. ҡәбер. Ҡара ер аҫтында ятыу. Ҡара
ергә инеу. ■ Ғумер буйы рәхәт күрмәй, инер
мен мин ҡара ергә. М. Ғафури.
5. Хужалыҡ. МәнФәғәттәрендә ҡулланылған,
эшкәртелә, ашлыҡ сәселә һ.б. файҙаланыла тор
ған майҙан; ер-һыу (урман, ҡыр һ. б.). К олхоз

ган һоло һымаҡ күҙгә бәрелеп кенә бара. М. Та-

ере. Совхоз ере. Крәҫтиән ере. Помещик ере.
Көтөү ере. Сәсеү ере. Ер биләү. Ер бүлеү. Ерҙе
дәүләтләштереү. Сиҙәм һәм ҡалдау ерҙәрҙе үҙ
ләштереү. Бөйөк Октябрь социалистик револю 
цияһы һөҙөмтәһендә бөтә ер дәүләт ҡулына күсте.
■ Бар ине беҙҙең ерҙәрҙә һунарҙың шәп заман
дары. Х әҙер урман да йылдан йыл һирәгәйә,
йәнлектәр, ҡоштар ҙа кәмеп бара. М. Тажи.
[һалдаттар:] .. һугыш та, мир ҙа беҙҙең өсөн
түгел. Уларҙың барыһы ла генералдар, байҙар
өсөн .. Беҙҙең бер табан еребеҙ юҡ. Д. Юлтый.
/ Иген һ. б. ашлыҡ үҫтерелә торған сәсеүлек
майҙаны; баҫыу. Иҫкергән ер. Пар ере. Ер аш

лау. Ер һугарыу. Ер эшкәртеү. И генселәр ерҙең
өлгөргәнен көтә. ■ Ер оҙон, бер башынан бер
башы әллә ҡайҙа ята. Аягың гына түҙһен. Р. Н и
замов. / Баҫыуҙың билдәле бер үҫемлек үҫә тор
ған өлөшө. Арыш ере. Баҡса ере. Сөгөлдөр ере.
■ Бригадир кәбән ҡойҙораһы урынга уны [Зы я
ны] картуф еренә ебәрә. М. Тажи. Ер башы
баҫыуҙың сиге, ыҙаны. Пар еренең ауыл осона

яҡынлаганда ер башында Йәмбикә баҫып тора
ине. Ф. Иҫәнғолов. Ер башына килеп баҫҡаным
да таралгайны төндөң эңере. М. Кәрим. Яңы
ер сиҙәмде һөрөп, бер йыл тары, икенсе йылына
бойҙай сәселгән ер. Серен ер сиҙәм асылып, өс
мәртәбә, йә унан артыҡ сәселгән ер. Серек ергә
төрлө ашлыҡ сәсәләр. Н адел ер тар. револю
цияға ҡәҙәр крәҫтиән ғаиләһенә Файҙаланыу
өсөн бүлеп бирелгән ер биләмәһе. Э лекке Өфө

губернаһында крәҫтиәндәрҙең община менән
файҙаланган надел ерҙәре миллион 807 мең ди
сәтинә .. булган. «Оовет Башҡортостанының ун
йылы», 1929. Ер рентаһы тар. антогонистик
йәмғиәттә ерҙе эшкәртеүселәр хеҙмәтеи эксплу
атациялау нигеҙендә барлыҡҡа килгән һәм ер
биләүсе файҙаһына китә торған өҫтәмә продукт,
өҫтәмә табыш. Ер реформаһы ер биләүгә һәм
ер менән файҙаланыуға ҡағылышлы реформа.
Ер төҙөү ерҙе файҙаланыуҙы тәртипкә һалыу
буйынса дәүләт сараларының теҙмәһе. Ер тө
ҙөүсе ерҙе файҙаланыуҙы тәртипкә һалыу
буйынса белгес; ер төҙөү белгесе. Ер төпләү
ерҙе иген баҫыуына, баҡсаға һ. б. әйләндереү
өсөн шул урындағы ағас, ҡыуаҡтарҙы та
мырынан ҡуптарып таҙартыу. Ер төпләп баҡ

са яһау.
6. Халыҡтың үҙ төйәге; ил. Ят ер. Сит ер.

Арыҫландар үҙ ерен залимдарҙан таптатмаҫ. Ш. Бабич. Ул [ел] миңә хәбәр килтерә
тыуган-үҫкән еремдән, өҙөлөп һөйгән илемдән.
■

Оалауат Юлаев. / Халыҡ йәшәгән билдәле бер
урын; административ территория А уы л ере. Ҡа

ла ере. ш А уы л ерендә ш ул инде ул, ситтән
килгән кеше бойҙай араһындагы һерәйеп ултыр-

жи.
7. Әйберҙең, нәмәнең ниндәй ҙә булһа бер
өлөшө, киҫәге, урыны; төш. Ҡаланың матур ере.

Йылганың тар ере. Кейемдең туҙган ере. Т әҙ
рәнең ватылган ере. ■ Кеше түгел сыбыҡты ла
тотҡан еренән һындырып булмай. Баланы дөрөҫ
юлга төшөрөү, у га дөрөҫ йүнәлеш биреү — энә
менән ҡойо ҡаҙыу ул. М. Хажи. Бергәләшеп,
.. өстаганды киң һикенең урта бер еренәрәк
ҡорҙолар ҙа .. йоҡлап киттеләр. Т. Йәнәби.
Канау эсе тубыҡтан һыу .., ҡайһы ере тәрән,
ҡайһы ере һай. Д. Юлтый. / Кеше тәненең бер
өлөшө. Ауыртҡан ер. һы нган ер. Табандың өй
кәлгән ере. Баланың ҡайһылыр ере өләсәһенә
тартҡан. ■ Вагондан рельсҡа йыгылып төш
кәйнем. Уң аяҡтың енсегенә тура килде. Ул ныҡ
ауырта торган ер икән: һындарым китеп яттым.
Д. Юлтый. Артабан ҡайһы ерҙәре һыулангандыр, бер сирҡаныс алгас, Ҡасимга һиҙелмәне.
Н. М усин.— Ҡараныгыҙмы, бер ере лә имгән
мәгәнме?.. Э. Чаныш.
8. Нимәлер була торған, нимәлер эшләнә тор
ған билдәле бер майҙан, урын. Уйнай торган

ер. Осраша торган ер. һ ы у ала торган ер. М ал
ҡуя торган ер. Тиреҫ түккән ер. Ҡыуыш ҡорган
ер. Бесән ята торган ер. Ҡайтыр ер. Ятыр ер.
Ултырыр ер. ш Ат эсерә торган ергә барып,
һалҡын һыу менән бик шәпләп йыуындым. ..
Бөтөнләй хәл инеп китте. О. агиш. Хатта аҡсар
лаҡтарҙың да ҡайтыр ере, һагынып, яратып кө
төп торган балалары бар. 3 . Биишева. / Ни
мәгәлер тәғәйенләнгән, ниндәйҙер эшмәкәрлек
итә торған ойошма, урын. Уҡыган ер. Эшләгән

ер. Хеҙмәт иткән ере һәйбәт. Уҡытҡан еренән
алып, икенсе эшкә күсергәндәр. Эшләгән ерен
маҡтап бөтә алмай, / Әҙәби, музыкаль әҫәрҙең
һ.б. берәй киҫәге, урыны. Х әбәр ҡыҙыҡ ерендә
өҙөлдө. Йырҙың һуҙып йырлай торган ере. Р о
мандың ҡыҙыҡ ерҙәре күп. ■ [Газета эшселәре]
мин уҡырга тейеш булган ерҙе бармаҡ менән
төртөп күрһәттеләр. С. агиш.
9. а р а , арауыҡ (ғәҙәттә алыҫлыҡ берәмектәре
менән ҡулланыла). Бер аҙ ер. Арауыҡ ер. Б а й 

таҡ ер. Биш саҡрым ер. Өс аҙым ер. Квартал
самаһы ер киткәс. Бер аҙ ер үткәс, ш Төн
булһа, артиллерия утына ҡарамаҫтан .. ярты
саҡрымлап ергә һыу га барабыҙ. Д. Юлтый.
[Беҙ] иптәшем менән кәмәлә байтаҡ ер аҡҡай
ныҡ инде. Т. Йәнәби. Ел етмәҫ ер ш ул уҡ ҡоштар
осоп етмәҫ ер (ҡар. ҡош). Е л ерәнем егетеңде
еткер ел етмәҫ ергә. Н. Иҙелбай. Ҡоштар осоп
етмәҫ ерҙә .. күгәреп ятҡан бик ҙур диңгеҙҙәр
бар. Б. Ишемғол. К үҙ күреме ер күҙ күрә алған
аралыҡ. Ҡ ул һуҙымы ер яҡын ара. Әлшәй рай
онының үҙәге Раевканан Ҡармышҡа ҡул һуҙы 
мы ер. Ш. Насыров. Таяҡ ташлам ер яҡын
гына ара. Баҡый ауылынан сыгып, таяҡ ташла
мы ер китмәне, тау га үрелде. Ж. Кейекбаев.
10. күсм. һөйл. Кәрәклек, хәжәт булыу. Б е 
рәр ергә ярау. Етмәгән еренә үҙем бирермен.
11. күсм. Мөмкинлек, берәй нәмәнең булыу,
башҡарылыу ихтималы; хәл. Түҙер ер ҡалманы.
Табыр ерем юҡ.
12. у-в, клш ерҙә Тапҡыр, мәртәбә (һандарҙы
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ҡабатлағанда тсулланыла). Дүрт ерҙә бишең —

ер емереп эшләгәс, артыҡ булды әрҙәнә. Ғ. Мәсғүт. Ер емертеп йөрөү дәрт, күтәренке күңел
менән шау-гөр килеп йөрөү. Парижды ла алдыҡ

егерме,
13. сыгн. клш аФФиксы менән бәйләүес (фун
кцияһында тсулланыла (ҡар, ерҙән, еренән).
ф ауыртҡан ер ҡар, ауыртыу. Яңы бригадир
Буранбайҙың ауыртҡан еренә төрттөрҙө. И. Ғиз
зәтуллин. Бер ерең дә кәмемәҫ йәки бер ерем
дә кәмегәне юҡ бер нәмә лә булмаҫ. Мин ялҡ ау
түгел, әҙерәк шаталаҡлыгым бар. Шуның өсөн
мине ауылда „шаталаҡ Я м а л“ тип йөрөтәләр.
Әйҙә әйтһендәр, унан бер ерем дә кәмегәне юҡ
әле. М. Тажи. Бнле ер күрмәгән ҡар. бнл. Ер
аҫтында нылан көншәгәнен ншетә артытс күп
хәбәр белгән кеше тураһында телтәләп әйтелә.

[Булат:] Бына һиңә Рахмай, Ул ер аҫтында
йылан көйшәгәнен дә ишетә, .. Ҡасан Ҡарыя
тураһындагы хәбәрҙе белеп алган, К. Киниәбулатова. Ер аяғы — ер башы бик алыҫ. Ер аягы —
ер башы ерҙән килеү, ш Й әйәүләп ер аягы —
ер башы оҙам юл килеүгә уның [егеттең] аяҡ
тары талыҡҡан, үҙе әбеккән, һамҫыган, билгау
аҫты ла бәләкәс бушаган. Ж. Кейекбаев. Ер
балаһы (йәки улы) Ер планетаһы кетеһ е; к е т е.
Күкте гиҙгән Ер улына гашиҡ булган А й ҡыҙы.
Ҡ . Даян. Ер бауырлау түше менән ергә тейертеймәҫ елеү, осоу. Ер бауырлап сапҡан ат,
■ Ә Илмырҙа атына ҡамсы тартып, ер бауы р
лап елә .. ҡайҙалыр, М. Тажи. Я лан гына ерҙе
бауырлап осҡан муйыны ала ҡара карлугас
(Халытс йырынан). Ер бауыры ер өҫтө. Тарих
көслө ,, көрәш майҙанында тормош өсөн ер ба
уырын ҡандан йыуҙырган. Т. Йәнәби. Ер бауы
ры һалҡын үлгән кеше бара-бара онотола, иҫән
кешене онотоуы ауыр тигән мәғәнәлә тсулланы
ла. Ер бнт ояты ютс, намыҫһыҙ, оялыуҙы бел
мәгән. [Гөлбикә:] Рәхмәт әйтәһе урынга битеңә
төкөрөп сыгып китһен әле, ер бит. Н. Асанбаев.
Ер бөрсәһе япратс кимереүселәр ғаиләһенә тса
раған һикереп йөрөй торған бәләкәс кенә төрлө
тсороттсос бөжәк. Ер буйы иҫк. буйы 80 сажинға
(һәр сажин 2,134 м.) тигеҙ булған оҙонлотс үлсәү
берәмеге. Бер ер буйы киткәс. Ер буйындай
барыу. ■ Бында аҙым һайын хикмәтле нәмәләр

күреп тораһың. Бер ер буйы ла китә алмаганмындыр, ниҙәр генә күреп бөтмәнем. Ә. Вәли.
[Юламан] ҡыңгырлай-ҡыңгырлай беҙҙән ер буйы
ҡалышып, арттан эйәреп килде. Ф . Иҫәнғолов.
Ер булыр (йәки булһын) ҡарг. үлһен, ютс бул
һын. Ергә ҡайтыу үлеү. [Ҡормой:] Беҙгә .. күп
тән ергә ҡайтаһы ине лә бит, ваҡыт етмәй.
Б. Бикбаи. Ергә һалмау кире тсатсмау, тсабул
итеү, иҫәпләшеү (һүҙ, кәңәш һ. б. тураһында).

һүҙем де ергә һалмагыҙ, тыңлагыҙ. Кәңәшемде
һалма, тот. Ергә һалыу иҫәпләшмәү, бар тип тә
белмәү, интсар итеү (һ үҙҙе, кәңәште, йоланы
һ.б.) И л йолаһын ергә һалырга ярамай. Ерҙә
ятып ҡалыУ бойомға ашмау, ютс булыу, онотолоу
(теләк, уй, ниәт һ.б. тураһында). Бының ише

генә өмөттәре ергә ятып ҡалганмы ни уның,
Юламандың. 3 . Биишева. Исеме ерҙә ятып ҡ а л
маһын тип, балага үлгән тугандарының исемен
ҡушыу йолаһы бар. Т. Кусимова. Яҡшылыҡ
ерҙә ятып ҡалмай у л ҡыҙым. М. Тажи. Ер емереп
ҙур дәрт менән, ихлас тырышып, шәп итеп.

Беҙҙең матур мимылдыҡ бер яңгыҙы булһа ла,
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беҙ. Ф ранцуздарҙы еңгәндә ер емертеп йөрөнөк
беҙ (Халытс йырынан). Еренә еткереп 1) ятсшы,
һәйбәт сиФатлы, тулы итеп. Еренә еткереп эш
ләү. ш һ ә р нәмәне йыбанмай, еренә еткереп
эшләй ул Байморат, Н. Мусин; 2) ентекләп,
аңлайышлы, асыҡ итеп. Еренә еткереп һөйләү.
Еренә еткереү тейешенсә итеп баштсарыу, тулы
һынса үтәү. Ҡарарҙы еренә еткереү, ■ Бер
нисә взводҡа Андреев тураһында булган хөкөм
дө еренә еткереү, атыу өсөн приказ булһа ла
улар үтәмәнеләр, баш тарттылар, Д. Юлтый.
Дәүләт һәм йәмәгәт ойошмалары, вазифалы ке
шеләр СССР Конституцияһын, Р С Ф С Р Консти
туцияһын, Башҡорт АССР-ы Конституцияһын,
һәм совет закондарын еренә еткереп үтәргә тей
еш. Баппеорт АССР-ының Конституцияһы,
1984. Ер нтеү тсоллотстса төшөрөү, хур игеү.
— Алтмыштагы атаңды ҡол итмәһендәр тиһәң,
билгенәһен бөкрәйтеп, күҙгенәһен секрәйтеп, та
рамышын тарттырып, тибеп һынын ҡатырып, ер
итмәһендәр тиһәң, — үлтер, улым, фашисты!
Р. Ниғмәти. Ер йотоу (йәки убыу) 1) дини хөрәФәт буйынса, тсылған гөнаһың өсөн ер убылып
ер аҫтына төшөп китеп үлеү. Мине хаҡлы түгел
тиһәң, үҙеңде ер йотор,— тип башта әйтеп бөт
мәгән һүҙен дауам итте ҡатын. X. Зарипов;
2) нимәлер тсапыл эҙһеҙ юғалыу, ютс булыу.

[Хәйрүш :] Әллә үҙен [Сәлимде] ер йотто инде,
һис бер ерҙән табып булмай. Яңы гына ошо
тирәгә килгән кеүек ине, X. Ибраһимов; 3) әр
ләү, ләғнәтләү һүҙе. Ер упҡыры. Ер йотҡор.
Ер йотһон, ш Күпме барма, сикһеҙ кеүек һугыш
ҡыры: О ни булды?! Ш ул минутта бөтәһен дә
ер упҡыры! Н. Нәжми; 4) ант итеү, ышандырыу
һүҙе. Ер йотһон. Ер упһын! ■ Ү ҙ күҙем менән
күрҙем, ,, Алдаһам, ер йотһон, ана Ҡояш!
Р. Низамов. Ер йыртып көслө йәмһеҙ тауыш
менән (тсыстсырыу һ. б.). Ер йыртып үкереү,
ш Айы у тәненең әсетеүенә сыҙай алмай өңөнән
килеп сыҡҡан һәм ер йыртып үкереп ебәргән,
Ж. Кейекбаев. Ер кинәнгере! ҡарг, үлем теләп
әйтелә. Ер күтәрер әле бер нәмә лә булмаҫ
(еңел генә йығылған бала-сағаға, кешегә тсарата
әйтелә). Сәгиҙә баланы күтәреп торгоҙҙо, Ә
Хаф из ҡарт: — Ҡурҡма, ҡыҙым, бер ни ҙә б у л 
маҫ,-—тине, — ер күтәрер. Әҙәм балаһы йыгыла-йыгыла кеше була. М. Тажи. Ер күтәрә алмаҫ
лыҡ үтә нытс ауыр, ҙур; кеше түҙә алмаҫлытс
(ҡайғы-хәсрәт, енәйәт һ. б. тураһында). Ер күтә

рә алмаҫлыҡ ҡайгы. Ер күтәрә алмаҫлыҡ гонаһ.
Ер ҡорто май тсуңғыҙының ватс тсына тсорттары,
ҡарышлауығы. Тик ер ҡорто тапты әмәлен, у л
тамырга төштө ҡәһәрең. М. Илбаев. Ер ҡуйыны
ер аҫты, ерҙең эсе. Геологтар, разведчиктар
һәм быраулаусылар ер ҡуйынын аҡтара, яңы
нефть, газ ятыштары эҙләй. „Оовет Башҡортостаны“ , 1976, 28 Февраль. Ер ҡуйынына инеү
үлеү. Ер ҡуйынына инер ваҡытым еткән, нин
дәй бабай кәрәк булһы н миңә ,— тине әбей (Х и 
кәйәттән). Ер ҡыртышын ашау ҡар. ҡыртыш1.
Ер маны һөйл. 1) неФть. Башҡортостанда был
шыйыҡсаны борон-борондан ер майы тип йөрөт

ЕРБ

ЕРЕ

кәндәр. Д. Бураҡаев; 2) кәрәсин. [Атайым:] ..
Әсенгәндән әйтәм .. еткереп булмай бит әле
ер майы, әле шырпы ., бөтөп кенә тора. Ғ. Ғүмәр.

ниндәй һикерә! Талпынып та йылмайып та [ба
ла] һөймәҫ ерҙән һөйҙөрә. Ғ. Амантай.
Ер ҘӘШ и. ҡар. яҡташ. Я л итеүҙе белмәй у н 
да [Өфөлә] кеше — фронт өсөн эшләй ерҙәштәр.

Ер менән нүк араһы айырма бик ҙ Ур тигән м ә
ғәнәлә нимәнелер сағыштырғанда әйтелә. Ер ме
нән тигеҙләү юҡ итеү, ҡырыу, бөтөрөү. Беҙҙең

Е

Ә. Вәли.
Ер ЕТЕҮ 1 (ерек*) ҡ. 1. Ергә тамыр ебәреү;
тамырланыу. Ерегеп үҫеү. Н ыҡлап ерегеү. ■

бер снаряд фашистарҙың алга сыгып барган
йөҙләп һалдатын ер менән тигеҙләне. Д. Юлтый.

Гөлдәр

Ер өҫтөндә йөрөү йәшәү. Ер тартыу үлем яҡы
найыу. Бабайҙың хәлен белергә А бдулла ла к и л 
де .— Күпкә бармам, улым. Ер тарта мине , — ти
не. Т. Сәғитов. Ер тишегенә ( йәки аҫтына) инер
ҙәй булыу бик ныҡ оллыу, ғәрләнеү, олттан
ни эшлэргә белмәү. И сламов бойороҡто уҡы -

Ф . И ҫәнғолов./ күсм. Бәйләнеү, берегеү. Ергә
ерегеү. ■ Күңелемә яңы йырҙар килә, йырҙарым
да ергә ереккән. И. Кинйәбулатов.
2. Үҫкән, булған ерендә нимәгәлер ныҡ бере
геп, шуның менән бер булып, айырылғыһыҙ
булып китеү. Улар инде, әсә менән у л булы уҙан

ганда, шундай уңайһыҙ хәлдә ҡалды, әгәр ер
ярылһа, ер тишегенә инеп китер ине. Ғ. Хәйри.

бигерәк, Сөм янындагы «Ҡ ыҙыл ҡая» тауының
ерегеп үҫкән, Игеҙәктәр тип атап йөрөткән кеше
һынлы ике суйыр ташына оҡшайҙар ине. Б. Бик
бай. Тамыры ташҡа ереккән ҡарагай, имән, ҡай
ыны — бары ла һөйгән Уралтау (Ҡобайырҙан).

Ер

тырмашып

ныҡ,

көс

менән

тырышып.

Ер тырмашып донъя көтөү. Ер тырмашып
йәшәү. Ер тубы туп уйыны атамаһы (тупты
ергә бәреп төрлөсә — ҡул, аяҡ, елкә, бил ania
ергә төшөрөп тотоп уйнау, күберәк ҡыҙҙар
уйнай). Ер һиңкетеп (йәки һелкетеп) ныҡ,
көслө рәүештә, дәрт-көс менән. Ер һиңке

теп бейеү. Ер һелкетеп йөрөү, ш Бергә килеп ер
һиңкетеп уйнап-көлөү бар беҙҙә (Халыҡ йыры
нан). Ер ярып, ер ярырҙай булып үтә ныҡ тауыш
менән, ҡурҡыныс итеп. Ер ярырҙай булып ҡыс
ҡырыу. Ер ярып үкереү. ■ Нигмәтйән [йоҡлап

та китте] .. баһадирҙарса ер ярып хырылдарга
ла тотондо. Ф. Иҫәнғолов. Килмәгән ере юҡ
матур, аҡыллы, уңған. К илендең килмәгән ере
юҡ. Егеттең килмәгән ере юҡ. Табан (йәки аяҡ)
ергә теймәй бик шәп йөрөгән кешегә ҡарата
әйтелә. Тамыр тартҡан ер нәҫел-нәсәп күбәйеп,
зат-ырыу бергә йәшәгән урын. Н иш ләйһең, та

мыр тартҡан ер. Айырылышыу ауыр булһа ла
тыуган яҡтарыңа ҡайтыу ҙур бәхет, тине өлә
сәйем. Р. Низамов. Тотҡан ерҙән һындырыу ни

матур

булып

ерегеп,

үҫеп

китте.

/ Нимә менәндер ныҡ берләшеп, үҙенең тәүге
булмышын бөтөнләй юғалтыу. Ереккән һуҡмаҡ,
ш Салауат яуында [баш күтәреүселәрҙең] ҡа
ҙыған окоптары ошо көнгә саҡлы .. бөтөнләй
ерекмәй яталар. М. Буранғолов. Үлән үҫеп етек-

мәҫ, юшҡын төшөп ерекмәҫ илен һөйгән батыр
ҙар быуат-быуат бер юлдан яуга сабып йөрөгән
юл. «Ҡуңыр буға».
3. күсм. Яңы ултырған урынға, яңы ергә өй 
рәнеү, шул ерҙе яҡын, үҙ күреп, яратып йәшәп
китеү; үҙләш еү. Ерегеп китеү. Ерегә алмау. Яңы

ерҙә ерегеп йәшәп китеү, ш һ и ң ә әйтә тип
уйлама, улым. Ш улай ҙа ереккәнде ер яратыңҡырай ул. Кем төйәкләнеп йәшәй, һәйбәт донъ
яның изгелеген ш ул күберәк күрә. Н. Мусин.
• Ереккәнде ер ярата. Мәҡәл.
Ep ETEY 2 (ерек*) ҡ. 1. Биҙеү, ялҡыу. Эшһеҙ
тормоштан ерегеү.

2. Берәр төрлө аҙыҡтан ныҡ биҙеү һәм икен
сеһен бик ныҡ ашарға теләү; аш көҫәү (ауырлы
ҡатын тураһында). Ерегеп йөрөү.
# Ереккән йылан ите ашаган. Әйтем.
дә тотҡан ерҙән шартлатып һындыра торган
Ер ЕК и. Ҡайындар ғаиләһенә ҡараған еүеш ,
рабфак студентының ҡылыҡтарын ташламаганһыулы ерҙә, яр буйҙарында үҫә торған мурт
һың, дуҫ. М. Кәрим. Һәр (йәки бөтә) ерҙә бөтә
тирә яҡта, бөтә урында, тирә-йүндә. Бәхет юлын
ағас. һаҙлыҡтагы ерек араһында тартай тартыл
аса һәр ерҙә: һаҙлыҡтарҙы баҡса итә, гигант
дай. Б. Бикбай. Аҡ ерек аҡһыл йәшел япраҡ
ҡора ҡола яланга. Ғ. Сәләм. К үп урында тә
лы ерек. Ҡ ара ерек ҡарағусҡыл япраҡлы
ерек.
мәке уттары баҙлай, бөтә ерҙә һөйләшәләр.
Д. Юлтый.
ф Ерек ҡураһы (йәки ерек үләне) ҡар. ер
•
Алтын ерҙә ятһа ла тутыҡмаҫ. Мәҡәл. Атҡа кәүек. Ерек тәртә йәки тәртәһе ерек ҡар. тәртә.
Ер ЕКЛЕК и. Ерек күп үҫкән урын. Ваҡ
менһәң, ат яҡшы, ергә төшһәң, ер яҡшы. М ә
ереклек.
ҡәл. Барыр ер, батыр күл юҡ. Әйтем. Ерҙең
ҡылаһы — ямандың йолаһы. Әйтем. Ерҙән сыҡ
Ер ЕКЛӘҮЕК и. диал. Еркәүек.
Ер ЕКТЕр ЕҮ ! к. 1. Ергә тамыр ебәртеү. А гас
ҡан ергә ҡайта. Мәҡәл Ере байҙың ире бай,
ты еректереү.
ире байҙың иле бай. Әйтем. Ере барҙың еме
бар. Әйтем. И лдә йөрөгән — ил таныр, ҡырҙа
2. Яңы тупраҡҡа ҡулайлаштырыу. Яңы сорт
йөрөгән — ер таныр. Мәҡәл. Йылы ергә йылан
игенде еректереү./ күсм. Яңы ергә үҙләштереп,
утраҡландырыу. Кеш еләрҙе яңы ергә еректерер
эйәләшә. Әйтем. К илер ере киң булһын. Әйтем.
гә тырышыу.
Ҡара ерҙең ҡарыны киң. Мәҡәл (бөтә кешене лә
3. Ергә беркетеү. Йөҙөп йөрөгән утрауҙы
үлем ала тигән мәғәнәлә). Тар ергә таяу (берәй
еректереп ҡуя торгайнылар.
кеше йәки нәмә урынһыҙ мәшәҡәт тыуҙырған
осраҡта әйтелгән әйтем). Күктән көткән ерҙә
Ер ЕКТЕр ЕҮ 2 ҡ. Б иҙҙереү, бүктереү.
табылды. Әйтем.
Ер ЕНӘН ( йәки ереңдән, еремдән) бәйл. ф ун
Ер БЕСӘр и. иҫк. Ер үлсәүсе.
кцияһында 1. *һған / *ғән Формаһындағы сифат
Ер ҘӘ Н бәйл. функцияһында ҡар. еренән.
ҡылым менән килеп, берәй эш-хәлдең башҡары
Ятҡан ерҙән тороу. ■ Ҡара, ҡара, атаһы, ҡара
лыу рәүешен белдерә: хәлдә, килеш, көйө. Йоҡмәнелер хәл иткәндә оҙаҡ уйлай тормай мәсьәлә
не ҡапыл хәл итеү. [Дүсмәт — Яппарга:] һ и н
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лаган еренән уяныу, ш Буранбай .. кеҫәһенән
махорка алырга кулы н тыҡҡан ваҡытта, ултырган еренән йоҡлап китте, хырылдай башланы.

риал менән һугарып көсәйтергә тырышыу була.

Д. Юлтый.
2. Х әбәр һөйкәлешенең киләсәк заман ф орма
лары менән килеп, ҡаршы ҡуйыуҙы аңлата.

Алмаҫ ерецдән алырһың. Бармаҫ ереңдән ба
рырһың. ш Көтөүҙе югалтып йөрөгәнемде лә
белдерткем килмәне [Сафага], һорар еремдән
һораманым. 3 . Ғәлимов.
Ёр ЕСЬ [РУС. < гр. ] и. Өҫтөнлөк итеп килгән
диңдең ҡанундарына ҡаршы булған дини тәғли
мәт; мөртәтлек.
Ер ЕТЙК [РУе. < ғР.] и. Ересь Яҡлы кеше; мөр
тәт.
Ер ЕҮ ҡ. диал. Ерегеү, аш көҫәү. Й өклө ҡа

тын аш ерей.
Ер КЕ: ерке үлән диал. еркәүек.
ЕР К Ү К и. йыйн. Ер һәм күк. Бөтә ер-күк
нурга сырмалган. Ш. Бабич.
Ер КӘН и. диал. Еркәүек.
Ер К Ә Н ЕҮ ҡ. диал. Ерәнеү.
Ер К ӘҮЕК и. р оза сәскәләре ғаиләЬенә к а 
рагай һыулы ерҙә үҫә торғаи ап-атс сәскәле,
хуш еҫле, баллы дарыу үләне.
Ер ЛЕ с, 1. Ере булған, ере бар. К үп ерле

колхоздар. Ерле булы у. Ерле итеү. ш Ниндәй
хурлы ҡ, тугандар .. купецҡа тилмереп барып
тороуҙар; ерле көйгә ерһеҙ булып ятыуҙар.
«Бабсатс менән К үсәк».
2. Билдәле бер урынға, әлкәгә тсараған. Ерле
һөйләш. / Ошо урында йәшәгән, урындағы. Ерле

халыҡ, ш һалдаттарҙы киҫәтегеҙ, ерле халыҡҡа
ҡарата бер ниндәй ҙә уҫаллы ҡ ҡылмаһындар —
тине генерал. Ғ. Аллаяров.
• Ерле ере менән екән күле менән. Мәтсәл.
ЕРЛЕ киҫ. К өсәйтеү мәғәнәһе бирә; һис, бө
төнләй. Ерле көтмәгәндә. Ерле хәтер юҡ. Әйт
кәнде ерле тыңламай. ■ Аҙаш ырлыҡ яман таш
ҡала, тип һөйләүҙәре ерле буш икән. Ғ. ам а н 
тай.
ф Ерле юҡҡа (йәки юҡ өсөн) бөтөнләй с ә 
бәпһеҙ. Ерле юҡҡа асы уланы у. Ерле юҡты һөй

ләү. ш [Тимер:] Ерле юҡҡа буран ҡуптара ла у л
Фатима. Б. Бикбай. Әйтәм ерле бер нәмәнең
сәбәбен ҡапыл төшөнгәндә әйтелә. [ Р әхимә:]
Әйтәм ерле тауышың атайыңдыҡына оҡшап то
ра. Һ. Дәүләтпшна.
Ер ЛЕК и. 1. Баттса төҫтәре, биҙәктәре айыры
лып торған төп төҫ; Фон. А ҡ ерлекле тауар.
Яулыгының ерлеге һары. ■ [Тауарҙарҙың] береһенә ҡыҙыл ерлеккә зәңгәр биҙәктәр төшөрөл
гән. О. агиш .
2. Н иҙеңдер лһалыты өсөн сығаиатс, талиыс
булған төп иәмә; иигеҙ. Ижтимаги ерлек. М илли

ерлек. Тарихи ерлек, ш Повестагы [«Яҙҙы
ҡаршылаганда »] һәр бер мөһим ваҡига йәки кү 
ренештең үҙенең бер сыганагы, тарихи ерлеге
бар. Ғ. Хөсәйенов. Коммунизм һалдаты беҙ х е ҙ
мәткә тыуҙыҡ. Шатлыгыбыҙ хыялдан бай, ерле
гебеҙ ныҡ. А. Игебаев.
Ер ЛЕКЛЕ с. 1. Ерлеге (2 мәғ.) бар; нигеҙле.
Е рлекле ваҡигага таянып яҙылган әҫәр.
2. Билдәле бер ергә, бер урынға хас. Йырҙы
төбәккә ҡулайлаштырып үҙгәртеү ерлекле мате
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К. Мәргән.
Ер ЛЕКЛЭШ ТЕр ЕҮ ҡ. Билдәле бер ергә, бер
төбәккә ҡулайлаштырыу. Ике ырыу сәсәндәре

тарафынан был әҫәрҙе [эпосты] ерлекләштереп
һөйләү күренеше бар. М. Сәғитов.
ЕРЛ ЕК Һ ЕҘ с. Ерлеге (2 мәғ.) юҡ, сәбәпһеҙ;
нигеҙһеҙ. Ерлекһеҙ бәхәс. Ерлекһеҙ гәйеп.
Ер ЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. е р л ә ү 1. Миәс-1
станцияһынан һуң .. уң яҡ^тагы тау битендә баш
ҡорт шагиры, тынмаҫ йөрәкле мәшһүр Мифта
хетдин А ҡм улла ерләнгән булыр. Р. Шәкүр.
2. ҡар. ерегеү Ситтән килтерелгән орлоҡтоң
сихәтен дә әйтер инем инде ... Беҙгә ерләнмәгән
булгас, үҙеңдеке ише түгел. Ғ. Ибраһимов.
Ер Л Ә Ү 1 ҡ. Үлгән кешене ергә күмеү; ҡуйыу.

Мәйет ерләү йолаһы. Мәйетте ерләү. ■ Ҡ ып
саҡтар ҙа ҡайтып китте батырын ерләп, Мәсем
менән дошман булып, яманлашып. «Бабсаҡ ме
нән К үсәк».
Ер Л Ә Ү 2 ҡ. Үҙ ерең, төйәгең күреп ҡабул итеп
йәшәү. Уралды ерләү.
•
Кемдең ерен ерләһәң, шуның йырын йыр
ларһың. Мәҡәл.
Ер ЛӘШЕ 1 ҡ. урт. ҡар. ерләү 1. Мәйетте ерлә

шеү.
Ер ЛӘШЕҮ 2 ҡ. 1. Берәр ергә ултыраҡланыу;
урынлашыу, нигеҙләнеү. Ул [Брагин] Талҡаҫ

күле эргәһендәге Иһән ауылына килеп ерләш 
кән (Хикәйәттән). / күсм. Шунда өйрәнеп китеү,
нығыныу. У л ваҡытта ер йөҙөндә сын тыныслыҡ
ерләшер. М. ҒаФури.
2. Яңы ергә, тупраҡҡа үҙләш еү; ерегеү. — Ана
бит, шәкәр сөгөлдөрө лә башта ш улай яфаланы.
Әле хәҙер ҡара ниндәй ерләшеп китте. К. Мәр
гән.
Ер ЛӘ11ГГЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. ерләштереү.
Ер ЛӘНГГЕр ЕҮ ҡ. ҡар. еректереү 1 2. Йылы яҡ

үҫемлектәрен ерләштереү.
ЕР Һ ЕҘЛ Ә Н Д ЕРЕҮ ҡ. Ерһеҙ иТеү, ерһеҙ ҡал
дырыу.
ЕРҺ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Ерһеҙ ҡалыу, ерһеҙгә әйлә
неү. Ярлы лар ерһеҙләнә .. барган саҡта, ауыл

байҙары ер, мал, хужалыҡ ҡоралдары туплай.
«Башҡортостан уҡытыусыһы», 1965, № 10.
ЕРҺЕН ЕҮ ҡ. Берәр ерҙе, урынды ү ҙ итеү.

Ерһенмәгән, яратмаган өсөн ауылын ташлап
китте, тимәгеҙ. А. Игебаев. Таштугайҡай һинең
тугайыңды Урал ҡыҙҡайҙары ерһенмәҫ (Халыҡ
йырынан).
ЕРҺЕТЕҮ 1 ҡ. Оеретеп тупратстса әйләндереү.
ЕРҺЕТЕҮ 2 ҡ. диал. ҡар. ер ек тер еү2.
ЕРҺЕҮ 1 ҡ. 1. Оереп ергә, тупратстса әйләнеү;
ерегеү. Урал батыр үлгәстен, гүрендә ерһеп
бөткәстен, гүре ҡалҡып киткән, ти. «Урал ба
тыр».
2. Оереп боҙолоу. [Атайым] .. инде хәҙер би

шенсе йыл, һугыштан ҡалган яраһы ерһеп, аягына баҫа алмай ыҙалана. Т. Килмөхәмәтов.
ЕРҺЕҮ 2 ҡ. ҡар. ерһәү.
Е Р Һ Е Ү 3 ҡ. диал. ҡар. е р е г е ү 2.
ЕР-ҺЫ У и. йыйн. 1. Ил, халытс биләп йә
шәгән урын. Ер-Һыуҙы һаҡлау, ш [Урал:]
Мин — бер кеше, һеҙ — күп кеше, мин түгел,
ә ер-һыу үлемһеҙ булһын. «Урал батыр». — Мо-

ЕРҺ
ратгиа ҡарт та ер-һыуынан яҙып, хәлдән тайҙы
бит. Т. Хәйбуллин.
2. һөйл. Н нҙеңдер хисапһыҙ күп булыу ын
белдерә. Бы л ерҙәрҙән Белорет яҡлап килеп,
Блю хер тигән батырҙың ер-һыу гәскәре үтеп
китте. Ә. Вахитов.
ф Ер-Һыу нлау ҡар. нлаУ. 1. Ер-һыу хайуандары уМыртҠалылар класьша тсараған, ерҙә лә,
һыуҙа ла йәшәй алған хайуандар, амФибиЯлар.
Ер Һә Ү ҡ. Илде, тыУған ерҙе һағынып, зарығы у. Ныҡ ерһәү. Ерһәпҡайтыу. ■ Сырдаръяҡай

буйы ҡомлоҡтор, аттарыбыҙ ерһәп түҙә алмай
(Халытс йырынан).
Ер Ә и. 1. Оҙон епкә теҙелгән эре тсарматс.

ЕҪК

Е

ЕОЕМ [гәр.] и. 1. физ. Арауытстың билдәле
бер өлөшөн биләп торған матди нәмә; арауытстағы айырым бер предмет. Ҡаты есем. Шыйыҡ
есем./ мат. Арауытстың һәр лтстан сикләнгән
бер өлөшө. Геометрик есем.
2. Йән эйәһенең матди сиФаты; тән.
ф Күк есеме астрономиЯ Фәне өйрәнә торған
планета, комета, йондоҙ һ. б. йыһан объектта
ры.
ф Исемендә түгел, есемендә. Мәтсәл. Исеменә
күрә есеме. Әйтем.
ЕСМАНИ [гәр. ] с. Гере организмдарҙың есе
менә хас булған; мускул хәрәкәттәре менән
бәйләнгән; Физик. Есмани көс.
ЕҪ и. 1. Төрлө нәмәләрҙең танауға һиҙелгән
сиФаты. Ҡырҡыу еҫ. һаҫы ҡ еҫ. Х уш еҫ. Аш еҫе.

Ерә һалыу.
2. Эре балытс тсармағы.
Ер ЭН с. Ҡыҙыл менән һары тсатьип; тсыҙғылт
һары. Ҡан ерән. Ҡола ерән. Сагыу ерән. Ерән
ат. Ерән сәс. Ерән һаҡал. ■ Оҙонса йөҙө
тургай йомортҡаһы төҫлө сып-сыбар: ерән ке
ш еләрҙең күпселеге кеүек, Васяның бөтә тәнен
һипкел баҫҡан. X. Мохтар. М енгән генә атың
ерән икән, елгән һайын алдан килә икән (Х а 

2. Углерод инып бөтмәү сәбәпле сытстсан ағы
улы газ. Самауыр еҫе. ■ [Булат:] Ә ллә кистән
башҡа еҫ тейгән, күңел болгана. К. Кинйәбула
това. [Т ау батыр:] Башыма еҫ тейеп ятҡанмын,

лытс йырынан).

яңы гына ҡалҡып торҙом, тип яуап ҡайтарган

Ер ӘНТЕО с. ҡар. ерәнес.
Ер ӘНДЕр ЕҮ ҡ. 1. Ерәнергә мәж бүр итеү.
Кешене ерәндереү.
2. эйһ. ф. ҡар. ерәнеү 1. Ерәндерә, күңел
болгана.
Ер ӘНЕС с. 1. Бысратслығы менән ерәнеү
хисе уЯттсыс; сикәнес. Ерәнес булы у, ш [Әбей:]
Минең кеше көнлө, һөйкөмһөҙ, ерәнес бу лыуы м
да .. ни гәйебем бар һуң. Т. ХәйбУллин.
2. күсм. Намыҫһыҙлығы, түбәнлеге менән
ыгырғандырғыс. Ерәнес кеше. ■ — Улар бы л
тыр үҙҙәренең ерәнес эштәрен асыҡтан-асыҡ
эшләй алһалар, хәҙер йәшенеп-боҫоноп ҡына
эшләй башланылар. Ғ. Дәүләтшин.
Ер ЭНЕҮ к. 1. Высратстса һанап ытырғаныУ;
сикәнеү. Батша [халыҡ] менән бер табаҡтан
ашарга, бәр көрәгәнән ҡымыҙ эсергә ерәнә

(Әкиәттән).
ф Еҫ алыу еҫтән һиҙеп, кемдең йәки нимә
неңдер барлығын эҙен белеү; эҙенә төшөү. [Әб-

Бензин еҫе. Сәскә еҫе. Еҫ бөркөү. Еҫе булыу.
Еҫе сыгыу. Еҫ килә, ш [Т анау га] яңы һауган
һөт еҫе менән быҫҡып янган тиҙәк еҫе килеп
бәрелә. Ғ. Ғүмәр.

делнәгим:] Айыуҙың береһе еҫ алды бит, ҡәһә
рең. Ҡ апыл туҡтап, башын .. бороп еҫкәнде лә,
яман үкереп, мин менеп барган ҡарагайга ҡарай
сапты. Н. Мусин. Еҫе лә ҡалманы йәки еҫе лә
юҡ бөтөнләй юҡтса сытсты, ютс булды. Йыйылыш
тың еҫе лә .. ҡалманы. Х алы ҡ ягага килеп һугышырга тотондо. И. Насыри. Агастың, йәш еллек
тең үҙе түгел, еҫе лә юҡ. Ғ. Дәүләтшин. Еҫ
тейеү тсуҙҙан сытстсан газ менән ағыуланыу.
[Рәшиҙә:] Әллә башыма еҫ тейҙе инде, ҡолаҡ
тарым да шаулап тора. М. Тажи. "Танауға еҫ
ннеү ҡар. танау.
ЕҪЕ-ЕЛЕ: еҫе-еле юҡ эҙһеҙ ютс, эҙе лә ютс.
һы ңараяҡ уянып китһә, теге әбейҙең еҫе-еле
юҡ, ти (Әкиәттән).
(Әкиәттән).
2.
күсм. Намыҫһыҙға, түбәнгә һанап, ытыр
ЕҪЕр и. ҡар. еһер.
ЕҪКӘНЕҮ ҡ. 1. Тегенән-бынан еҫкәү. Еҫкә
ғаныу. Х алҡы тибәргән кешенән йыландар ҙа
неп йөрөү, ш Уның [байҙың] артынан еҫкәнеп,
ерәнә. М. Хәй.
Ер ӘНЛӘНЕҮ ҡ. Ерән төҫкә инеү. Сәсе ерән
ҡойрогон һәлберәтеп, әлеге эт һынындагы Б әлә
бара (Әкиәттән).
ләнгән.
Ер ӘНСЕК с. Ерәнеп барыусан. Ерәнсек кеше.
2. күсм. Аҫтыртын ғына белеш еү, эҙләнәү.
Ерәнсек булыу.
— Ана, ҡоҙа булган нәмәң еҫкәнеп килеп етте!
Ҡ унаҡ саҡырганды белеп, юрамал йөрөй у л
Ер ӘНСӘ и. ҡар. ерәнсәй.
һалбыр ирен! (Әкиәттән).
ф Ел теймәҫ ерәнсә үпкәсел; һүҙ күтәрмәгән.
ЕҪКӘр ЕНЕҮ ҡ. диал. ҡар. еҫкәнеү 1.
[Гөлйөҙөм:] Әй инде, ошо Яланбикә булһа,
ЕҪКӘТЕҮ ҡ. Нимәнеңдер еҫен танауға тарт
уйнаганды ла күтәрмәҫ. Бигерәк ел теймәҫ
тырыу. Д арыу еҫкәтеү. Х уш буй еҫкәтеү.
ерәнсеһең, ҡыйтыҡ. Һ. Дәүләтшина.
ЕҪКӘҮ ҡ. 1. Берәй нәмәнең еҫен танауға
Ер ә н е ә й и. Ерән төҫтәге ат. Ерәнсәй ҙә менән
тартыу. Х уш буй еҫкәү. ■ М оңланып еҫкәргә
ай Көрәнсәй юргалайҙыр тура юл менән (Халытс
ҡалды тәмле еҫле гөлдәре. Ш. Бабич.
йырынан). Ел етмәҫ Ерәнсәй әкиәттәге бик етеҙ
ат. Иртәгеһенә ел етмәҫ Ерәнсәйгә атланып, был
2. Үпкәгә алыу; һулау, һ а у а еҫкәү, ш Бай
бай юлга сыга (Әкиәттән).
йәшеллектәр хуш еҫтәргә мансылып, шуларга
Ер ӘНҺЫу с. Әҙ генә ерән, ерәнгә тартым.
күмелеп ятҡан өйҙәр .. һауа саф — еҫкәп, эсеп
[Януарҙың] бшле дуга кеүек бөгөлгән, ерәнһыу
туйгыһыҙ. Ғ. Дәүләтшин.
йөнө ҡаҫмаҡлангяп, урыны-урыны менән төләп
3. күсм. Күреп, баштан кисереп белеү. [ Абы с
бөткән. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
тай:] Мин әле йәп-йәш, кеше ҡорона яңы еттем,
ЕСАу Л [рус. ( төрк.] и. кар. яҫауыл.
донъя йәшерендәрен яңы еҫкәй башланым. ..

331

ЕҪҠ

ЕТЕ

Йәш йөрәгем әле булһы н тыныслыҡ, таба алмай.
Т. Хәйбуллин.
ЕҪ-Ҡ ОҪ и. йыйн, Төрлө насар еҫтәр. Кейем-

ҡуҙ г алыштарының етдиләнә барыуы батша х ө 
күмәтен ҡурҡыта төштө. Ғ. Ғисмәти.
ЕТДИӘТ [гәр. ] и. иҫк. Етдилек. Кеше һәр
ваҡыт етдиәт менән генә лә йәшәй алмай. Шая
рыу, уйын-көлкө, һөжүләрҙе лә теләй. Т. Й ә

-ҡаралдыны елләтеп, еҫен-коҫон бөтөрөү, ш
һи-и, б а л а ҡ а й ы м т и н е түҙмәйенсә Хәтмулла
ҡарт. Бөгөн генә өлгөргән, бөгөн генә һугылган
ашлыҡта ниндәй еҫ-ҡоҫ булһы н инде, 3 . Ғәли
мов.
ф Еҫе-ҡоҫо
эҙе лә ютс.
ЕҪЛЕ с, 1.
сөсө һ.б.] еҫе
тсытып торған.

калманы (йәки юҡ) эҙһеҙ юҡ,
Ниндәиҙер (х уш , һаҫытс, әсе,
бУлған, т Ул еҫте сығарып, аң-

Еҫле сәскә. Әсе еҫле, Кы рҡыу
еҫле. Еҫле булы у, ш Ихатаның лапаҫ менән
ҡапланган мөйөшөндә бер рус крәҫтиәне һаман
йоҡламаган, йоҡоно ҡасыра торган әсе еҫле тә
мәке тарта. С, Агиш. / Х Уш еҫле. Еҫле гөлдәр
ултыртайыҡ, еҫле гөл еҫле була (Халытс йыры
нан).

2. Еҫе (2 мәг.) бар, еҫ тейҙерә торған. Е ҫ
ле мунса. Еҫле самауыр, ш К илен мунса
яга белмәй, мунса яҡһа, еҫле була. Ғ. Арс
лан.
ф Еҫле гөл ҡар. гөл. Еҫле һабын бит-ҡул
йыуыу өсөн булған (ғәҙәттә хуш еҫе булған)
һабын; күҙ һабыны.
ЕҪЛӘНЕҮ ҡ. Воҙолоп, һаҫытс еҫ алыу. Ит

еҫләнеү. Еҫләнеп бөтөү. Балы к йылыла тиҙ
еҫләнә.
ЕҪНӘҮ ҡ. диал. ҡар. еҫкәү 1.
ЕҪСЕЛ с. һөйл. Еҫ тойоуға шәп, еҫкә һиҙгер.
ЕҪСӘН с. һөйл. Тиҙ боҙолоп, еҫләнеп барған.
ЕҪТӘҮ ҡ. диал. ҡар. еҫкәү 1.
ЕТДИ [гәр.] с. 1. Тыныс атсыл менән уйлап
эш итеүсән. Етди кеше. Етди булыу, ш Аҡназаровтың һаман өйләнмәй йөрөүен дә күптәр
хупланы , етди егет, ашыҡмай тип баһаланы.
Ә. Вәли.
2. Ү ҙ-үҙен ә талапсан булған, эшкә яуаплы
тсараған. Етди мөнәсәбәт. М әсьәләгә етди игти-

бар биреү. Ц Кем дә кем етди ҡыланһа, теләккә
етер, тимен. М. ҒаФури.
3. Ҙур әһәмиәткә эйә; мөһим. Етди мәсьәлә.
Етди эш. Етди үҙгәреш. Етди итеү. ш Әйтергә
кәрәк, һуңгы ваҡытта ерҙе ф айҙаланыу эшендә
етди кәмселектәргә юл ҡуйылды. «Оовет Баш 
ҡортостаны», 1965, 26 май.
4. Нытслы иғтибар, тәрән уй, талапсанлытс
сағылған (сырай, тон, тауыш һ. б. ҡарата). Етди

тон. Етди ҡараш. Етди сырай менән тыңлау.
Ц Етди һөйләшеү. Етдн төҫ алыу 1) сырайға
етдилек биреү, үҙен етди тотоу; 2) көсөргәнеш
ле, ҡатмарлыға әйләнеү (эшкә ҡарата).
ЕТДИЛЕК и. Етди булған хәл. М әсьәләнең

етдилеге. Й өҙгә етдилек сыгарыу. ш Б уранбай
ҙың төҫөндә ниндәйҙер бер етдилек бар, у л көл
мәй. Д. Юлтый. [Йәнтимер] гәҙәтенсә эштең
ауырлыгын, етдилеген күрһәтер өсөн ҡаштарын
йыйырып бер аҙ уйлап ала. С. Агиш.
Е ТДИ Л Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. Етдигә әиләндереү, етди
итеү. Тауышты етдиләндереү. Эште кәрәгенән

артыҡ етдиләндереп ебәреү. Тормоштагы үҙгә
рештәр йәштәрҙе етдиләндерҙе.
ЕТДИ ЛӘНЕҮ ҡ. Етдигә әйләнеү. Йөҙө етди
ләнде. Эштәр етдиләнеп китте, ш Крәҫтиән
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нәби.

ЕТЕ 1 төп. һ. 1. 7 һаны. Ете йөҙ. Ете етең
ҡырҡ тугыҙ. / Кем йәки нимәнеңдер 7-гә тиң
иҫәбе. Ете кеше. Ете тән. Ете йәш. Ете быуын.
■ Етегән дә тигән ете йондоҙ ете әйләнә таң
дар атҡанса (Халыҡ йырынан). Бы лар ете көн,
ете төн көрәшкән. Шунан килеп А лп батыр
ҡыҙҙы еңгән. «Алпамыша».
2. һөйл. Һандың, юғары дәрәж әһен белдереү
өсөн ҡулланыла. Ете ҡат ер аҫты. Ете ҡат күк
өҫтө. Ете төн уртаһы. Ете юл саты. Ете йоҙаҡ
менән бикләү. Ете ҡат тир сыгыу. Ете ҡат үлсәү,
3. етеһе и. мәг. Мосолман диненсә, кеше
үлгәндең етенсе көнөн билдәләгән көн һәм шун
да уҡылған аят. Етеһен үтҡәреү. ■ Картты

ҡуйып, өсөн үткәреп, етеһен уҡытыу га, Айту
ган менән Көнтуганга икенсе ҙур ҡайгы килә,
ти (Әкиәттән).
ф Ете ата диал. ата-баба Ете быуын һәр
ир-атҡа белеү мотлаҡ һаналған туғанлыҡ хисабы. Ете ҡат ер аҫтында йылан көйшәгәнен белә
бөтә нәмә тураһында хәбәрҙар булған, ҡайҙа
нәмә булғанын артығы менән белеп йөрөгән
кеше тураһында әйтелә. Ете ят 1) ете быуындан
һуңғы нәҫел-нәсәп түгел (туғанға һаналмай).

Мәсем хан Сура батырҙың ете ятына, хәтле ҡы
рып бөтөрөргә ант иткәйне бит (Эпостан);
2) бөтөнләй туған булмаған, ят. Сыбыҡ осо
хәтле лә ҡәрҙәш легебеҙ юҡ, мин уларга ете ят
кеше. Ф. Иҫәнғолов. Ете ятып бер төшөнә инмәү
һис бер ваҡыт уйлап ҡарамау, иҫкә алмау,
күҙ алдына һис килтермәү, онотоу. Ете ятып
бер төшөмә инмәгән кеше тотһон да: «Ҡ оҙа »,—
тип килеп күрешһен әле. Н. Ҡәрип.
ЕТЕ 2 с. диал. 1. Үткер, осло. Ете беҙ.
2. күсм. Төҫө, еҫе, тәме үткер, көслө. Ете

май. Аш ете булган.
% Ете ҡыҙыл тиҙ уңа. Мәҡәл.
ЕТЕГӘН йәки Етегән йондоҙ астр. Төньяҡта
сүмес һымаҡ урынлашҡан ете яҡты йондоҙҙан тор
ған йыл буйы күренгән йондоҙлоҡ; оло етегән.
■ К үк йөҙө асыҡ. Етегән йондоҙ ҙа таңга ҡарай
ҡойрогон борган ине инде. В. Ишемғол. Етегән

дең алтын ижауынан бергә эстек яҙҙың моң
дарын. Р. Ғарипов. Етегән генә тигән ете йондоҙ
Ө лкәрҙәрен ташлап китә алмай (Халыҡ йыры
нан). Кесе Етегән Төнъяк полюсҡа яҡын бул
ған, сүмескә оҡшап урынлашҡан ете йондоҙҙан
торған йондоҙлоҡ (ул й о н д о ҙ л о ҡ т о ң иң осонда
ғыһы Тимерҡаҙыҡ йондоҙо).
ЕТЕҘ 1 с. 1 . Эшкә, хәрәкәткә сос, өлгөр; уңған.

Етеҙ ҡыҙ. Йомошҡа етеҙ. Етеҙ булы у, ш Совхоз
эше мохтаж икән етеҙ беләклеләр көсөнә. Д. Юл
тый.

2. Шәп, тиҙ, йылдам. Етеҙ хәрәкәт. ■ Тау
араһындагы үҙәндән етеҙ агышлы тар гына
йылга килеп сыга. Ф. Иҫәнғолов. / Тиҙ хәрәкәт
ле, тиҙ йөрөшлө. Етеҙ ат. Етеҙ ел. Етеҙ ҡош. Ц
Етеҙ атлау, ш һ ы у сәсрәтеп мостовойҙан етеҙ
автобустар уҙа. Ғ. Оәләм. Төшөп киләм саңгыла.

Е

ЕТЕ

ЕТЕ

Текә ерҙә еләм етеҙ, һөҙәк ерҙә яй гына. Ә. ВәхииТова. Берҙә картая белмәйһең, Ғариф агай ,—

[Фатих]. Ә, юҡ, етем тип ни, бөтөнләй үк үкһеҙ
етем түгел., әсәһе менән генә. К. Мәргән.
2. Ире үлгән, ирһеҙ, тол. Етем булы у. Етем
ҡалдыры у. Етем ҡалыу. ■ Бына ошо ябай ауыл
ҡатыны [Мәфтуха] .. эштән бушыраҡ кистәрҙә
күрше-тирәләге етем ҡатындарҙың, ирҙәре фронт
тан ҡайтмаган һалдаткаларҙың күңелдәрен кү 
тәрә .. ине. X. Кәрим. / Ҡараусыһы ютс, тсараусыһыҙ, яңғыҙ. // Етем әбей. Етем бабай. Етем ҡа
лыу.
ф Атаһыҙ бала етем түгел, әсәһеҙ бала етем.
Мәҡәл. Етем быҙау аҫыраһаң, ауыҙың-мороноң
май булыр, етем бала аҫыраһаң, ауыҙың-моро ноң ҡан булыр. Әйтем. Етем бала илаһа, ер-күк
илар. Әйтем. Етем ҡорһагы ете ҡат. Әйтем. Етем
тыуган бала үҙ кендеген үҙе ҡырҡыр. Әйтем.
ЕТЕМ-ЕҺЕр и. йыйн. Етем бала-саға, ет
еш кешеләр. [Әҙһәм ҡарт:] Батшалар һугышалар-һугышалар ҙа бер-береһенә ер бирешеп яраша
торгандар, тик бына әҙәм ҡырылыр инде, етем-еһер күбәйер. Ж. Кейекбаев, [һәүбән:] Сура
батырҙан ҡот йыйып, батыр тыуган затым бар;
етем-еһер күҙ йәшен һыҡратмаҫҡа антым бар.

тине Ғәләү, уның һыҙланыуһыҙ-ниһеҙ етеҙ х ә 
рәкәтенә һоҡланып, В. Бикбай.
ф Етеҙ бала етегә еткәнсә тешәй. Мәтсәл.
ЕТЕҘ 2 с. Тәме үткер. Ҡаҙ майы етеҙ, ашау га
ауыр.
ЕТЕҘ 3 с. ҙар. етек 1 1. Етеҙ сәс.
ф Етеҙ юл ҡар. юл 1 1.
ЕТЕҘЛ ЕК и. Етеҙ булыу сиФаТы. Ҡайтыуына
бер-ике генә ай булһа ла, у л [Гәрәев] үҙенең
етеҙлеге, батырлыгы арҡаһында үҙенә тиҙ күре
некле урын алып өлгөрҙө. И. Насыри. Байназар
атын бороп, килгән етеҙлеге менән үк кире сап
ты, Б. Бикбай.
ЕТЕҘЛ Ә Й ДЕр ЕҮ ҡ. Етеҙгә 1 (2 мәғ.) әйләндереү. Хәрәкәтте етеҙләндереү.
ЕТЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Етеҙгә 1 (2 мәғ.) әйләнеү.
ЕТЕК 1 с. 1. Үҫеп оҙонайған, еткән. Етек

тырнаҡ. Етек һаҡал, ш Ул [Тимер] йыуан бар
маҡтарын етек сәстәренә аралаштырҙы. Б. Бик
бай. / Үҫеп, йәше еткән; ҙүрайған. Етек ҡыҙҙар
булһа — Бикйәнде күреп һөйләшеү хыялында.
«Бикйән Мәргән».
2. Үҫеп, тейешле сиФаттса еткән; етлеккән.
Ата-әсәһе ҡыуана етек бала күргәнгә. М. Буранғолов.
3. күсм. СиФаты камил, өлгөргән. [Ҡарасәс:]

Саф көмөштәй телең йышылганга һин һөйләй
һең һүҙҙең етеген. X. Ғәбитов.
ф Етек юл 1) кеше йөрөмәү сәбәпле үлән
үҫеп бөткән һуҡмаҡ. М әскәү китһә — ил китер,
илһеҙ бала кем булыр? И ҙел китһә — юл бөтөр,
етек юлда кем йөрөр? М. БУранғолов; 2) тУра,
түтә юл. Иртәнсаҡай тороп һыу га барҙым йоморолай етек юл менән (Халытс йырынан).
Е Т Е К 2 с. диал. Етеш. Етек тормош. Етек

йәшәү.
ЕТЕЛЕ с. Үлсәме ете берәмеккә тиң. Етеле
шәм. Етеле калуш. ■ Етеле лампа яҡты гына

яна.

Уның тирәһендә төн күбәләге өйрөлә.

Б. Хәсән.
ЕТЕЛЕК и. Ете һаны менән билдәләнгән нә
мә.
ЕТЕЛЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. етеү 1 5. Бына ҡырҡ
икегә лә килеп етелде. 3 . Биишева.
ЕТЕЛӘП сама һ. Ете тирәһе, етегә Ятсын.

Етеләп кеше. Етеләп дәфтәр.
ЕТЕЛӘТӘ р. Ете таптсыр, ете таптсырға. Ете
ләтә артыҡ. Етеләтә кәм.
ЕТЕМ [гәр.] и. 1. Ата-әсәһе йәки икеһенең
береһе булмаған бала йәки үҫмер. Етем бала.
Етем ҡыҙ. Етем булы у. Етем итеү. Етем ҡалды
рыу. Етем ҡалыу. Етем үҫеү. Етемдәрҙе ҡарау.
Етем тәрбиәләү, ш Етем баланың төҫөнән үк
етем икәне беленеп тора, .. ҙур кешеләр кеүек,
хәсрәтле була ул. М. ҒаФури. [Ғәйшә] етем үҫкән
ш ул меҫкен, бер нәмә лә белмәй. Төрлө әҙәп,
оят кеүек хөрәфәттәр уга әсә һөтө менән ин
мәгән. А. Карнай. Аҡтүбә .. толдарҙың, етемдәрҙең зарына ҡолаҡ һалып, тура килгәндә
ярҙам иткеләп тә ҡуя, ти (Әкиәттән). Үкһез етем
атаһы ла, әсәһе лә ютс, бөтөнләй лңғыҙ. М ин
ун ике йәшемдә саҡта атай ҙа, әсәй ҙә үлеп үкһеҙ
етем булып ҡалдым. М. ҒаФури. Етем үҫте у л

« Атсбуҙат».
ЕТЕМ -ЙОҪОр и. диал. Етем-еһер.
ЕТЕМЛЕК и. Етем булыу хәле. Б ала сагым
етемлектә үтте, әсә иркәләүен күрмәнем. Я. Ҡолмой. һ а ҡ л а ҡыҙҙы яман күҙҙән, хыянаттан —
тогро йәрҙе, етемлектән — сабыйҙарҙы. Р. Бик
баев.
ЕТЕМСЕЛЕК и. ҡар. етемлек. Етемселек ме

нән гүмер итеү. Етемселектә йәшәү.
ЕТЕМ ҺЕРӘТЕҮ ҡ. Етем балаға тсараған
кеүек кәмһетеп тсарау, ыҙа, нужа күрһәтеү, етем
һыматс итеү. [Айбулат Гөлйөҙөмгә:] — Етәр,

Гөлйөҙөм, илама. Бер мин түгел бит, ил менән.
Илама. Балаларҙы яҡшы ҡара, етемһерәтмә.
Һ. Дәүләтшина.
ЕТЕМ ҺЕРӘҮ ҡ. Үҙеңде етем кеше һымаҡ
итеп һиҙеү, етемлектә ыҙа сигеү, бойоғоу, етем
лекте ауыр кисереү. Етемһерәп ҡалыу. ■ Башҡа

балалар атаһына иркәләгәндә, уның да минең
алга ултырып иркәләнгеһе, һөйҙөргөһө килә б у
лыр. Шуның өсөн минең исемдән тагы бер үп. Ҡо
саҡла. Ул етемһерәмәһен. Б. Х әсән. / Хужаһыҙ,
ташландыҡ хәлдә булыу. Байгилдин көрһөнгән
дәй итеп тәҙрә ҡапҡастары бикле торган етем
һерәп ултырган бер өйҙө күрһәтте. X. Ғиләжев.
Әйберҙәрҙе йыйып төйнәгәндәр. Өй эсе етемһе
рәп ҡалган. Я. Вәлиев. / күсм. Яңғыҙлыҡта,
ҡараусыһыҙ булыу, етем һымаҡ, бойоҡҡан һы
маҡ күренеү. Тау битләүҙәрендә, ҡаялар ара

һында .. кәкре-бөкрө ҡайындар гына етемһерәп
ултыра. Ә. Бикчәнтәев. Тигеҙ дала күкрәген
дә
йәшәй,
етемһерәп,
яңгыҙ
Йөрәктау.
Ҡ . Д аЯн.
ЕТЕМҺЕТЕҮ ҡ. ҡар. етемһерәтеү. Баланы

етемһетеү.
ЕТЕМҺЕҮ ҡ. ҡар. етемһерәү.
ЕТЕН и. 1. Һабағынан сүс, орлоғонан май
алына торған үҫемлек. Оҙон етен. Етен майы.
Етен сәсеү. Етеи тапатҡыс етен йомшарта тор
ған машина.
2.
Шул үҫемлектең сүсе. Етен иләү. / Шул
сүстән иләнгән еп. // Етен күлдәк: ш [Батша —
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ЕТЕ

ЕТЕ

буллин. Б еҙ бының ҡыйынлыгын етерлек таты
килендәренә:] Йә, мин биргән етендән күлдәк
ныҡ инде. С. Агиш.
тегеп килтерҙегеҙме? (Әкиәттән).
ЕТЕҮ 1 ҡ. 1. Нимәнеңдер артынан ҡыуып ки
3.
с. мәг. күсм. Асытс һары (сәскә тсарата).
леп, шул нәмә менән тигеҙләшеү, иәнәшәләшеү.
Бөҙрә сәсең әллә етен инде, әлле инде алтын.
Й үгереп етеү. Ҡыуып етеү. ш К үп ҡыуа торгас,
X. Ҡунатсбай.
ҡуян арыны, бара алмай туҡтала. Мин етеп, таш,
ф ТаУ етене сүсләнеп торған йомшаҡ таУ та
кәҫ менән ор гас, сабыр га уҡтала. Ш. Вабич.
шы; мамыҡ таш.
• Етен сәсһәң, күлдәк кейерһең. Мәтсәл.
Үрелдем — тота алманым, йүгерҙем — етә алма
ным (Халыҡ йырынан). / СиФат-дәрәж ә йәһәтеETEHGE рәт һ. Урын тәртибе 7 менән бил
нән тиңләшеү. Л әлә әйтә: «Бесәй яҡшы!» Фәрит:
дәләнгән. Етенсе класс. Етенсе көн. Етенсе урын.
«Етмәй,— ти,— эткә!» Ф. р әхимғолова.
Етенсе бала. ■ Бер аҙҙан һуң етенсе аҡҡош ки
2. Бара-бара бер урынға өлгәшеү. А уы лга
леп .. мамыҡ тунын һалып, тегеләре янына күлгә
етеү. Ҡапҡа төбөнә етеү. Өй тапҡырына етеү.
төшкән. К үлгә инеү менән улар береһенән-бере■ һү ҙҙең ошо еренә еткәндә, .. кәмәбеҙҙең моро
һе матур ете ҡыҙга әйләнгәндәр (Әкиәттән).
но яр ситен[дәге] һал ҡабыргаһына дыңҡ итеп
ЕТ^ЕНСЕЛЕК и. Етен үҫтереү менән шөғөл
барып бәрелде. Т\ Йәнәби, һугышта алган дан
ләнгән ауыл хУжалығының бер тармағы. Етен
менән Яйыҡҡа еткән Бүгәсәү. Салауат Юла
селек менән шөгөлләнеү. Етенселектең төп рай
ев. / Кемгәлер билдәле булыу, ишетелеү, һ а л 
оны — СССР-ҙың Европа өлөшөнөң Төньяҡдаттар араһында башланган бола началъствога
-Көнбайышы. ш Өлкөндө ауылындагы «Ударсы»
еткән булһа кәрәк. Д. Юлтый.
колхозы етен үҫтереү менән танылган. Бы л к о л
3. Алдан билдәләп ынтылған нәмәгә өлгәшеү.
хоз йыллыҡ килеренең яртыһын етенселектән
Маҡсатҡа етеү. ш Ниәтләнеп егет атҡа менһә,
ала. М. Хисмәтов.
ниәтенә етмәй булырмы? (Халыҡ йырынан).
ЕТЕР-ЕТГМӘҪ Р. Етерлек түгел, әҙ; таҡы-тоҡо
4. Булмышҡа, ғәмәлгә килеү (ваҡыт, мәл, эш(күбеһенсә аҙытстса һ. б. тсарата). Етер-ет мәҫ аш.
-хәрәкәт төшөнсәләренә ҡарата). Китер көн етте.
Етер-етмәҫ аҙыҡ. ■ У л Айбулат менән әсәһенә
К өҙ етте. Я ҙ етте. Төш етте. ж [Хасбулат:] Бына
йылына ни бары ун биш-егерме бот иген, малга
ай ҙа ҡалҡты, хикәйәтте һөйләр саҡ етте. 3 . Б и
етер-етмәҫ бесән, күп ваҡытта һалам .. бирә
ишева. Шоңҡар ҡарттың кесе улына ла сират
килде. Һ. Дәүләтшина. Табаҡтагы бишбармаҡ
еткән ханга барырга. Б. Вәлит, һауымы ет
етер-етмәҫ кенә булы п ҡалды. Т\ Йәнәби. / К ә
кән һыйырҙар мөңрәп сыгыр быҙауһыҙ. «Аҡ
рәгенсә түгел, күләме әҙ, тсыҫтса Һ. б. Мейес эр
буҙат».
гәһенә етер-етмәҫ түшәлгән кейеҙҙең сите тәң
5. Билдәле бер йәшкә ятсынлашыу, билдәле бер
гәлендә Хәмдиәнең йәш балаһының сәңгелдәге
йәште тултырыу. И ллегә [илле йәшкә] етеү.
элеүле тора. Һ. Дәүләтшина.
Йәше йөҙгә етте.
ЕТЕр -ЕТМӘҪТӘН p. 1. Кәрәк еренә, урыны
на барып етмәгән хәлдә, етмәҫ элек, етеп өлгөр
мәҫ элек. Ҡайтып етер-етмәҫтән. Ҡыуып етеретмәҫтән. ■ [Убырлы ҡарсыҡ] ҡыуып етер-етмәҫтән: — Киленкәйем, ултыртһана, аяҡта
рым бик талды! — тип ҡысҡыра икән (Әкиәт
тән).
2. Өлгөрмәгән, кәрәк кимәленә етмәгән хәлдә.

Үҫеп етер-етмәҫтән өҙөү. Өлгөрөп етер-етмәҫтән
ашау. ш Йәштәр уны [сиренде] яраталар һәм
саманан тыш яратҡангамы, сәскә атып етер-етмәҫтән уның ботаҡтарын һындырып бөтөрә
ләр. Ә. Мортазин.
ЕТЕр ЕҮ ҡ. диал. 1. Аҙағына еткереү, өлгөр
төү, тамам итеү; бөтөрөү. [Ҡәләнфер:] Йәгеҙ,
егеттәр, һәләт булыгыҙ, туланы тиҙерәк етерәйек! X. Ғәбитов.
2. күсм. Юҡҡа сығарыу, ютс итеү; бөтөрөү.
[Ҡарасәс:] Ана тора, ҡайным малга һатһа .. яң
ғыҙ ҡыҙын, әйҙә, етерһен! X. Ғәбитов. Х әйҙәр бур
А бдулланы ң атын һагалап йөрөй ине, етерҙе
ахыры. Т. Морат.
ф һ уҡ ҡ а н үлтерер, саҡҡан етерер. Мәтсәл.
ЕТЕр ЛЕК с. 1. Күләм-самаһы ҡәнәғәтләнер-

6. Ниндәйҙер эш-хәлде башҡарыу, эшләү
кимәлендә булыу, тороу. Ахы р сиккә етеү. И лар

сиккә етеү. ш Тел тейҙерер урын да юҡ ҡымыҙга,
әбейҙәрҙең эше еткәс ҡумыҙга. М. Кәрим. Ауыр
һүҙҙәр әйтештек, хатта йоҙроҡҡа етә яҙҙыҡ.
Д. Юлтый.
7. Үҫеп, бала йәшенән сығыу; бәлиғ булыу,
ҙурайыу. Еткән ҡыҙ. ш һ ә р өй тәңгәлендә бәп
кәләре етеп бөткән ҡаҙ көтөүҙәре ята. 3 . Би
ишева.
8. Үҫеп, эшкә ашыр дәрәж әгә килеү; өлгөрөү.
Бесән етте. Иген етә. ■ Арыштан ҡалмай,
бойҙай менән һоло ла агарып етеп килә. М. К ә
рим. Сабындарҙа үлән тулҡынлана, бесән етте,
бесән өлгөрҙө. Б. Вәлит.
9. Саманан артыҡ үҫеү (сәс-һаҡал, тырнаҡҡа
ҡарата); оҙонайыу. Мыйыгы еткән. Сәсе еткән.

Тырнагы еткән, ш Кемдер берәү.., ирендәре
кипкән, һаҡалдары етеп, сал инә башлаган,
.. М өлөк агайга ҡарай килә. Т. Хәйбуллин.
10. Хәл ҡылымдың m ФормаҺындағы һүҙ

менән килеп, ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында ҡуш
ма ҡылым яһай: а) хәрәкәттең тамамланғанын
белдерә. Барып етеү. Килеп етеү. Ҡыуып
лек, тейешле күләмдә, кәрәк ҡәҙәр булған; етке
етеү. ■ Биштауга ҡайтып етерлек хәл калманы.
лек, еткән. Етерлек нәмә. Етерлек итеп әҙерләү,
М. Тажи. Х ы ялдар менеп етмәҫлек бейек ул
ш Ашыгыс гәскәри эштәр өсөн ҡыҫҡа төндәр ҙә,
беҙҙең Ватан. Р. Ниғмәти; б) эш-хәлдең камил
оҙон көндәр ҙә етерлек түгел. Һ. Дәүләтшина.
лыҡҡа өлгәшкәнен белдерә. Өлгөрөп етеү.
А йыуголаҡ бер көн эсендә йылга етерлек утын
■ Төҙәлеп етмәгән көйө йөрөп өҙлөктөм. Бешеп
ташыган (Әкиәттән).
2.
р. мәг. Саманан артыҡ, бик күп. [Моратша:] етмәгән балан; в) күбр. юҡл. эш-хәрәкәттең һө
ҙөмтәһен кәметеп күрһәтә. А ңлап етмәү. Б елеп
Уның күрһәткән хурлыгы етерлек булды. Т. Х әй
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етмәү. Килеш еп етмәү. Ышанып етмәү, ш Й ән
тимергә был яуап [оҡшап] етмәне. С. Агиш.
ф Ат еткән ергә ат, хат еткән ергә хат ебәреү
бөтә яҡҡа хәбәр таратыу. Ат еткән ергә ат,
хат еткән ергә хат ебәреп, бик күп ҡунаҡ йыйҙы
лар ҙа, ҙур исем туйы яһанылар, ти (Әкиәттән).
Башҡа етеү ҡар. баш 2. Елене еткән мал бы ҙау
лар ватсыт еткән. Ир етеү ҡар. нр. Кем (йәки нн)
етте шул ҡар. кем. Ҡалан етте шулай ҡар. ҡа
лан2. Ҡайҙа етте шунда ҡар. ҡайҙа. Мннән кнтКәнсе, эйәһенә етКәнсе ҡар. мнн. Ни етте ҡар.
нн. Ни етә ҡар. нн.
ф Сабыр иткән моратына еткән. Мәтсәл. Улың
етһә, ҡызы яҡшы менән ауылдаш бул. Мәтсәл.
Е ТЕҮ 2 ҡ. 1. Оҙонлотс йәһәтенән ниндәиҙер
самаға килеү. Арҡан бәйләргә етә. ■ Беҙгә
эшлә бик оҙон ут сылбыры, .. бер ҡоластай
ергә етмәй торһон ул. Ш. Бабич. Кара ҡытат
бишмәтеңә етмәй ҡалган ягалыҡ (Халытс йыры
нан).

Е

ЕТЕ

ЕТЕШ с. Кәрәк ҡәҙәрле; етерлек, мул. Етеш

тормош. Етеш кеше. Донъяһы етеш. Ц Етеш
донъя көтөү. Етеш йәшәү, m Барсынһылыу ҙың
бөтә нәмәһе етеш, тик күңеле урынында түгел,
ти. «Алпамыша». Янһары мал аҫрап, ете ерҙә
йәйләп, биш ерҙә ҡышлап йөрөгән. Ул бик ты
рыш булган: көн тимәгән, төн тимәгән — эшләгән
дә эшләгән. Шуга күрә етеш көн иткән (Әки
әттән).
ЕТЕШЕҮ 1 ҡ. 1. Ҡыуып, килеп етеп өлгөрөү.

Хужа һөрән һалган: «Бур Әхмәтте
тотоң!» — тип. Кем етешһен? Әхмәт
юлда ҡалган бары туҙан болото. Ғ.
Ишкәй сыҡҡас ишектән, .. көсөк килеп
икмәгенә йәбеште. X. Ғәбитов.

тиҙерәк
киткән
Сәләм.

етеште,

2. Ваҡытында тейешенсә башҡарыу; өлгөрөү.

М ал ҡарауга көтөүселәр генә етешә алмагас,
ярҙамга М аянһылыу сыга торгайны, ти. «Ҡ у 
ҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». / Ынтылған нә
мәгә ирешеү; өлгәшеү. Теләккә етешеү, ш Егет

2. Һан, күләм йәһәтенән тсәнәғәтләнерлек,
кәрәк сатслы булыу. Аш ау га етә. Утын ҡышҡа
етә. Урын етә. ■ [Үмәр:] Яңгыҙ ҡыҙымды кейен
дерергә генә аҡсам етер әле. Һ. Дәүләтшина.

кенә кеше йөрөгән була етешермен тип үк мо
ратҡа (Халыҡ йырынан).

Очколары етһә, кәрттәрен ташлап, ауыҙын
йомоп, бер аҙ түбән ҡарап тора. Д. Юлтый.

етешеү, ш Артист халҡы гасаби була. Әҙ генә
нәмәгә лә ҡырынлап, талашып, һүгешеп, уның
ахыры йоҙроҡлашыуга .. барып етешә. Д. Юл

3. Күләм йәһәтенән ниндәйҙер саманы тсәнәгәтләндереү. Дарман етеү. Сабыр етеү. Түҙем

етеү. Х ә л етеү. ш Карт агастарга йәбешеп
ҡалырга ҡулдарымдың көсө етмәне. Б. Ишем
ғол.

4. Баппса нәмә талап итмәү, булғаны менән
тсәнәғәтләнерлек булы у.— Беҙгә һинең ҡулың
кәрәкмәй, башың булгас еткән. р . Ғабдрахма
нов.— Башҡорт булы у өсөн уның һүҙен белеү
генә етмәй, гөрөф-гәҙәтен, йолаһын белергә
кәрәк . О. Агиш.
5. етәр, етте Кемдеңдер эшен, һүҙен тутстатыр
өсөн әйтелә. [Тимер:] Етте, күп телеңә һалышма!
Б. Бикбай. Ҡыҙ һикереп тора ла: «Етәр, мин
һинеке, егет!» — ти (Әкиәттән).
6. етмәгән Кемдеңдер эш-ҡылығы саманан
аштсанын белдергәндә әйтелә. [Ҡарагол:] И ш 
мырҙа кантондың үҙе талаганы, йортто хурлаганы етмәгән, Әпкәләй кеүек шайтан ш әүләлә
рен ебәрә бит. Д. Юлтый.
ф Етмәһә тағы өҫтәүенә. Ҡараңгы төштө,
етмәһә тагы ямгыр яуа башланы. Етә ҡалыу
берәр сәбәптән оторо тсыҙып кнткәнде белдереү
өсөн әйтелә. И схаков дилбегәһен саҡ ҡына ҡа
ғып ҡуйҙы. Йондоҙга ш ул етә ҡалды — оса гына!
Р. Солтангәрәев. Нимә етмәй йәки нн етмәне
кешенең самаһыҙ эш-ҡылығына ризаһыҙльпс
белдергәндә әйтелә.— Тора башлауҙарына әле

3. Эш-хәлдең бер юғары дәрәж әһенә килеү;
барып етеү. И ларга етешеү, һугы ш ыр сиккә

тый.
4. һөйл. Табында ултырғанда, ынтылып ашар
ға алыу. Етешегеҙ, юлда асыҡҡанһыгыҙҙыр.
5. Үҫеп етеү. Егет булып етешеү. ■ А ҡ ъ ял

ай үҫәһен көн үҫкән, йыл үҫәһен ай үҫкән, ете
йәшендә батыр булып етешкән (Әкиәттән).
6. Үҫеп өлгөрөү, беш еү. И ген етеште, ш [Абызбаева:] Иртәрәк етешә торган сорттарҙы һайлап
алырга кәрәк. Ә. Вәли.
7. һөйл. Бала табыр көнгә етеү. Етешеп йөрөү.
• Етешкән ете елән кейгән. Мәҡәл.
ЕТЕШЕҮ 2 ҡ. Һан, күләм йәһәтенән ҡәнәғәт
ләнерлек булыу; кәрәк хәтле булыу. Аҡса етешә.

Кеше етешмәй. Тәртип етешмәй. Тәжрибә етеш
мәй. Уҡыу әсбаптары, китап-дәфтәрҙәр етеш
мәй. / Кәрәкле самала булыу; теүәл булыу. Эйе,
ҡанат ҡына етешмәй у га! 3 . Биишева. Байҙың
бөтә нәмәһе етешкән, ти: кәртә-ҡураһы бөтөн,
йорт-йыһазы шәп, мал-тыуары күп, ти (Әкиәт
тән).
ЕТЕШЛЕ с.

ҡар. етеш. Етешле тормошта

йәшәү.
ЕТЕШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. етештереү.
ЕТЕШТЕр ЕҮ ҡ. 1. Етәрлек күләмдә әҙерләү,
етеш итеү; еткереү. [Булат:] Иген яңыга тиклем

етмәҫ кеүегерәк. Әлеге яңгыҙлыҡ ш ул инде,
етештереп булмай. Б. Бикбаи.
генә, уларга ни етмәй, бер-береһен күреп туя
2. Әҙерләп сығарыу; әҙерләү. И ген етештереү.
алмаҫ ваҡыттары бит?! М ./Гаж и.
Ит етештереү. Йөн етештереү, һөт етеште
•
А ҡыллыга ишара ла етә. Мәтсәл. К үңел реү. / Эшләп сығарыу; эшләү. Нефтъ етештереү.
етһә, аш етә. Мәтсәл.
Машина етештереү. Полиэтилен етештереү
ЕТЕҮ 3 ҡ. диал. ҡар. етәкләү 2. Атты етеп
технологияһы, ш Социализм осоронда ижтимакилтерҙеләр.
ги етештереүҙең иң югары маҡсаты — кеш еләр
Е ТЕ Ү 4 с. 1. Үҫеп, бала йәшенән сытстсан;
ҙең үҫә барыусы материаль һәм рухи ихтыяжда
еткән, ҙурайған. Етеү ҡыҙ.
рын мөмкин тиклем тулыраҡ ҡәнәгәтләндереү.
2.
Саманан артыҡ үҫкән, етек, оҙон (сәс-һа- Башҡорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
ҡал, тырнаҡҡа ҡарата). Етеү сәе. Етеү һаҡал.
3. Үҫтереп сығарыу; үҫтереү. Кем булгандыр

Етеү тырнаҡ.

ергә тыуыр бала: бәлки шагир, бәлки инженер..
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ЕТЕ

ЕТЛ

Б әлки уйы Репины итеп етештерер ине беҙҙең
ил. Ғ. Сәләм.

өлгәштереү, билдәле итеү. һ ү ҙ еткереү. Хәбәр
еткереү. / Аңға, күңелгә һеңдереү.— һ ә р һүҙем
де кешеге еткереп, аңлайышлы итеп һөйләргә
тырышам.

ф Етештереү көстәре материаль байлыҡ етеш
тереүҙә ҡулланылған ҡорал-ҡорамал һәм шул
ҡорамал менән эш итеп материаль байлыҡ
етештереүсе кешеләр. Етештереү ҡоралдары эш
һәм етештереү өсөн ҡулланылған бөтә ҡоралҡорамал. Етештереү мөнәсәбәттәре кешеләрҙең
етештереү процесындағы ижтимағи мөнәсәбәт
тәре.
ЕТЕНГГЕр ЕҮСӘНЛЕК и. Билдәле ваҡыт бе
рәмеге эсендә бер эшсе етештергән күләм. Х е ҙ
мәт етештереүсәнлеге билдәле бер эш ваҡыты
берәмеге итеп алынған ваҡытта эшләп сығарыл
ған кешеләрҙең етештереү, эшләп сығарыу эш 
мәкәрлегенең продуктлығы. Хеҙмәтсәндәрҙең ..

экономикага етәкселек итеү формаларын һәм
ысулдарын камиллаштыра барып, дәүләт хеҙмәт
етештереүсәнлеген үҫтерҙе, производствоның
эффектлылыгын һәм эштең сифатын күтәрҙе.
Башҡорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
ЕТЕШҺЕҘ с. 1. Тейешле сифат-талаптан т ү 
бән; кәмселекле.— Б ы л минең өсөнсө эшем генә

әле. һ е ҙ уны маҡтамагыҙ, етешһеҙ яктарын
күрһәтегеҙ. Ғ. Ғүмәр.
2. Байлыҡ-мөлкәте кәрәк саманан кәм; ҡәнә
ғәтләнерлек түгел, мохтажлыҡлы. Етешһеҙ

тормош. Етешһеҙ донъя. Ц Етешһеҙ йәшәү.
Көн күреше етешһеҙ.
ЕТЕШ ҺЕҘЛЕК и. 1. Тейешле сиФат-талаптан
тайпылған урын; кәмселек. Етешһеҙлек бар.
Етешһеҙлек күп. Етешһеҙлек юк. Тәрбиә ө лкә
һендәге етешһеҙлектәр. ■ — Рәхмәт һеҙгә,
етешһеҙлектәрҙе вакытында күрә һеҙҙең күҙ.
Ғ. Сәләм.
2. Етешһеҙ, мохтажлы хәл, лрлы тормош.

Етешһеҙлектән сыга алмау.
ЕТЕШӘр бүл. һ. Һәр береһе етенән торған,
етегә тиң. Етешәр кеше. Етешәр алма.
ЕТКЕЛЕ с. ҡар. еткелек.
ЕТКЕЛЕК с. Билдәле бер һанға, күләмгә
кәрәк ҡәҙәрле; етерлек. Еткелек аҙыҡ. Еткелек
бесән. // Ҡышҡа еткелек итеп утын әҙерләү.
Игенде ҡышҡа еткелек тарттырып алыу.
ЕТКЕЛЕКЛЕ с. 1. Һан, күләм йәһәтенән ҡ ә
нәғәтләнерлек; етерлек. Кәрәк нәмә менән ет
келекле итеп тәьмин итмәгәс, эшкә тотҡарлыҡ
килә.
2. ҡар. етеш. Еткелекле тормош.
ЕТКЕр ЕЛЕҮ 1 ҡ. 1. төш. ҡар. еткереү 1 2—4,
6. Уҡыусыларга кәрәкле китаптар еткерелгән.
2. эйһ. ф. ҡар. еткереү 1 1, 3 —6. Көтә торгас,
яҙҙы ла еткерелде.
ЕТКЕр ЕЛЕҮ 2 ҡ. төш. ҡар. еткереү 2 2. М алга
бесән еткерелде.
ЕТКЕр ЕҮ 1 к. 1. Ҡыуып етергә мөмкинлек
биреү. Кешене еткермәй йүгереү, ш Заятүләк
ел еткермәй елдергән, .. сабышып ал бирмәгән,
ярышып тиң күрмәгән күк дүнәнде бирәйем.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
2. Бер ергә, урынға өлгәштереү. Ауы лга етке

реү. ш Ҡайһы бер хаттарҙы [почтальон] эйәһенә
еткермәй, кеҫәһенә лә тыга ине, шикелле.
С. Агиш. / Алдан билдәләнгән нәмәгә өлгәште
реү. Ниәткә еткереү. / Һ үҙ-хәбәрҙе кемгәлер
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3. Ниндәйҙер бер ваҡытҡа ҡәҙәр түҙеп, шул
ваҡытты көтөп алыу. Кисте еткереү, ■ — Ул

көндәрҙе тиҙерәк еткереп күрә алһаҡ, бөтә
донъяга кем икәнебеҙҙе танытыр инек. Һ. Д ә ү 
ләтшина.
4. Билдәле бер кимәлгә өлгәштереү, һанап,
утыҙ өскә еткереү. / Бер юғары дәрәж әгә кил
тереү. Сиккә еткереү. Үлемгә еткереү, һәләкәт

кә еткереү, ш [Фатима:] Ф әгилә бахырҙы бүре
бауыр Саҡай ни ҡара көнгә еткерҙе. Б. Бикбай.
5. Бәлиғ булғанса тәрбиәләү, ҙурайтыу. Ҡ ы ҙ
ҙы еткереп кейәүгә биреү. Буй еткереү буйға
үҫеү , ҙурайыу, һалдаттар үҙҙәренең тыуып
үҫкән ерҙәренә таралышты.., ә беҙҙең кеүек
йәшерәктәрҙе буй еткергән ҡыҙҙар көтә ине.
Ғ. аллаяров. / Үҫтереп, эшкә ашыр мәлгә килте
реү; өлгөртөү. Игенде иҫән-һау еткереп, урып
алырга булһын.
6. Оҙон итеп үҫтереү. Сәс еткереү, һ а ҡ а л
еткереү, ш Әрмеләргә барып, сәс еткерҙем,
сәскенәйем етте үрмәгә (Халыҡ йырынан).
7. диал. ҡар. уңалтыу 1. — Кейәү үләне йыйып
ҡуйгайным. Бешереп кенә ябырбыҙ. Ул яраны
тиҙ еткерә. Һ. Дәүләтшина.
8. Хәл ҡылымдың *п Формаһындағы һүҙ менән
килеп, ҡушма ҡылым яһай: а) хәрәкәттең тамам
ланғанын белдерә. Килтереп еткереү, m Ташты
зыяратҡа алып барып еткерҙеләр. Т. Х әйбул
лин; б) нимәнелер ғәмәлгә килтереүҙе белдерә.
Ҡайтыр көндө көтөп еткерә алмау; в) эш-хәрәкәтте аҙағына тиклем башҡарғанды белдерә.

Итте бешереп

еткереү.

Ҡайнатып

еткереү;

г) күбр. юҡл. эш-хәрәкәттең һөҙөмтәһен кәметеп
күрһәтә. А ңлап еткермәү. Белеп еткермәү. Уй

лап еткермәү.
ф Еренә еткереү ҡар. ер. Еткерә әйтеү аңлар
лыҡ итеп ныҡ әйтеү, ҡаты әйтеү. Урын-еренә
еткереү ш ул уҡ еренә еткереү {ҡар. ер).
% Тай атҡа, ат моратҡа еткерә. Мәҡәл. Төлкө
ҡыуҙым — тотторманы, ҡуян ҡыуҙым — еткер
мәне. Мәҡәл.
ЕТКЕр ЕҮ 2 ҡ. 1. Оҙонлоҡ йәһәтенән кәрәк с а 
маға килтереү. М алай .. ат эҙенә еткерә баҫырга
тырышып, эре-эре атлай. Б. Бикбай.
2.
Һан, күләм йәһәтенән билдәле бер талапты
ҡәнәғәтләндереү, етерлек итеү. Аш ауга еткереү.

Бер йылга еткереү. Оҙаҡҡа еткереү. Өй һалырга
көс еткереп булмай.
•
Ир килтерә белһен, ҡатын еткерә белһен.
Әйтем.

ЕТКӘН с . Буйға үҫеп, бала йәшенән сыҡҡан;
ҙурайған; етеү. Еткән егет. Еткән ҡыҙ. ш Еткән
егеткә ни кәрәк? Менеп елер өсөн ат кәрәк тә
атыр өсөн уҡ кәрәк. Дәртләндереп тартыр өсөн
ҡурай кәрәк тә һөйөр өсөн һылыу ҡыҙ кәрәк.
«Алпамыша».

ЕТЛЕГЕҮ ҡ. Тейешле үҫеш кимәленә етеү
(ҡарындағы балаға ҡарата). Етлекмәй тыуган
бәрәс. Етлекмәй тыуган бала.
ЕТЛЕКТЕр ЕҮ ҡ. Тейешле үҫеш кимәленә
еткереү (ҡарындағы балаға ҡарата).

ЕТМ

EYE

ЕТМЕШ төп һ. 70 һыны. / Кем йәКи нимәнең
дер 70-кә тиң иҫәбе. Етмеш кеше. Етмеш йәш.

шеп, туп-тура ш ул [Ленин ҡуйган] маяҡҡа.
С. Әлибаев.
ЕТӘКСЕ и. Баш булып, йүнәлеш биреүсе, ида
ра итеүсе; юлбашсы, башлыҡ. Бригада етәксеһе.
Класс етәксеһе. Партия етәксеһе. Район етәк
сеһе. ■ Өйгә инеп ашарга ултыргас та, һаман
ш ул Аҡбаш колхозы етәкселәренең мутлыгы
тураһында һүҙ барҙы. Ә. Вәли. Советтар Союзы
Коммунистар партияһы совет йәмгиәтенең етәк
се һәм йүнәлеш биреүсе көсө, уның политик
системаһының, дәүләт һәм йәмәгәт ойошмала
рының ядроһы булып тора. Башҡорт АССР ының

Етмеш килограмм. Етмеш саҡрым. Етмеш
бер.
• Етмештәге лә сабый, етеләге лә сабый. М ә
ҡәл.
ЕТМЕШЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 70 менән
билдәләнгән. Етмешенсе бүлмә. Етмешенсе өй.
ЕТМЕШЛЕК и. иҫк. Боронғо егерме тинлек
тәңкә. Әй ҡоҙаның бүләге, ошо микән күргәне?

Етмешлек тип көткән булһаҡ, һуҡыр барнау бир
гәне (Туй йырынан).
ЕТМЕШЛӘП сама һ. Етмеш тирәһе, етмешкә
яҡын. Етмешләп кеше. Етмешләп йәш.
ЕТМЕШӘр бүл. һ. Һәр бере етмешкә тиң. Ет
мешәр һум.
ЕТМӘҺӘ инш. Былай ҙа ярамаған бер эш-

Е

Конституцияһы, 1984.
ф Алды ңда етәксең, артыңда таянысың б у л 
һын. Әйтем.
ЕТӘКСЕЛ с. Етәккә яҡшы йөрөүсән. Етәксел

ат.

хәлгә тағы бер нәмә өҫтәлгәнде белдерә; шуның
өҫтөнә, өҫтәүенә. Күпме ашлыҡ йыйылмай ҡал

ЕТӘКСЕЛЕК и. 1. Ойоштороу һәм йүнәлеш
биреү эшмәкәрлеге. Етәкселек эше. // К о ллек 

ган! Етмәһә, һаламын өймәй, тегендә-бында эт
келәп, һөрөргә трактор төшөргәндәр. Р. Н иза

тив етәкселек.

мов.
ЕТӘ 1бәйл. Төбәү килештәге һүҙҙәр менән кем
йәки нимәнеңдер артынан булған урынды бел
дерә; кемгәлер эйәрә; ҡала. Әнүәргә етә М өн-

әүәр тигән улы бар. М әфрүзәгә етә мин.
ЕТӘ 2 р. диал. Бигерәк, үтә. Төн уртаһы еткәс,
бер ҡыҙ илай етә бәхеттәрем юҡ-юҡ тип (Халыҡ
йырынан).
ЕТӘК и. 1. Ҡ улдан йәки теҙген, бау менән
тотоп алып барыш, йөрөтөш. Етәктә барыу.

Етәктә йөрөү. Етәккә йөрөү. Етәккә яҡшы йөрө
гән ат. ш Карабай етәктәге аттарҙың береһенә
Сарыбайҙы мендерә. «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу».
2. күсм. Йүнәлеш биргән эшмәкәрлек; юлбаш
сылыҡ, етәкселек. Шәһит агай! һ и нең теләктә

реңде башҡорт батрактары Коммунистар пар
тияһы етәгендә урынына еткерәсәк. Б. Бикбай.
ф Етәҡгә бау өҙмәй йөрөү кеше ыңғайлы,
тыңлаулы булыу.
• Карты бар өйҙөң китабы бар, китабы бар
өйҙөң етәге бар. Мәҡәл.
ЕТӘКЛӘТЕҮ ҡ. Етәкләргә ирек биреү. Етәк

ләтеп барыу. Малды етәкләтеп ебәреү.
ЕТӘКЛӘҮ ҡ. 1. Кешене ҡулынан тотоп эйәр
теү. Баланы етәкләү. Етәкләп барыу. Етәкләп
йөрөү. Етәкләп килтереү. Етәкләп сыгарыу.
■
Йәнеш асыуланып Емештең ҡулынан һелкетә
тартып етәкләп алды ла, ауыл ягына табан атла
ны. 3 . Биишева. / күсм. К үңелде әйҙәү, саҡы
рыу. Ошо уйҙар уны [Луизаны] урынынан торгоҙоп тагы алга табан етәкләй. Н. Мусин.
2. Малды теҙгененән йәки муйынсағынан тар
тып эйәртеү, һыйы рҙы етәкләү. Этте етәкләү,

ш Егет аттарҙы етәкләп М әскәй әбейгә алып
барган (Әкиәттән).
3. күсм. Йүнәлеш биреп, эйәртеү; етәкселек
итеү. Халыҡты етәкләү.
ЕТӘКЛӘШ ЕҮ ҡ. Ҡ улға-ҡул тотоноу. Етәклә
шеп атлау. Етәкләшеп барыу. Етәкләшеп йөрөү.
Етәкләшеп китеү, ш Бына бер егет, бер ҡыҙ
парлашып, етәкләшеп түңәрәк булы п теҙелә
башланылар. Т. Йәнәби. Бер тугандар булып,
илдә үҫте ун биш ҡаһарман.. Улар бара етәклә

2. Баш булып, идара итеүселәр. К олхоз етәк
селеге. Хуж алыҡ етәкселеге.
пз Етәкселен ИТеү етәксе эшен алып барыу;
идара итеү. Бригадага етәкселек итеү.
ЕТӘЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. етәкләү 1, 2.
ЕТӘҮ йыйн. һ. Ете кеше йәки нәмә. Етәү бар
ҙыҡ. Бөтәһе етәү. ш [А ҡъял батыр батшага:]
Беҙ етәү, ҡыҙың берәү. Шуның өсөн беҙҙең
беребеҙ ҙә һинең ҡыҙыңды кәләш итеп алмай
(Әкиәттән).
ЕТӘҮЛӘП р. Ете кеше бергә. Етәүләп йөрөү.
■ Алты батыр шунда барырга риза булган.. К и 
теп тә барган былар етәүләп (Әкиәттән).
ЕТӘҮЛӘШЕП р. Ете кеше бергәләшеп; етәү
ләп. Етәүләшеп эшләү.
ЕҮЕШ с. 1. Һыуланып торған; дымы күп, һыу
лы. Еүеш ер. Еүеш кейем. Еүеш ҡул. Еүеш

иҙән. Еүеш сәс. Еүеш тупраҡ. Еүеш үлән.
■ Ямгырҙа еүеш тимәгән, буранда өшөү бел
мәгән бына тигән халҡым бар. Р. Ниғмә
ти. // Ул ыңгыраша, һүҙен әйтә алмай. Башын
һыйпап ҡараным. К улы м еүешкә тейҙе. Д. Юл
тый.
2. Дым ҡатнаш; дымлы. Еүеш һауа. ■ К өн

дөң ҡоро йәки еүеш булыуына ҡарап, барабанды
көйләп торорга кәрәк. «Совет Башҡортостаны»,
1965, 26 август.
ф Арт яғы еүеш ҡар. арт . Еүеш танау ҡар.
танау.
ЕҮЕШ ЛЕК и. Еүеш булған хәл. һауаны ң

еүешлеге, ш һ ә р кемдең йөҙө һытыҡ, шинель
арҡыры үтергә өлгөргән ямгыр еүешлеге сиркәндерә. А. Таһиров.
ЕҮЕШ ЛӘНЕҮ ҡ. Еүеш хәлгә килеү. Өҫ-башы
еүешләнгән. ■ Мин уның [Фәниәнең] еүеш лән
гән тәрән күҙҙәренә гәжәпләнеп ҡараным.
Ә. Вәли. Көн боҙолор булһа, тоҙ еүешләнә,
йомшаҡҡа әйләнә, аяҙга табан ҡорой (Һына
мыштан).
ЕҮЕШ ЛӘТЕҮ ҡ. Еүешкә әйләндереү; еүешләндереү. [Нәзирә — Миннурыйга:] Күҙҙәреңде
еүешләтмә, яраймы? Ә. Мирзаһитов.
ЕҮЕШ ЛӘҮ ҡ. 1. Еүеш итеү; һыулау. Язар

ҡурайын алып, тишектәрен теле менән еүешләп,
еңел генә бер-ике өрөп ебәрҙе. Б. Ишемғол. Та
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ЕФЕ

ЖАЬ

маҡ еүеш ләү ш ул уҡ тамаҡ ебетеү {ҡар, тамаҡ).
[Капитан:] Йоҡоң килмәһә, сәй йылытып ебәр.
Тамак еүешләп алайыҡ, Ә. Бикчәнтәев.
2. Дымға туйындырыу; дымлау, һауаны еүеш
ләп, ямгыр еле иҫте.
ЕФ ЕТ [фарс.] и. иҫк. Ғаилә иптәше, ише (ир
йәки ҡатын). [Усман:] Бисәкәй, ефетеңде уңыш
менән ҡотла! Н. И ҙелбай. Х әләл ефет никахлы
ҡатын йәки ир. Х әл әл ефет булы у. Х ә л ә л ефет
итеп алыу. ■ [Егет:] Былбылым, һин бит хәҙер
минең студенткам түгел, ә хәләл ефетем. .. Х ә л ә л
ефет — хәләл катын, тигән һүҙ, былбылым.

ҡорҙоң, тип һорарга ла онотманы. Ж акан менән,
әлбиттә, 3 . Яматов.
Ж АКЁТ [РУс. < фр, ] и, Ҡатын-ҡыҙҙарҙың ҡыҫтса өҫ кейеме. Ишектә урта буйлы ,, ир күренде.
Уга ҡаракүл ягалы жакет кейгән Ғәйшә эйәргән.

И. Абдуллин.
ЕФ ЕТЛЕК и. иҫк. Кемгәлер еФет, никахлы
ҡатын булыу хәле. Ефетлеккә алыу. Ефетлеккә

биреү, ш [Йомагужа:] Йә, туганым, Гөлйөҙөм,
атаң биргән ергә .. Сәйетхужага хәләл ефетлеккә
риза булаһыңмы? — тип һораны. Һ. Дәүләтш и
на. Күсәк батыр: .. биш йыл буйы ҡуй көткән
хаҡыңа булһын, ш ул ҡыҙҙы ефетлеккә би
рҙем »,— тине. «Бабсаҡ менән К үсәк».
ЕФ ЕТЛ Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. иҫк. 1. Никах менән
берләштереү; өйләнештереү.
2. Бергә берләштереү. Ҡөрьәнде фән менән

ефетләндерергә теләгән дин галимдары, [ә үҙҙә
ре] « тәҡдир» менән фәндең килешә алмау мәсь
әләһенә ҡагылмай тауыш-тынһыҙ гына уҙган да
киткәндәр. И. Насыри.
ЕФ р ЁЙГОр [РУС. < нем . ] и. Рядовой һалдатҡа
бирелә торған иң беренсе хәрби дәрәж ә һәм щул
дәрәжәләге кеше. Ефрейтор булы у. Ефрейтор

итеү. ш [Партизан ҡарт:] Лазаретта яттым.
Шунан төҙәлеп сыҡҡас, ҡабат фронтҡа оҙатты
лар. Аҙаҡтан инде ефрейтор благородие тигән
чин ҡуштылар. М. Тажи.
ЕФ ӘК и. диал. Ебәк.
ЕҺЕр и. иҫк. Яҡлаусыһыҙ, һаҡһыҙ, етем, са
раһыҙ кеше. [Ҡарт:] Көслөнөкө байман тип,
еһерҙе сит күрмәҫкә. «Урал батыр». Еһер ятҡан
бер илде үлйә итәм тип бейгә яуы зга юлдаш
булмагыҙ. М. Буранғолов.

•чтл
/а
Ж [ж э] Башҡорт алФавитының унынсы хәреФе.
Ж АБр АИ Л [гәр.] и. диал. Ябраил. Мин, жаб-

раилы килгән пәйгәмбәр кеүек, рухани ҡаушап
киттем, [ҡыҙҙың] балҡып торган йөҙөнә йотлогоп
ҡараным да, ҡулын ҡулыма алдым. М. ҒаФури.
Ж А ҘИ БӘЛ Е [гәр.] с. иҫк. кит. Кешенең күңе
лен үҙенә тарта торған, һөйкөмлө. Хәнифтең
йәш күңелен жаҙибәле Әминә үҙенә бәйләгән.
Ф . Вәлиев.
ЖАЙ [фарс.] и. иҫк. Урын, ер. Үтер бәгзе

мосолман тая-тая, етер урын тигән гәшрәтле
жая. М. ҒаФури.
Ж АЙРАН и. ҡар. йәйрән.
Ж АКАН [РУС. {лит.] и. һөйл. Эре йәнлеккә
ата торған ҡурғаш йәҙрә; айыу йәҙрәһе. Йоҡлар
алдынан ул [Булат], мылтыгыңды ни менән
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Д. Юлтый.
Ж АЛО БА и. ҡар. ялыу. Жалоба яҙыу.
Ж АЛО ВАН ЬЕ [рус.], и. ш ул уҡ эш хаҡы {ҡар.
хаҡ ). Ошо араларҙа жалованье алам да са
мауыр, сынаяҡ, күнәк, сүместәр .. алам. Т. Й ә
нәби.
ЖАМ [фарс.] и. иҫк. кит. Туҫтаҡ. Мөхәббәт

жамын эсеп шәһадәт нуры менән мөнәүүәр
булган газилар хөрмәтенә. М. Өмөтбаев.
ЖАМ АЯ Ҡ и. ҡар. жам.
ЖАМӘ [фарс,] и, иҫк, кит, Өҫ кейеме, кейем.
Жамәһе көһнә булганга бәд гөман мәтлүб имәс.
Аҡмулла. Ғәжәптер был заман халҡы, кейерҙәр
жамә, дәлки .. арынмаҫтар залимдарҙан (М өнә
жәттән).
ЖАНАН и. иҫк. кит. ҡар. йәнәш ‘. Кемдең
выжданы юҡ — жананы юҡдыр, кемдең жананы
юҡ — жаны юҡдыр. Аҡмулла.
Ж АНДАРМ [рус. (ф р.] и. Жандармерияла
хеҙмәт иткән кеше. Бер жандарм йүгереп килде

лә, вагондың ишек тотҡаһына йәбешкән һалдат
тарҙы тартып төшөрә, .. ҡылыс ҡыны менән һуга
башланы. А. Таһиров.
Ж А Н Д АРМ ЕРИ Я [РУС. (ф р,] и. Ф еодаль һәм
бурж уаз илдәрҙәге революцион хәрәкәткә ҡар
шы көрәшеү, политик һаҡ һәм революционер
ҙарҙы эҙәрлекләү өсөн хеҙмәт иткән махсус
полиция ғәскәре. Жандармерия башлыгы. Ж ан
дармерия корпусы. ■ .. Царизмдың иң ҙур арҡа
таяныстарының береһе — жандармерия булһа,
икенсеһе — диндәр ине. И. Насыри.
Ж АНИ Б [гәр. ] и. иҫк. кит. Яҡ, тараФ. П ади

шаһыбыҙ жанибында беҙҙәргә мәрхәмәттәр
ирешеп,., сәләмәттә булырбыҙ, тип [әйтеүебеҙ].
«Батыршаның хаты».
Ж АНР [РУС. <фр. ] и. Әҙәбиәт һәм сәнғәттәге
үҙенә бер төрлө сюжет һәм стилистик үҙенсәлек
менән билдәләнгән әҫәрҙәр төрө. Роман жанры.

Комедия жанры. Портрет жанры. Ж анрҙар
төрлөлөгө, ■ Башҡорт совет поэзияһының ни
геҙе лирик шигырҙа, у л поэзияның иң боронго
жанры. Р. Бикбаев. Сеңләү — башҡорт йола
фольклорының үҙенсәлекле бер жанры. М. Сәғи
тов.
Ж АРТОН [РУс. <Фр.] и. Бер һәнәр йәки со
циаль төркөм кешеләре ҡулланған, лексикаһы
менән әҙәби норманан айырылып торған үҙен сә
лекле тел. Жаргон һүҙҙәре.
Ж А РИ Я [гәр.] и. иҫк. кит. ҡар. иәриә 2.
Ж АСу С [гәр.] и. иҫк. кит. Ясус. һаҡланыбы-

раҡ эш итегеҙ, берәр насар х ә л булмаһын, беҙҙең
күрш елә жасусҡа оҡшаган бер кеше бар, һаҡла
на күрегеҙ, балаҡайҙар! Б. Мирзанов.
Ж АФ И [гәр. ] с. иҫк. кит. Ҡаты бәғерле, бә
ғерһеҙ; яФалаусы.
ЖАҺ [фарс.] и. иҫк. кит. Д әрәж ә, абруй. Әгәр

бирһәң бер залимга ихтыярлыҡ золом менән
жаһ, дәүләт ҡулга керһә, һәр кешегә берәр төрлө
зарар итер. М. Ғафури.
ЖАҺИЛ [гәр. ] с. диал. Яһил. Ж аһил булыу.

ЖРЕ

ЖАҺ
ЖАҺИЛаНӘ [гәр.

лл.

(ф арс.] р, иҫк. кит. Н аҙанрәүепггә. Ж аһиланә фекерҙә

ва. / Камзул һыматс еңһеҙ өҫ кейеме. Ҡатын-

ЖаһИЛИӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Белемһеҙлек,
томаналыҡ, наҙанлыҡ, аңһыҙлыҡ. Жаһилиәткә
гүйә ҡәрҙәше батмышта үҙе хайран. С. Яҡшығолов. Р. Фәхретдинов жаһилиәттән ҡотолоуҙың

аяҡлы сыбар төҫтәге хайуан ( а Фрикала йәшәй).
ЖИСЕМ [гәр.] и. иҫк. кит. Есем. Мең мәртәбә

дарса,

аңһыҙ

булыу.

түбәндәге шарттарын күрһәтә: «.. һ ә р ауылда
ирҙәр һәм ҡыҙҙар .. мәктәбе асыу .. Ә. Харисов.
ЖҒуТ [РУс.] и. 1. Яраның ҡанын ваҡытлыса
туҡтатыу өсөн аяҡ-тсулды быУа торған баУ. Жгут
ҡулланы у. Жгут һалыу.
2. ҡар. баУ 1.
ЖЕЙӘН и. диал. Ейән. Ж ейән ҡыҙ. Ж ейән ул.
ЖЕЛаТЙН [РУС. ( фр. ] и, Хайүан тиреһе йәки
һөйәгенән әҙерләнә торған ҡойҡа һымаҡ аҡһым
матдә (техникала, кулинарияла, медицинала,
ФотограФиЯла ҡулланыла).
ЖЕЛЁ [РуС. (ф р,] и. 1. Емеп1 һУтына, һөткә
йәки шарапҡа желатин ҡушып Яһаған кеҫәл
һыматс татлы ашамлытс.
2. Ит йәки балытс өҫтөнә тсойған тсойтса.
ЖЕНЬШЕНЬ [РУС. ( ҡыт.] и. Тамыры медици
нала тсүлланыла торған алы ҫ Көнсығыш үҫем ле
ге. Ж еньшень тамыры. Ж еньшень менән дауа
ланыу, ■ Ж еньшенде «йәшәү тамыры» тип йө
рөтәләр, Ул күп йыллыҡ үҫемлек, «баш корто
стан тсыҙы», 1985, № 7.
ЖЕТОН [РУс. <Фр.] и. 1. Ниндәйҙер ойошманың ағзаһы икәнде билдәләп һәм берәй ватсиғаның иҫтәлегенә йәки лрьппта еңеүсегә бүләк
итеп бирелә торған тсалай значок (йәки медаль
төрө). Жетон тапшырыу. ■ Егеттең күкрәгенә

күҙҙең яуы н алып торган жетон таҡтылар. Унда
«Башҡортостан чемпионы. 1966 йы л» тип яҙылган. Т. Килмөхәмәтов.
2. Шартлы билдә бүлған йәки нимәгәлер хотсүтс
биргән металл киҫәге. Ш улай булырмын тип

башҡа килтергәнем юҡ гүмере мин. Гардероб
щик агай өсөн жетондагы бер номер мин. М. К а
римов.

ЖЙВОПИСЬ [РУС.] и. 1. Ысынбарлытстағы
төрлө күренеш һәм предметтарҙы бүЯүҙар менән
һүрәтләй торған һынлы сәнғәт төрө. Ж ивопись
менән ш өгөлләнеү. ш [Ҡ. Дәүләткилдеев баш
ҡорт һынлы сәнгәтендә] портрет живописына
нигеҙ һалды. «Башкортостан укытыусыһы»,
1967, № 3.
2. Ошо сәнғәт төрөнөң әҫәре (картина, Фреска
һ. б.). К үргәҙмәлә пролетар революцияһы ю л

башсыһының образын кәүҙәләндергән иң яҡшы
живопись, графика һәм скульптура әҫәрҙәре
бар. «Оовет Баштсортостаны», 1968, 24 ғинүар.
ЖИТАН [РУС. ] и. һөйл. алдаш ып, урлашып
йөрөгән кеш е.— Ә ллә толчокка сыгып, жиган
булып, кеҫәгә төшөп йөрөрһөңмө? С. агиш .
ЖИЛД [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Китап тышы.
2. Китаптың бер данаһы йәки бер томы. Ҡ алын
бер жилд [Аҡмулланы ң] үҙ шигырҙарының вә
башҡа ваҡигаларҙың мөсәүүәдәләренән гибәрәт
икәнлеге мәглүм булды. Р. Ф әхретдинов.
ЖИЛЁТ [РУС. <Фр.] и. Ирҙәр пинжәк эсенән
кейә торған еңһеҙ, лғаһыҙ тсыҫтса кейем. [Ғимрановтың] гәжәп килеш ле жилет кеҫәһенән көмөш
сәгәт сылбыры .. күренеп тора. 3 . Биише

ҡыҙҙар жилеты. Жилет кейеү.
ЖИр АФ [рус. (гәр.] и. Оҙон муйынлы, оҙон
артыҡ булыр ине һоҡланыуҙан сонга жисеменә.
Т. Йәнәби.

ЖИСМаНИ [гәр.] с. иҫк. кит. Есем сиФатындағы, есми; Физик. Жисмани көс менән аҡыл
көсөн бергә егеп алга ҡыуабыҙ. Ғ. Хәйри. Улар
[палачтар] рухани ҙа, жисмани ҙа үлгәндәр.
Ш. Ф идаи.

ж и ь а н и. иҫк. кит. Йыһан.
ЖИһаТ и. иҫк. кит. Йыһат. Бына тагы бер
яңы йыр!.. Б ы л булыр иң ахыргы иң ҡаты, ҙур
жиһат. 3 . Биишева.
ЖМЫХ [рус.], и. Майлы үҫемлектәрҙең орло
ғонан май һығып алғас тсалған һығынды. Жмых
ваҡлагыс. Көнбагыш жмыхы.
ЖНЁЙКа [Рг/С.] и. ҡар. Урғыс.
ЖОКЁЙ [РУС. (и н г л . ] и. спорт, ат ярышында
тсатнаштсан кеше (арба егелгән ат
һыбай).
ЖОКҺОҘ с . диал. һөймәлекһеҙ,
ЖОМ [РУС. ] и. 1. ҡар. һыҡҡыс.
2. Сөгөлдөрҙән тсалған һығынды
итеп тсулланыла). Жом һаҡлагыс.

менән йәки
һөйкөмһөҙ.
(мал аҙығы

М алга жом

ашатыу.

ЖОНГУ1Ёр [РУС. (фр. (лат.] и. Бер нисә
нәмәне бер юлы оҫта ырғытып һәм тотоп алып
уйнаттсан цирк артисы. Ж онглёр булыу.
ж о ң ҡ о у с . диал. Ығыш, мыштыр.
ЖОТ и. диал. Ҡ омһоҙ, һаран.
ЖӨББӘ и. иҫк. Й өббә. Башына эшләпә, өҫтө

нә жөббә һымаҡ кейем кейгән .. һаҡаллы кеше
мәсеттән сыгып кырандасҡа ултырҙы. Д. Юлтый.
[Зәйнәптең] күңелендә бик матур фәс менән
жөббә кейгән оҙон буйлы, .. ҡара ҡашлы .. бер
һүрәт урынлашҡан. М. ҒаФури.
ж ө ғ а л э [вәр.] и. иҫк. кит. Бүләк, хатс.
ЖӨДӘ [фарс. ]: ж өдә булыу иҫк. кит. айыры
лыу, айырылышыу, айырылыуға дусар булыу.

һайрамаҫ былбыл да, булһа гөлстандан жөдә.
аҡмулла.

ЖӨЗЬИ [гәр.] с. иҫк. кит. Бик аҙ, бик бәләкәй,
остоҡ ҡына. Тор урыныңдан, ҡыймылда, ын
тыл, алга бар, ҡулыңда бар бит һинең бер жөзьи
ихтыяр. С. Яҡшығолов.
ЖӨЗЬЭ [гәр.] и. иҫк. кит. Өлөш, киҫәк. Берәй
нәҫерле китаптың жөзьэнән ятҡа яҙырва.
М. Өмөтбаев.

ЖӨЗӘМ [гәр.] и. иҫк. кит. М ахау.
ж ө м а д и ә л а х ы р [гәр.] и. иҫк. кит. Й ома

диәлахыр.

ЖӨМаДИӘЛӘҮҮӘЛ [гәр.] и. иҫк.

кит. Й ома

диәләүүәл.

ЖӨНД [гәр. ] иҫк. кит. Ғәскәр.
ЖӨНҮД [гәр.] и. иҫк. кит. Ғәскәрҙәр.

Жөнүд
шаятинды тәржих ҡылып, унан һуң беҙҙе хоҙай
ормаҡ кәрәк. аҡмулла.
ЖӨрЬӘТ [гәр. ] и. ҡар. йөрьәт. Баш ҡалар
ҙа уйлай уны, тик әйтергә жөрьәттәре етмәй.
С. Агиш.
Жр ЕЦ [рус.] и. М әж үсиҙәрҙең дин башлығы,
мәжүси йолаларын атҡарыусы. Мысыр жрец-
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ЖУЙ

жәғ

тары. m. Утка табыныуҙың үҙәге Азербайжанда
булган. Бында «мәңгелек уттар» янына һиндостан жрецтары храмдар төҙөгән. Д. Буракаев.
ЖУЙҠАНҺЫҘ с. диал. "Тәртипһеҙ, тыңлау-

2. күсм. Бик ҙур тиҙлектә хәрәкәт итеү. Төнгө
поезга ултырып, иртән иртүк Стәрлетамаҡҡа
жыйлатып килеп тә төштөм. Ф. Иҫәнғолов.
жыйлау ҡ. 1. Жый итеү. Снарядтар түбән
дән, эргәнән жыйлап үтеп кенә тора. С. Әлибаев.
2. күсм. Бик ҙур тиҙлектә хәрәкәт итеү. [ Са
ли х:] Әлдә машинага ултырманыҡ, бер ни күр
мәй жыйлап үтер ҙә китер инек. С. Агиш.
ж ы й л а ш ы ү ҡ. урт. ҡар. жыйлау. Ж ыйла
шып осоу.

һыҙ.

ЖУЛИК [РУС.] и. һөйл. 1. Уғыры, бУр.
2. Алдаксы, хәйләкәр, мУт . Ул жуликтар эште
яйга короп алган: береһе урлай, береһе яклай,
береһе алдай. Ш. Биккол.
ЖуҢҒар [Рг/С. джунгар (монг.] и. тар. 1. 17
быуаттағы Ойрат ханлығының хөкүмәт башын
дағы кенәздәр төркөмө.
2. Ҡалмыҡтарҙың 17—-18 быуаттарҙағы ата
маһы.
ЖҮРНАЛ [Рг/С. <Фр.] и. 1. Китап һымаҡ итеп
сығарылған ваҡытлы баҫма. А йлы ҡ журнал.

Балалар журналы. Әҙәби журнал. Ж урнал сы
гарыу. ш 1927 йылда «Сәсән» исемле әҙәби
журнал сыгарыла башлай. 3 . Шәрҡи.

жыйт оҡш. Эргәнән ҡапыл елеп үткән нәмә
хәрәкәтен белдергән һүҙ. Жыйт итеп ҡалыу,
m Дилбегәһен бушатып алыуы була, шуны гына
көткән айгыр жыйт итеп кенә ҡала. Р. Солтангәрәев.

жыйт-жыйт оҡш. Ҡапыл-ҡапыл жыйт ит
кән хәрәкәтте белдергән һүҙ. Ун алты ракета,
ҡойрогонан ут көлтәһе быргып, .. жыйт-жыйт
итеп оса гына, ти. Й. Солтанов.

2. Көндәлек хәлде теркәп бара торған ҡалын
дәфтәр. Вахта журналы. К ласс журналы. Ж ур-

ЖЫЙЫЛДау ҡ. 1. Жый-жый итеү, жый-жый
килеү. Жыйылдап тороу. Снаряд ярсыҡтары

налга яҙып барыу, ш Сәгиҙә тулкынланыуынан
класс журналын алырга ла онотто. Укытыусы
лар бүлмәһенән сыҡҡас кире боролдо. М. Тажи.
ЖурНаЛЙСТ [РУс. <фр. ] и. Журналистика

тирә-яҡҡа жыйылдап төшә.
2. күсм. Ҙур тиҙлектә хәрәкәт итеү. Жыйылдап
үтеп торган автобустарга ҡулдар һуҙыла.

менән шөғөлләнгән проФессиональ хеҙмәткәр.

Сит ил журналистары. Журналистар йорто.
Журналистар союзы. Журналист булы у, ш Р а 
бига Куш аева һәләтле журналист була. Ул ..
«Башҡортостан хәбәрҙәре » газетаһында йыш
ҡына төрлө мәҡәләләр менән сыгыш яһай.
М. Ғибаҙуллин.

Жу р н а л й с т и к а [р у с.] и. 1. Газета, ж ур
нал, радио һәм телевидениелағы әҙәби-публиңистик эшмәкәрлек. Газета, журналистика мине
тормош менән яҡындан таныштырҙы. Хәбәрсе
кеше ҡайҙа гына булмай, ниндәй генә кешеләр
менән осрашмай һуң! Ш. Насыров.
2. йыйн. Бөтә булған ваҡытлы баҫма. Совет
журналистикаһы.
ЖҮНКЕҮ ҡ. диал. 1. ҡар. йүшсеү ‘.
2. Кеше һүҙенә, кеше ыңғайына ауыу.

ЖЫБАҮ р. диал. Булдыҡһыҙ, ығыш.
ЖЫЖ оҡш. Бөжәктәр осҡанда, көслө ел өр

А. ҒирФанов.
ЖЫЙЫ НҺЫ Ҙ с . диал. йыйнаҡһыҙ.
жылый и. диал. Серетке.
ЖЫ ЛЫу ҡ. диал. Шыуыу.
ЖЫУ оҡш. Етеҙ хәрәкәтте, көслө ел тауышын
белдергән һүҙ; жыж. Ы ласын бик алыҫтан күҙ

һала; килде, типте жыу итеп, өйрәк уны белмәй
ҡала. М. Ғафури.
ф Йөрән жыу итеү ҡапыл ныҡ ҡурҡыу.
— Стой/ Туҡта! ..— тине командир. Беҙҙең йө
рәктәр жыу итеп ҡалды. Ғ. Ғүмәр.
Ж ЫУ-ЖЫУ оҡш. Ҡ абат-ҡабат жыу иткән
тауышты белдергән һүҙ. Таң алдынан жыу-жыу

килеп ниндәйҙер көлтә-көлтә ут осорга тотон[до]. Н. И ҙелбаев.
Ж Ы УЛАУ ҡ. Жыу итеү, жыу килеү. Е л жыу
лай, ҡар туҙҙыра. Д. Юлтый.
Ж Ы УЫЛДАТЫ У ҡ. Жыу-жыу иттереү, жыужыу килеү. Жыуылдатып әйләндереү.
Ж Ы УЫ ЛДАУ ҡ. 1. Жыу-жыу итеү. Ж ы уы л

гәндә һәм төрлө механизмдар ҙур тиҙлек менән
хәрәкәт иткәндә сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Жыж итеп тороу.
ЖЫЖ ЖЫЖ оҡш. Дауамлы жыж иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Жыж-жыж килә бал ҡорто;
килдем, ти, бында эшкә. Ф. Рәхимғолова.
жыжлатыу ҡ. йөкм. ҡар. жыжлау. Тәгәр

дап әйләнеү.
2. күсм. Ҡурҡып өлпөлдәү (йөрәккә ҡарата).
Иршаттың йөрәге жыуылдап китте, аяҡ бар
маҡтарына тиклем эҫелек йүгереп үтте. К. Мәр

мәсте жыжлатып әйләндереү.

был иҫемдә юҡ, ҡаза етһә бшрә икән жәббар х о 
ҙай. Аҡмулла.
2. и. мәг. Алла. Аҙҙырырмын донъяны, бел,
жәббарым. Ш. Бабич.
Ж ӘБЕР [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Й әбер.
2. Алгебра. Жәбер дәресе.
Ж ӘБр ӘН [гәр. ] р. иҫк. кит. Ирекһеҙләп,
көсләп. Бармаһаң, жәбрән бирербеҙ. Аҡмул

жыжлау

ҡ. Жыж-жыж итеү. Жыжлап осоу.

Жыжлап тороу, ш [Әсә:] Күкрәмәгеҙ туптар,
жыжламагыҙ уҡтар, балам йоҡламай. С. Ҡудаш .
жыжлашыу ҡ. урт. ҡар. жыжлау. Жыжла
шып осоу.
ЖЫЙ оҡш. Пуля һ. б. нәмә ҡапыл осоп үткән
дә, тиҙ хәрәкәт иткәндә сыҡҡан тауышты белдер
гән һүҙ; зый. Б ал ҡорттары .. жый итеп ҡарттың
танауы эргәһенән атылып үтеп китә. Й. Солтанов.
ж ы й - ж ы й оҡш. Ҡ абат-ҡабат жый иткән
тауышты белдергән һүҙ; зый-зый.
ЖЫЙЛАТЫу ҡ. 1. Жый иттереү.

гән.
Ж Ә ББАр [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Бик ҡеүәтле,
ҙур көскә эйә булған. Әүәлдәрем иҫемдә ине,

ла.
ЖӘБӘЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Тау. Ж әбәл дек
гәйеп күрһә, телгә алмаҫ. Һ. Сәлихов.
ЖӘҒЛИ [гәр.] с. иҫк. кит. Яһалма, уйҙырма.
Өймә хистәр, мең яһалма, жәгли көстәр кәүҙә ләп. Д. Юлтый.

жәд
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Ж ӘДИ [гәр,] и, 1. (баш хәреф менән) астр.
Ун ике бөрөж дөң бере (К әүес менән Дәлү бө
рөждәре уртаһында үрынлапгкан).
2. Ҡояш календары бүйынса унынсы айҙың ғә
рәпсә исеме (22 октябрь — 21 ноябрь ватсытына
тура килә; кар. календарь).
Ж ӘДИДӘ [гәр, ] и, ҡар, йәдитселек.
ЖӘДӘЛ [гәр,] и, иҫк, кит. Бәхәс. Ж әдәл, янъ

Ж ӘҮӘЛАН [гәр.] и. иҫк кит. Оәйәхәт, сәФәр.
□ Ж әүәлан итеү (йәки ҡылыу) ил гиҙеү, сәйә
хәт итеү. [Аҡмулла] хәйли мөддәт жәүәлан ит-

ял, хөсөт, кенә тоташҡан. Байы фәҡиргә, ф әҡи
ре байга дошман, С. Ятсшығолов.
Ж ӘИ З [гәр, ] с, иҫк. кит. Мөмкин булған яратслы. Ж әиз булыу,
ЖӘЙӘЛЕК и, диал. Йүргәк.
Ж ӘЛЛӘД [гәр, ] и, иҫк, кит. Йәлләт. М әңге
леккә юҡҡа сыҡһын залим жәлләд ҡылысы!
О. Рәхмәтуллин. Ҡан әсеүсе жәлләд буржуйҙарга, үлем яҡын һеҙгә, тиерһеҙ. Ғ. М әсғүд.
ЖӘЛӘЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Бөйөклөк. Уҡыганга был донъяла жәләл булыр, харам тигән күп
нәмәләр хәл әл булыр. Атсмулла.
ф Мулла жәләл боронғо китап исеме, һ е ҙ
бикәр бер муллаһы ҙ ултырмагыҙ. Ул мулланы ң
ҡираәте яҡшы булһын, күргән тип «М улла жә
л ә л » ҡотормагыҙ. Атсмулла.
ЖӘМАЛ [гәр. ] с. иҫк. кит. ҡар. ямал 1. Жәдидәи замандан жәмал асып күрһәтте аҡ гәйрәтен
яңгыҙ был ир. Атсмулла.
ЖӘМИҒ [гәр.] с. иҫк. кит. Йәмиғ. Жәмиг өм
мәттәренә сәләмәт вә рәхмәт булһын, М. Өмөт
баев.
ЖӘМӘГӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Йәмәғәт.
ЖӘНК [фарс.] и. иҫк. кит. Һуғыш, бәрелеш.

Н угай юлы башҡорттары жәнк ҡоралдары тө
ҙөйҙәр. «Батыршаның хаты».
Ж ӘННӘТ и. иҫк. кит. Йәннәт.
Ж Ә РЕХ [гәр. ] с. иҫк. кит. Яра һалғыс, хур
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мештер, һис бер ваҡыт асыл ватанына гәүдәт
итмәмештер. Ғ. Барый, һ ә р бер сәйран ҡылыр
сәбилендә былбылдар жәүәлан ҡылыр сәрирен
дә. Атсмулла.
Ж ӘҺЕД [гәр.] и. иҫк. кит. Йәһед. Үҙебеҙ кү р 
мәһәк жәһеден, тугандар, кеше өсөн ҡайгырыу
аҙҙыр, тигәндәр, М. Өмөтбаев.
□ Ж әһед ҡылыу тырышыу.
ЖЮРЙ [рус, ( фр,] и. Ярыш һәм күргәҙмәләр
ҙә кем нисәнсе урынды алғанын билдәләү өсөн
тсуйылған белгестәр төркөмө. Конкурс жюрийы.
Жюри агзаһы, ■ «Урал» колхозы йәштәренең

сыгышы жюри тарафынан югары баһаланды,
«Совет Баштсортостаны», 1985, 11 ғинуар.
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[зэ] Баппеорт алФавитының ун беренсе
хәреФе.
ЗА БА С ТО ВК А [Рус. ] и. Күмәк эшсенең ойоштсан рәүештә эш туктатыуы; стачка. Забастовка
хәрәкәте. Забастовка яһау. ■ Забастовка! Ш ау

лай урамдар, ҡара ҡулдар ҡорал алалар. Тауташтарҙы ватҡан көслө ҡулдар буржуаның
ишеген кагалар. Б. Ишемғол.
ЗА БАСТО ВК АС Ы и. Забастовкала тсатнаштсан кеше. Забастовкасылар пикеты.
ЗА Б О Й [РУС.] и. Шахтала күмер, руда һ. б.
теаҙығанда артабан сотсолоп инә барған урын
(шахта эшсеһенең эш урыны). Забой механизмы.

Забой сабыу, ш Тәрән шахталарҙа забой ҡаҙып,

алтын эҙләп алга китәләр, Ә. Салих. Бормаиткес, рәниеткес.
□
Ж әрех ҡылыу яралау, рәнйетеү. Ғәҙәте йә -борма забой төптәре, бормаларҙан уҙа вагондар,
X . Ғиләжев.
мыҫҡыллау йәки хурлау, һүҙ һөйләмәҫ берәүҙе
ЗАБОЙ СЫ и. Забойҙа эшләгән кеше; забой
жәрех ҡылмай. Атсмулла.
щик. Забойсылар забой саба, [саба] ҡаты күмер
Ж Ә РИ ДӘ и. иҫк. кит. Газета. К үп дошман
ҙе. М. Сөндөклө.
дар араһында әҙ мосолман .. Бы ларҙың мазлум
ЗАБОЙЩ ИК [РУС. ] и. ҡар. забойсы.
булган хәле илә жәридәләр тулы була.. М. ҒаФуЗА В А Л К А [рус. завалочный]: завалка маши
ри.
наһы махс. мартен, домна мейестәренә шихта
Ж ӘСАРӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Й әсарәт. Жәтултыра торған машина.
сарәт биреү. Жәсарәт алыу.
ЗА ВКО М [РУС. ] и. ПроФсоюз ойошмаһының
Ж ӘСАРӘТЛӘН ЕҮ ҡ. иҫк. кит. Й әсарәтләнеү.
завод комитеты. Завком агзаһы. Завком предсе
ЖӘСӘД [гәр. ] и. иҫк. кит. К әүҙә. Бөйөк дадателе, Завком ултырышы, / Шул комитеттың
һиҙың жәсәде мәңгегә махсус мавзолейга кере
ултырышы. Ғаризаны завкомда ҡарау. Эште
теп ҡуйыла. И. Насыри.
завкомга ҡуйыу,
Ж ӘУАЗ [гәр.] и. Мөмкинлек, рөхсәт. ШаригЗА В О Д [РУс\] и. 1. Промышленность һәм эре
тың сөкүтенән жәуаз мөфад. Атсмулла.
промысла хужалығы. Завод директоры. Завод
Ж Ә ҮЗӘ [гәр.] и. 1. (баш хәреф менән) астр.
идараһы. Завод хужаһы. Автомобиль заводы.
Ун ике бөрөж дөң бере (С әүер менән Саратан
Кирбес заводы. Мотор заводы, ш Ҡыҫҡа гы
бөрөж дәре уртаһында урынлаштсан).
на ваҡыт эсендә Урал тауҙары төпкөлөндә бер
2. Ҡояш календары буйынса өсөнсө айҙың
төркөм заводтар үҫеп сыга. М. Хисмәтов.
ғәрәпсә исеме (22 май — 21 июнь ватсытына тура
2. Тотсомло йылтсы йәки теиммәтле бальпе үр се
килә; ҡар. календарь). Ж әүзә башында кәкүк
тә торған хужалыҡ. Йылҡысылыҡ заводы. Б а 
ҡысҡыра, ш Ҡуҙгалыш .. жәүзәнең ахыр көн
лыҡсылыҡ заводы,
дәренә тәгәйенләнә, Ғ. Ибраһимов. Атабыҙ .. Я лЗА ВО ДС Ы и, иҫк. Завод хужаһы. Урал завод
сыгол .. донъянан үтте алтмыш йәшендә, рәжәп
айында, жәүзәнең егерме алтынсы яумендә.

сылары, ш Ш ул көндө үк заводсы Камалет-

динды эштән ҡыуҙы, һуңы нан «боласы ш ы бер
«Баппеорт шәжәрәләре», 1960.
#
Аҡыҡ — йөҙөк ҡашы, жәүзә — яҙҙы ң башы. кем дә эшкә алырга теләмәне, Ә. Әхмәттсужин.
ЗА ВО Д Ч И К и, ҡар, заводсы.
Әйтем.
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ЗАВ

ЗАК

ЗАВу Ч [РУС. ] и. Мәктәптәге утсыу-утсытьгу
бүлегенең мөдире. Уҡыу эше буйынса завуч.

2.
Киләһе көн өсөн алдан күпмелер эшләп
ҡуйылған эш. Задел бар. Задел юҡ.
ЗАЁЗД [Рг/С.] и. 1. Ат йәки машина менән
сабышҡандағы бер сығыш. Тәүге заезд. Ф инал

Тәрбиә эше буйынса завуч.
ЗаВ Ф Ё р М а и. Һөйл. Ферма (1 мәг.) мөдире.
ЗаВ Х О З [РУе.] и. Һөйл. Хүжалык (4 мәғ.)
мөдире. Мәктәп завхозы.
ЗАТОВОр [рус.] и. Бер төркөм кешеиең бил
дәле бер маҡсат менән кем иәки нимәгәлер
карщы бергә э т итеү өсөн аҫтыртын һүҙ тсуйы1ныУы. Заговор ҡороу. ■ Совет хөкүмәте Чека

ҡулы менән заговорҙарҙы һәм гисьяндарҙы баҫ
ты. «Оовет Башҡортостанының Ун йылы», 1929.
ЗаГО ВО р СЫ и. Заговорҙа ҡатнашҡан кегле.
Заговорсылар төркөмө.
ЗАТОН [РУС.] и. 1. Бер буй баҫыУ ере. Ана,
баҫыу карабы ла күренде. Ул, яҫмаларҙы йота- йота, беҙгә ҡаршы килде лә, загон башына ет
кәс, туҡтаны. Р. Низамов.
2. Көтөүлектең кәртәләп алынған бер өлөгпө.

Загон системаһы, ш Бөтә көтөүлектәр загондарга бүленеп, мал унда нәүбәтләп көтөлә. «Оовет
Башҡортостаны», 1965, 14 май.
з а г о н л а у ҡ. Загондарға бүлеү. Загонлап

һөрөү. Загонлап көтөү. Көтөүлекте загонлап
файҙаланыу.
ЗАГрАЖДЁНИЕ [рус.] и. Дошман хәрәкәтен
тотҡарлаү маҡсатында ҡоролған кәртә. Мина
заграждениеһы. Заграждение һыҙыгы. ■ Посёлканы уратып бер нисә ҡат тимер сыбыҡ за 
граждениеһы [ҡоролган]. Ж. Кейекбаев.
З а Г С [РУС.] и. Башҡарма комитеттың тыУыУ,
үлеү, никахлашыу, айырылышыУ, тсараматстса
алыу Факттарын теркәй торған бүлеге. Кемдәр-

ҙеңдер гаилә башлауҙарын теркәр тагы загс
өҫтәле. Ғ. О әләм. Загстан үтеү ннкахтса ииеү;
ЯҙылышыУ.

з а г с л а ү ҡ. Никахты теркәү. Загслап ҡатын
алыу. ш [Тимер:] И х, Нина... ҡасан беҙ загслап
бергә тора башларбыҙ икән? Б. Бикбай.
з а г с л а ш ы у ҡ. Никахтса ииеү; ЯҙьглыгпыУ.
Йөрөп барҙым, һөйөп барҙым, загслаштыҡ, туй
булды. Т. арслан.
ЗаГСЛЫ с. һөйл. Загс тараФынан теркәлгәи;
загстан үткән, никахтса ингән. Загслы ҡатын.
Загслы ир. Ц Загслы йәшәү.
з а г с һ ы ҙ с. Һөйл. Загс тараФынан теркәүһеҙ.
Загсһыҙ ҡатын. Ц Загсһыҙ йәшәү.
ЗаҒ Ф О р аН и. ҡар. зәғферән.
З а д а [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Ир бала.
2. Багн кешенең Улы. Х ан зада. Шаһ зада.
ф Хәләл зада никахлы ғаиләлә тыУған бала.
Харам зада никахһыҙ тыУған бала.
ЗадА Н И Е [РУС.] и. һөйл. Эш, йөкләмә. План
заданиеһы. Хәрби задание. Я уаплы задание
үтәү. ш Нәгим ни, задание тине лә сәстерҙе,
задание тине лә сәстерҙе. Өҫтәп-өҫтәп задание
була тиме икән? Һ. Дәүләтшина.
ЗАДАТКА [Рг/С. задаток) и. Түләнәһе иҫәптән
көн элек бирелгән атсса йәки бүтән нәмә. Задатка
аҡсаһы. Задатка алыу.
ЗАДЁЛ [Рус.] и. 1. Башлап, д аУам итергә
йәтешләп ҡуйылған эш. Задел әҙерләү, m Ҡыш
эшләү өсөн етерлек задел булмаганлыҡтан,
күп бригадалар эшһеҙ тора. «Оовет Башҡорто
станы», 1965, 27 Февраль.
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заезы. Заездан сыгыу.
2.
Оанаторийға, Ял йортона һ. б. Ял итергә
килгән лңы төркөм. Я л йортона йылына ун тап

ҡыр килеп, ун тапҡыр китә халыҡ. .. һәр бер
заезда ете йөҙ кеше. «Башҡортостан ҡыҙы»,
1969, № 9.
ЗАЁМ [РУС.] и. Билдәле бер шарт менән б у 
рысҡа аҡса туплауҙан ғибәрәт булған Финанс
операцияһы. Дәүләт заёмы. Заёмга яҙылыу.
ЗАЖИГАЛКА [Рг/С.] и. Ут тоҡандырыу өсөн
шырпы урынына ҡулланылған прибор. Заж игал

канан тоҡандырыу.
ЗАИЛ [гәр.]: заил булыу иҫк. кит. 1) юҡҡа
сығыу, бөтөү. Ғәзиз ата балаһа инем, булдым за 
ил, айырылмаҡты тәҡдир ҡылды мәүләм йәлил
(Бәйеттән); 2) мәхрүм булыу. Аҡылдан заил б у 
лыу.
ЗАЙНАТЫҮ ҡ. Моңло, сағыу итеп һыҙҙырыу;
сыңғыратыу. Көрәгәсе гармунсыга уң күҙен
ҡыҫыу була: зайнатып тартып ебәрә дәртле
бейеү көйөнә. Р. ОаФин.
ЗАЙЫҒ [гәр.] с. иҫк. кит. Әрәм, зая үткән.
һиммәтле ҡандай ирҙәр зайыг булып, аягы ке~
шән менән тышауланган. Аҡмулла. Ялганлы ҡ
һәм угырылыҡ хөкөмөндә бәрәбәрҙер, дәрәжәне,
мәнсабты, фазыләт вә хөрмәтте зайыг ҡыла
торган фигелдер. М. Өмөтбаев.
ф Аҡылға зайығ ш ул уҡ аҡылға зәғиф (ҡар.
аҡыл).
ЗАКАЗ [РУС.] и. Ниҙер эшләтеү, килтертеү
өсөн ҡушҡан эш. И ндивидуаль заказ. Заказ
алыу. ■ [Захаров:] А лло! Егерме биш минуттан
миңә М әскәү менән һөйләшергә заказ бирегеҙ.
Егоров менән тоташтырһындар. Ф . Лотсманов.
ЗАКАЗЛАу ҡ. Почта яуаплығына тапшырыу
(хатты). Хаттар гына һалһаң, һал заказлап,
заказлы ла хаттар тиҙ урай (Хальпс йырынан).
ЗАКАЗЛЫ с. 1. Заказ биреп эшләнгән. З а ка з
лы кейем. Заказлы китап.
2.
Заказлап ебәрелгән. Заказлы бандероль.
Заказлы хат.
ЗАКАЗНИК [РУС. ] и. Ҡайһы бер төр үҫемлек
тәр, ҡош-ҡорт, йәнлектәр һ. б. махсус һаҡлауға
алынған урман, тау, ер-һыу биләмәһе, участогы.

Ҡондоҙ заказнигы. Заказник яһау. Заказник
итеү.
ЗАКАЗНОЙ [РУС. ] с. ҡар. заказлы.
ЗАКАЗСЫ и. Заказ биргән кеше йәки ойошма.
Төп заказсы. // Заказсы завод. ■ Төҙөлөш
ойошмаһы заказсыга әҙер эш өсөн генә иҫәп
бирҙе. Йорттар графикта күрһәтелгән ваҡытҡа
төҙөлөп бөттө. «Оовет Баштсортостаны», 1968,
9 ғинуар.

ЗАКАТ [гәр.] и. иҫк. Шәриғәт буйынса, бай
ҙарҙың йылльпс төшөмөнөң хәйергә бирелергә
тейеш булған тсыртстан бер өлөшө. Закат алыу.
Закат биреү, ш [Кәрим бай:] Осраны бит иҫерек
Хәйрүш . Туҡтаны ла, давай аҡса, ти. Минең
эсергә аҡсам юҡ, ти. һинең ҡорһагың бик йыуан,
кеҫәң дә ҡалын, әҙерәк закатын сыгарып кит
әле, ти. X . Ибраһимов.

ЗАК

ЗАК
ЗакаТЛЫ с.

Закат бирер хәлдәге; хәлле. И л

имамдары ла, закатлы, саҙаҡалы байҙар ҙа
Н иколай батша яңынан ҡайта, имеш, тиҙәр.
3.

Бәшири.

ЗаКаТСЫ и.

Закат йыйған кеше.

З а к и р [гәр. ] и. 1. Телгә алыусы, иҫкә алып
һөйләүсе.
2. иҫк. Зекер (2 мәғ.) әйтеүсе.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЗАКИСЬ [РУС.] и. ш ул у к Көсһөҙ әсемә {ҡар.

әсемә).
ЗаК Л А Д [рус.] и. Һөйл. Вәғәҙәне, һ үҙҙе нығы
тыу өсөн алдан бирелгән атсса йәки башҡа нәмә;
аманат, залог. Заклад (йәки занладҡа) һалыу
вәғәҙәне, һүҙҙе нығытыр өсөн атсса йәки бүтән
нәмә һалыу. Заклад һалып бәхәсләшеү, ш [Зәй 

ни:] Шәгәли, булмаһа, бына пинжәгемде заклад
ҡа һалып ҡалдырайым, биреп ебәр. С. Мифта
хов.

ЗаКОН [РУС.] и. 1. Дәүләт власының юғарғы
органы тараФынан тейешле тәртиптә тсабул
ителгәндән һуң юғары юридик көскә эйә булған
норматив акт; тсанун. Закон проекты. Закондар
йыйынтыгы. Законга лайыҡ. Законга ҡаршы.
Закон сыгарыусы. ш Крәҫтиән яуы баҫтырылгандан һуң, батша хөкүмәте .. Салауаттың
шигырҙарын закондан тыш тип иглан иткән.
3.

Шәрҡи.
2. Үтәлергә тейешле ҡәтғи бойроҡ. [Сынбу

латов] үҙенең колхозда берҙән-бер кеше итеп һа
най: уның һүҙе генә закон булһын, башҡалар
у га тел тейҙерергә тейеш түгел. М. Тажи.
3. Ҡ абул ителгән дөйөм ҡағиҙә, тәртип; заң.

[Котлояр:] Х әҙер килендәргә ҡайны-ҡайнагалар
менән һөйләшмәҫкә тигән закон сәпсим бөткән.
Һ. Дәүләтшина.
4. Төрлө күренеш араһындағы объектив бәй
ләнеш; сәбәп менән һөҙөмтә араһындағы эске
бәйләнеш. Йәмгиәт закондары. Тәбигәт законда

ры. Энергия һаҡлау законы.
ф Закон башлығы һөйл. ҡулында хөкөмө бар
кеше. [Үмәр — муллага:] У л [Ныязгол], дөрөҫ,
закон башлыгы кеше, ә шәригәттән, диндән уҙы п
бер ҡайҙа ла китә алмаҫ. Һ. Дәүләтншна. Закон
эйәһе көлк. законды белгән булып ҡыланған,
закон менән ҡурҡытып маташҡан кеш е.— М ин
судҡа бирәм! — тип, [Ш әүәли] үҙенең закон
эйәһе икәнен күрһәтергә самалап ҡараны.
В.

Викбай.

ЗаКОНЛаШ ТЫ р ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. закон
лаштырыу. Законлаштырылган тәртип.
ЗаК О Н ЛаШТЫрЫу ҡ. Закон (1 мәғ.) менән
нығытыу, законлы итеү. Башҡорттар Р ус дәү
ләтенә ҡушылгас, И ван Грозный уларга үҙ
ер-һыуҙарын үҙҙәре файҙаланырга законлашты
рып, айырым грамота биргән. Ә. Харисов.
ЗаК О Н ЛаШЫу ҡ. Закон (1 мәғ.) төҫөн алыу,
законға әйләнеү. Законлаш ҡан ҡагиҙә. ■ Ул
беҙҙә ш ул рәүешсә [дөрөҫ булмаган көйө] закон
лашып та бара инде. Ә. Вәли.
ЗаКОНЛЫ с. 1. Закон (1 мәғ.) менән нығы
тылған, законға нигеҙләнгән, законға ярашлы.
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беҙҙең нисәмә көндәр фронттан ҡасып, йәше
ренеп йөрөүебеҙҙе, һугыш арҡаһында килеп
сыҡҡан законлы бер аҙым .. икәнлегенә төшөн
дөм. Д. Юлтый.
3. күсм. Дөрөҫ, нигеҙле. Законлы талап.
ЗаКОНЛЫҠ и. 1. Закон (1 мәғ.) менән нығы
тылған, законға нигеҙләнгән хәл. Социалистик
законлыҡ. Законлыҡты һаҡлау. ■ Совет дәү
ләте, уның бөтә органдары социалистик закон
лыҡ нигеҙендә эш итә хоҡуҡ тәртибен, йәмгиәт
мәнфәгәттәрен, граждандарҙың хоҡуҡтарын һәм
иректәрен һаҡлауҙы тәьмин итә. Башҡорт
АССР-ының Конституцияһы, 1984.
2 . Объектив законға (4 мәғ.) буйһонған хәл.

Тәбигәттең үҫеш законлыгы. ш Ләкин был ос
раҡта ҡоро өндәр ярашыуы гына түгел, телдәге
образлылыҡ принциптарының ҡайһы бер закон
лыгы ла асыла. К. Мәргән.
ЗАКОНСА р. Законға нигеҙле рәүештә. З а 
конса эшләү. Законса хә л итеү. ш [Туҡтамы
шев:] Рыҫҡол, ҡаҙнаны бик онота башланың
әле. Ахыры законсараҡ һөйләшергә тура килер.
Б. Бикбай.

ЗАКОНСЫ и. 1. Закон (1 мәғ.) сығарыу
сы. // Законсы орган.
2. Законды (1 мәғ.) белгән кеше.
ЗАКОНҺЫҘ С. Закон (1 мәғ.) менән нығытыл
маған, законға ярашһыҙ. Законһыҙ эш. Ц З а 
конһыҙ йәшәү. Законһыҙ эшләү, ш [Айбулат]
М ихаилдың һүҙен бүлеп тигәндәй, үҙенең законһыҙ-ниһеҙ, хатта отрубҡа һатыу хаҡын да
түләмәйенсә, Н ыязголга күскән ере тураһында
һөйләп китте. Һ. Дәүләтшина. БА С С Р граждандары дәүләт һәм йәмгиәт ойошмаларының
ш улай уҡ вазифалы кеш еләрҙең үҙ хеҙмәт вази
фаларын башҡарганда законһыҙ эш итеүҙәре
арҡаһында килтерелгән зыянды түләтергә х о 
ҡуҡлы. Башҡорт АССР-ының Конституцияһы,
1984.

ЗАКОНҺЫҘЛЫҠ и. Законға (1 мәғ.) һый
маған эш-хәл; башбаштаҡлыҡ. Законһыҙлыҡ
эшләү. ■ Бер ниндәй ҙә алмашыу түгел, ә закон
һыҙлыҡты йәшереү өсөн уйлап сыгарылган а л
дашыу булган был эш. «Һәнәк», 1966, № 5.
ЗАКРОЙ [РУС.] с. һөйл. Ваҡ таҡтанан билдә
ле тәртиптә

арҡыс-торҡос

ҡуйып

түшәлгән.

Ҡаҙарманың иҙәне закрой булмаҫ, буй булыр
(Халыҡ йырынан).
ЗАКУП [рус. закупка] и. Дәүләттең халыҡтан
аҙыҡ-түлек, мал йәки башҡа нәмә һатып алыуы.

За куп комиссияһы. Закуп алыу (йәки йыйыу).
Закупҡа һатыу, ш [Әхмәҙуллин:] Арсланов
беренсе секретарь булып килгән йылды беҙҙә
картуф бик уңгайны. Заданиены ла тиҙ үтәнек,
закупҡа ла байтаҡ һаттыҡ. Д. Исламов.
ЗАКҮПСЫ и. Закуп алған дәүләт ойошма
һы. / Закуп йыйған кеше.
ЗАКуСКА [РУе.] и. Аш алдынан бирелгән
еңел ашамлыҡ. [Әҡлимә:] М инең исемдән шеф

поварга әйт: кухняла булган бөтә байлыҡты
сыгарып, иң алда һалҡын закуска әҙерләһен.
Н. Иҙелбай. / Эскәндә ҡаба торған ашамлыҡ.

Законлы вариҫ. Законлы хоҡуҡ.

Беҙ у л көн бөтә донъяны онотоп, аҡылдан ша
2. Объектив законға (4 мәғ.) буйһонған. Закон шып эстек. Бөтә закускаларҙы ашап бөттөк.
лы күренеш. Законлы тарихи процесс. ■ Ү ҙе 
Д. Юлтый.
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ЗАКУСОЧНЫЙ [Рг/С. закусочная] и, Ашаштырып сыға торган урын. Закусочныйга инеп

борон-борондан үҙ тарихы менән кыҙыҡһынган.
Заманына күрә уның уҡымышлы кешеләре лә
булган. «Совет Башҡортостаны», 1966, 21 ав

ашау,
ЗаҠЫ М и, кар, зәҡҡум.
З а л [рус, < нем.] и, 1. Йыйылыш йәки баштса
күмәк сара өсөн тәғәйенләнгән ҙур бүлмә. К о н
церт залы. Спорт залы. Суд залы. Тамаша за 
лы, ■ З а л булһын, әйҙә халы ҡ тулһын. Сәсрәп
торһон утлы һүҙ, С, Агиш.
2. Ҡ унаҡ, тантана өсөн тәғәйенләнгән киң
бүлмә. Раҡыя менән Сәхибә үткелектә кейем

дәрен һалгандан һуң зал аша бүлмәгә уҙҙы,
Ғ. Хәйри.

ЗАЛИМ [гәр, ] с, 1. М әрхәмәтһеҙ, тсаты бәғәрле; ғәҙел булмаған. Залим батша, ш [Катын]
күҙен йомһа, залим ирен күреп, тертләп китә
ҡурҡыу алганга. С. Ҡ удаш .— Ура / ..— Ура!.. —
Залим хөкүмәт б ө т к ән !.Б а т ш а н ы ң тәхете
емерелгән! М. ҒаФури.
2. и. мәг. И ҙеүсе, йәбер-золом итеүсе. «Я уы з
йәндәр һәм дә гали заттар» беҙҙең юлга кәртә
һалмаһын, «Берлектә көс!» Эшсе! Залимдарҙы
һепереп түгәйек, береһе ҡалмаһын, Ғ. Хәйри.
ф Залим йәлләт баш кисеүсе, язалаусы кеше.
М әңгелеккә юҡҡа сыҡһын залим йәлләт кы лы 
сы! С. Рәхмәтуллин.
ЗАЛИМАНА [гәр,] с. М әрхәмәтһеҙ, тсаты
бәғәрле; залимдарға хас. Бнбәттең ҡыҙарган
күҙҙәре менән залимана ҡараштарынан [Зәйнәптең] ҡото осто, А. Таһиров.
ЗАЛИМЛЫҠ и. М әрхәмәтһеҙлек, тсаты бәғер
лелек; залимдарға хас тәбиғәт, сиФат. Залимлы ҡ
ҡылыу,
ЗАЛИМӘ [гәр, ] и. М әрхәмәтһеҙ, тсаты бәғерле

густ.
2. Тормоштағы билдәле бер ваҡыт; саҡ. Сабый

заманда ата вә ананан гилем вә әҙәпте ишетеп
сыҡмаҡ кәрәктер. М. Өмөтбаев. / Йылдың, тәү
лектең билдәле бер мәле, ваҡыты. Төн зама
нында уятып килеп инделәр, m [Рәхимә:] Х әҙер
көн оҙайган заман, бик өлгөрөп була ул. Һ. Д ә ү 
ләтшина.
3. грам. Ҡылымдың эш-хәрәкәттең һөйләү м о
ментына ҡарата ваҡыт мөнәсәбәтен күрһәтә тор
ған Формаһы. Хәҙерге заман [формаһы]. К и лә

сәк заман [формаһы].
ф Атам заманы әллә ҡасан үткән ваҡыт.—
Атам заманындагы иҫке китаптарҙа ҡайҙан ком
мунистар тураһында яҙылһын инде, алдаҡсы!
Һ. Дәүләтшина. Ахыры заман ( йәки заман ахыры)
дини ҡарашса, тереклек донъяһы юҡтса сығасаҡ
ватсыт. [һы лы у әбей:] Эй, гүмеркәйҙәр. .. Ахыры

заман яҡындыр инде. Ш улай булмаһа, халы ҡ
был тиклем аҙмаҫ ине. Т. Йәнәби. [Бына] бер
заман берҙән-бер ватсыт. Бына бер заман батша
гәскәрҙәре ябырылып килә башлай (Әкиәттән).
Заман ахыры һалыу йәнде ҡыйыу, үлтереү.
[Бабсак:] Туҡтамаҫтан, хоҙай ҡушһа, барайым
мин, у л йыртҡысҡа заман ахыры һалайым мин.
«Бабсаҡ менән Күсәк». Заман[а] еле билдәле
бер осорға хас шауҡым, йоғонто. Я зыу сы, йәше
нә һәм тәжрибәһенә ҡарамай, һәйбәт һәм үтемле
яҙырга, уның һәр һүҙе заман еле менән һугарылырга тейеш. «Совет Башҡортостаны», 1985,
17 ноябрь. Ҡан заман ш ул уҡ хан заман[ы]
ҡатын; залимдарға хас тәбиғәтле тсатын.
(ҡар. хан). — Әрменән ҡайтҡанына ҡан заман,
ЗАЛОГ [РУС. ] и. 1. Бурыстса алған атсса уры
рәте юҡтыр йүнһеҙҙең , — тиеште шаяныраҡ ҡа
нына ҡалдырып торолған нәмә. Залог алыу.
тындар, Р. Низамов. Мамай (йәки нуғай) заманы
Залогҡа һалыу, ш 1912-1913 йылдарҙа залогҡа
бик боронғо заман. Нн (йәки ҡай) заман ни хәт
ике миллион боттан артыҡ ашлыҡ алынган,
ле, күпме ваҡыт. Ваҡыт юҡта ни заман көттө
«Совет Башҡортостанының ун йылы», 1929.
рәһең беҙҙе. Ни заман тигәнсе бик тиҙ, һә тигән
2. Йөкләмәне йәки вәғәҙәне нығытыу әсән ал с е .— Беҙ ни, нәмәләрҙе, йыуасаларҙы әҙерләп
дан бирелгән аҡса; аманат, заклад. Залог аҡ
ҡуйҙыҡ. Тейәйһе генә бар. Уны ни заман тигәнсе
саһы. Залог һалыу, ш [Китапханасы:] һин ки
тейәрбеҙ. М. Буранғолов. Нух заманы ш ул уҡ
тапҡа яҙылырга теләйһеңме?.. А ҡсаң бармы
хан заман[ы] (ҡар. хан). Арыҡ буйвол нух зама
һуң? Залог индерергә кәрәк бит. X. Мохтар.
нынан ҡалган һабанды һөйрәп, саҡ-саҡ күренерЗАЛОЖНИК [рус. ] и. Йөкләмәне йәки вәғәҙә
лек бураҙна йырып бара. «Совет Башҡорто
не нығытыу өсөн ҡалдырылған кеше; аманат.
станы», 1965, 19 июнь. Эт башына эркет түгел
Залож ник итеп тотоу.
гән заман тормоштағы мул ваҡыт. Әллә ни
ЗАЛОМ [рус.] и. ҡар тығын ' 1, 2.
замандан[бирле] бик электән, бик күптән. Т ау
ЗАЛП [РУС.] и. Бер юлы бер нисә ҡоралдан
ҙың дәл түбәһенә әллә ни замандарҙан бирле
асҡан ут. Залп биреү. З а лп менән атыу.
ниндәйҙер бер әүлиә эйәләшкән, Ғ. Дәүләтшин.
■ Капыл. яҡында гына, ауыл ситендә, туптан
ЗАМАНА [гәр.] и. Кеше үҙе йәшәгән ү ҙен 
атылган залп ишетелде. А. Таһиров.
сәлекле осор; дәүер. Замана талабы. Замана һу
ЗАМАЗКА [РУС.] и. ҡар. замаска.
лышы. ■ Еләнле, бишмәтле замандан модалар
ЗАМАН [гәр] и. 1. Ҙур ваҡиғалар, хәлдәр,
тыуҙырган заманам. Ҡаргатуйҙан, һабантуйҙан
йолалар тыуҙырган заманам. Т. Ҡарамышева.
ниндәйҙер үҙенсәлектәр менән билдәләнгән
оҙайлы ваҡыт; осор. Боронго заман, m Элекке
Заманалар булган элгәре, булган илдең батыр
заманда ярлы балаларына уҡы у эше бик ҡый
улЬары. Баш етмәҫлек эштәр эшләгәндәр, бөтә
батҡа төшә торгайны. Т. Йәнәби. Ф әлсәфә
галәм белгән уларҙы. Салауат Юлаев. / Эйәлек
сәйнәр заман уҙган, хәҙер эшләр заман. Ш. Ба
бәйләнешендә килеп, кемдеңдер, нимәнеңдер
бич. / Билдәле бер осор, дәүер, ваҡыт (кешелек,
шул осорға хас билдә йөрөткәнен белдерә. З а 
халыҡ, дәүләт һ. б. тормошонда). Заман кешеһе,
мана балаһы, m [Исмәгил] үҙәнең ошо уҡыган
ш Йыйылышта иң күп халы ҡ м уллалар, сауҙа
мәктәбенә яңы тәртип индерергә, замана мәктәбе
гәрҙәр, заман байҙары була. 3 . Шәрҡи. Заманы
яһарга тырыша. Ғ. Дәүләтшин.
на күрә үҙ заманына ярарлыҡ. Беҙҙең халы ҡ
• Көслөнөкө замана. Әйтем.

ЗАП

ЗАМ
З а м а н а У И с. Заманға хас. Заманауи идея.
■ Автор яңы осорга ҡыҫҡа һәм аныҡ анализ
бирә, уның төп тормошсан йүнәлешен, заманауи
темаларын һәм идеяларын, эстетик ҡиммәтен
асыҡлаган мөһим һыҙаттарын билдәләп үтә.
Ә. Хәкимов.

з а м а н д а ш и. Кем менәндер бер тарихи
осорҙа йәшәгән йәки йәш әүсе кеше. Төш, йырым,
шахта төбөнә, ҡайна мартендарҙа, ян. Еңеүсе
замандашымдың хеҙмәтенә йырла дан. Ғ. Әмири.
З а м а Н И [вәр.] с. Ватсытлы. Замани тәртип.
З а м а Н С а Р. Заманға хас рәүештә. Заманса
йәшәү. ■ Әсә, дөрөҫөндә, балаларына артыҡ
ныҡ асыуланмай, уларҙы ң замансараҡ йөрөүен
теләй. С. агиш. / Заман талап иткәнсә, заман
ҡупгканса. Заманса эшләү. Заманса донъя кө
төү. ш Замандашты ҡыҙыҡ һындыр ван актуаль
проблемаларҙы заманса, тейешле юварылыҡта
образлы кәүҙәләндереү ҡеүәһе һәр яҙыусының
индивидуаль талантына бәйле. Р. Ваимов. Йәш
ваҡытта тырышып ҡалывыҙ һиммәт, иҡтизаи
заманса итеп гәйрәт. С. Яҡшығолов.
ЗА М А Н С А Л аТ Ы У ҡ. Заманса иттереү. Б ү л 
мәне замансалатып йыйыштырыу. Кейемде за 
мансалатып тегеү. Өйҙө замансалатып һалыу.
з а м а н с а л а ү ҡ. Заманса итеү. Замансалап
донъя көтөү. Замансалап яҙыу.
З а м а н с а л а ш т ы р ы у ҡ. Заманға яраҡлаштырыу. Замансалаштырып һүрәтләү.
з а м а н ы н д а р. Үҙ ғүмерендә, ҡасандыр бер
заманда; үҙ ваҡытында. Заманында Курман
харунъяла һалдат булып хеҙмәт иткән. Ғ. Д ә ү 
ләтшин.
З а м А С К а [р у с . замазка] и. Екте һылар
өсөн аҡбурға әлиФ, елем тсушып эшләнгән
йәбешкәк, ҡамыр һымаҡ матдә. Тәҙрә замас

каһы. Замаска менән һылау.
з а м а с к а л а н ы у ҡ. төш. ҡар. замаскалау.
Замаскаланган тәҙрә.
з а м а с к а л а т ы ү ҡ. йөкм. ҡар. замаскалау.
Тәҙрәне замаскалатыу.
Зам аС К алаУ

ҡ.

Замаска

менән һылау.

Тәҙрәне зам асҡалау.
З а м а С К а Л Ы с. Замаска менән һыланған,
замаскаланған. Замаскалы тәҙрә.
ЗаМЕЧАНИЕ [Рг/С.] и. 1. һөйл. Нимәгәлер к а 
рата әйтелгән һүҙ (ғәҙәттә тәнҡит рәүеш ен
дә була). Замечание яһау. Күрһәтелгән заме-

чаниелар буйынса эште яңынан ҡарап сыгыу.
2. ҡар. шелтә. Эшкә һуңлаган өсөн замечание
алды.
ЗА М И р 1 [гәр.] һөйл. и. 1. Тәьҫир, шаукым.
Йүткереү — һыуыҡтың замиры. Замиры төшөү.
■ [Мәгүҙә:] Беҙҙең тиҫтер бисәләр береһе-бер
тиерлек пенсияга эләкмәне, һ угы ш ваҡытында
ауыр эштән ватылып, ҡыйралып бөткәс ни ..
Кайныһының биле эшкинмәһенме, икенсеһенең
башы ауыртһынмы — былар бөтәһе лә һугыш
замиры инде. Т. Килмөхәмәтов.
2. ҡар. ҡоһор 3. Кисә ашамагандың зами
рын бөгөн ҡайтарҙы.
+ Замирын килтереү шартына килтереү, еренә
еткереү. Замирын килтереп эшләү.
ЗА М И Р 2 [гәр. ] и. иҫк. кит. Намыҫ, выждан.
Тәгәссөбөн ҡалдырмаҫ боҙоҡ замир. Аҡмулла.
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ЗАМОК [рус. ] и. Ф еодал һарайы һәм уны
уратып алған ҡәлғә. Урта быуат замогы.
ш Егерме бер йәшлек лейтенант дошманды
күҙәтеп замок башняһында ултырган. Ғ. Сәләм.
ЗАМОК [рус. ] и. Туп көбәгенә йәҙрәне бикләп
ата торған механизм. Замокты ябыу.
ЗАМШа [рус. ] и. Болан, мышы йәки һарыҡ
тиреһенән бәрхәт һымаҡ итеп эшләнгән йомшаҡ
күн. Замша бәрхәте. Тәбиги замша. Яһалма зам
ша. / / Замша бейәләй. Замша итек. ■ Ябай

гына ҡара юбка, аҡ ебәк кофта, бейек күтәрмәле
ҡара замша ботинка ла Людмила Матвеевнаның
өҫтөндә үҙенә башҡа бөхтәлек, матурлыҡ менән
айырылып тора. 3 . Биишева.
З а Н [гәр.] и иҫк. кит. 1. Башта йөрөгән уй.
2. Ф араз.
□
Заи итеү (йәки ҡылыу) уйлау; фекер итеү.
[Биктаһир:] Насип булһа, икәүебеҙ бергә рәхәт-рәхәт йәшәрбеҙ.., тип зан итәмен. 3. Өммәти.
Оҙон ваҡыттар һөйләшеп ултырҙым, мәгәр гилме
һәм игтидары Шәмсетдин суфгяй дәрәжәһенән
күп түбән булыр тип зан ҡылдым. Р. Ф әхрет
динов.

ЗаНЯТИЕ [РуС.] и. 1. ҡар. дәрес. Арифме
тиканан занятие булды.
2. ҡар. һабаҡ 2 1. Өйгә бирелгән занятиеңды
ҡара.
3. Билдәле бер маҡсатта үткәрелгән уҡыу,
күнекмә алыу эше. Дәрестән тыш занятие.

Түңәрәк занятиеһы. Х а лы к университетының
нәүбәттәге занятиеһы.
4. Ғәскәри шөғөл, күнекмә. Иртәнге занятие.
Киске занятие, ш [Новиков:] Беләһеңме, беҙгә
бында бик яҡшы ял бирәләр, һ ә р көн иртә менән
дүрт сәгәткә строевой занятиега алып сыгалар.
Д. Юлтый.
З а Ң [гәр. ] и. иҫк. 1. Ү тәлеүе мәжбүри булған
дөйөм ҡағиҙә; ҡанун, закон. Оҙаҡламай беҙ ха н 

дарҙың бөтө заңдарына ҡаршы рәхимһеҙ һугыш
асырбыҙ. Ш. Шәһәр.
2. Ҡ абул ителгән дөйөм ҡағиҙә; ғөрөФ-ғәҙәт, йола. Кара наҙан заң ҡыуып, шәригәткә
ҡарамаган. аҡмулла.
•
Заман башҡа — заң башҡа. Мәҡәл.
з а н - й о л а и. йыйн. Ҡ абул ителгән дөйөм
ҡағиҙәләр. Зайң-йола буйынса. Заң-йоланы
һаҡлау, ш Байҙар ҡалынына саҡырылган кеше
нең мәжлескә бармауы бик ҙур гәйептән һанала.
Әлимә ундай урынга барырга яратмаһа ла,
халыҡтың заң-йолаһы буйынса барырга мәжбүр
ине. Д. Юлтый.
З а П А Л [РУС.] и. Шартлағыс нәмәне тоҡанды
рып ебәрә торған ҡулайлама. Гранат запалы.
М ина запалы. ■ [һалдат]., гранаттың шартлагыс запалына ҡуйылган ҡулсаны тартып өҙҙө.
Ғ. Ибраһимов.

ЗАПАС [рус, ] и. 1. Киләсәккә һаҡлап тотолған
нәмә; һаҡлыҡ нәмә; һаҡ. А ҙы ҡ запасы. Орлоҡ
запасы. 11 Запас аҙыҡ. Запас кейем. Запас
ягыулыҡ. ■ Х әллеләр, байҙар үҙҙәренең элекке
йылгы запастары менән йәшәне. Һ. Дәүләтшина.
2.
Тәбиғи рәүештә булған нәмә миҡдары.
Дым запасы. Тәндәге витамин запасы. И лдәге
агас запасы. Нефть запасы. / күсм. Кешеләге
белем, һәләтлек һ. б. нәмә күләме, һ ү ҙ запасы.
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■ X класҡа килгәндә уҡы усыларҙа .. билдәле
бер күләмдә белем запасы була. М. Ғималова.
3. һөйл. Кейем теккәндә йөйгә ҡалдырылған
артьгк өлөш. Запас ҡалдырып тегеү.

[Рәхимәнең] гүмер иткән ире Н ы язгол .. ас у л 
тыра. Һ. Дәүләтшина; 2) бик теләгән, кәрәк
бер нәмәгә мохтаж булыу; тилмереү. Кисә ярты
бот онга зар булып тилмереп .. йәшәгән башҡорт
бөгөн үҙе дәүләткә меңәрләп тонна бына тигән
иген һата. Ғ. Ишбулатов; Зар нтеү (йәки ҡылыу)

4. Һ уғы т ваҡытында хәрби хеҙмәткә алынырға
тейешле, хәрби иҫәптә тора торған граждандар.

Запастагы генерал. Запастагы лейтенант. З а 
пасҡа ебәреү. / / Запас полк. m [Новиков:]
һинең атайың да ҡарт запас һалдат булып моби
лизовать ителгән, үҙең дә .. һугышҡа килгәнһең.
Д. Юлтый. Кисә минең яҡташымдың хәҙмәт
срогы тулды. Ә бөгөн уга запасҡа китергә приказ
булды. 3 . Р аФиков.
• Запас ашарга һорамай. Әйтем.

ЗАпасланыу ҡ. Запас (1 мәғ.) йыйыу, за 
пас туплау. Иген менән запасланы у. Запасланып

ҡалыу.

ЗапаСЛЫ с. Запас (1 мәғ.) тотҡан, запасы
бар; һаҡлыҡлы. Запаслы кеше. ш [Ғариф:]
Урыҫ запаслы була бит ул, ҡыяр, ҡарбуҙ, ҡауын
орлого биреп ебәрҙе бына. Б. Бикбай.
ЗаПАШНИК [рус.] и. Һай ғына һөрөп, ерҙе
йомшарта, сәселгән орлсжто күмдерә торған ике
ЯҠлы бәләкәй һабандың төрө. Трактор запаш-

нигы. Запаш ник менән ер йомшартыу.
ЗаПОВЁДНИК [РУС.] и. Тәбиғәтте үҙ хәлендә
һаҡлау өсөн ағас киҫеү, бальгк тотоу һәм һу
нар кеүек эштәр тыйылған урын. Башҡорт запо-

веднигы. ш Бөрйән районында махсус бал ҡорто
заповеднигы ойошторолган. «Ағиҙел», 1967,
№ 3.
ЗАПОНКа [РУС.] и. Ирҙәр күлдәгенең еңенә,
лғаһына ҡуйыла торған ҡаптырма. Алтын за 
понка. К ашлы запонка.
3anpABKa [рус.] и. Машина һ. б. прибор
ҙарға лғыулыҡ, май ҡойоу эше. Заправка пунк
ты. Заправка станцияһы. Заправка яһау.
■ « Башҡортостан» [карабы] бер заправка ме
нән 350 километр араны үтә ала. «Совет Баш 
ҡортостаны», 1968, 12 нолбрь.
ЗАПрАВКАЛАНЫу ҡ. төш. ҡар. заправ
калау. 3 аправкаланган машина.
Заправкалау ҡ. Яғыулыҡ, май һ. б. ҡойоп,
машинаны, приборҙарҙы эшкә әҙерләү. Д изель

майы менән заправкалау.
Заправкаеы и. Заправка яһаусы. Заправ
касы булы п эшләү.
ЗаПрАВЩИК и. ҡар. заправкасы.
запун и. диал. Алъяпҡыс.
ЗАПЫ Н и. ҡар. тоҡон 2 Запын күпере. Запы н
ды бикләү, ш Өйөм-өйөм боҙҙар запын баганаларына килеп бәреләләр ҙә ваҡланып таралалар,
М. Тажи.

ЗАр [фарс.] и. 1. Йөрәк өҙгөс ауыр кисереш;
ҡайғы, хәсрәт. Зар йыры. Зарланы р зарым юҡ.
Зар һөйләү. ■ Ш ул шатлыҡтар менән ҡаршы
торам был донъяның барлыҡ зарына. Ш. Бабич.
Д онъяла иң тулҡынлы .. тынмай ятҡан ил зары,
туңмай ятҡан ил зары (Ҡ обайырҙан).
2. с. мәг. Бик теләгән нәмәгә мохтаж булған.
Белемгә зар кеше. Бер күрергә зар. ■ Икебеҙ
ике яҡтабыҙ, бер һөйләшергә зарбыҙ (Халыҡ
йырынан).
□
Зар булыу 1) хәсрәткә, ҡайғыға һабы
шыу; хәсрәтләнеү. Баструкта зар булып, уның
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1) хәсрәткә һабыштырыу, ныҡ хәсрәтләндереү;
2) бик теләгән, кәрәк бер нәмәгә мохтаж
итеү, тилмертеү. Утынга зар итеү.
ф Зар нлау ҡар. нлау.
•
Саҡырганда бармаһаң, саҡырылыуга зар
булырһың. Мәҡәл.
ЗА р Ар [гәр. ] и. 1. Насар һөҙөмтә биргән кире
тәьҫир; зыян. Зарары күп. Зарар килеү. Зарары
тейеү, ш [Самат — Бары йга:] Эшен дә эшләргә

кәрәк, ләкин үҙендең сәләмәтлегеңә лә зарар
килтерергә ярамай. Ш. Насыров. Кабат уҡы 
уыңа зарар килтереп, бында төшөп йөрөмә.
Б. Бикбай.
2. Ниндәйҙер материаль юғалтыуға килтергән
тәьҫир; зыян, ҡаза. Дөрөҫ, был рәүеш ле булган

нахаҡлыҡ .. ниндәй ҙә булһа экономик зарар
килтерергә теләү түгел. С. Агиш. Зарар Күреү
ҡазаға дусар булыу, юлығыу.
□ Зарар итеү (йәки ҡылыу) 1) насар һөҙөм
тәле тәьҫир яһау. Ятып уҡы у күҙгә зарар итә.
■ Маврин оҙаҡ һейләне, нисек тә булһа баш

ҡорт халҡы на зарар һалырга теләмәгәнлектәрен аңлатырга тырышты. Ш. Шәһәр; 2)
ҡаза килтереү. Быйылгы ҡоролоҡ ныҡ зарар
итте.
ф Зарар нтмәҫ (йәки булмаҫ) Файҙаға ғына
булыр, насар түгел. Зарар юҡ кешенең бер эше
менән килешеп, уны тынысландырғанды белде
реп әйтелә. [Ҡатын:] Зарар юҡ, у л үҙенең уйлаганын әйтә. С. Агиш .—-Ит гәфү әй, ай ,— тинем
м ин ,— нурҙарыңды урланы м .— һ и с зарар юҡ,
а л , — тине ай .— А л да сәс нур халҡыңа.
Ш. Бабич.
ЗА р Ар ЛАНЫУ ҡ. Зарар (1 мәғ.), зыян килеү;
нимәнеңдер зарары, зыяны тейеү. Ер тетрәүҙән

зарарланган йорттар. Ташҡындан зарарланган
баҫыуҙар. Торон менән зарарланган ужым.
■ [Ултыртыр алдынан] үҫентенең зарарланган
тамырҙары секатор менән ҡырҡып ташлана.
«Совет Башҡортостаны», 1985, 11 ноябрь.
/ күсм. Н асар тәьҫиргә юлығыу, кире һөҙөмтәһе
тейеү. Бик имен мин: м илли дуҫтарҙан зарарлан

маҫ йәнең һис, милли дуҫтарга йәнеңде мәңге
бәйләр милли хис. Ш. Бабич.
ЗА р Ар ЛАу ҡ. 1. Зарар (1 мәғ.) итеү, зарар
килтереү. [Боҙло йәки бысраҡ] ҡар менән ышҡы
нып, тәнгә микробтар индерергә, уны зарарларга мөмкин. В. Ғүмәров.
2. Материаль юғалтыуға килтереү, ҡазаға,
зыянға юлыҡтырыу. Сәсеүлектәрҙең бер ни тик
лем өлөшөн дауыл һәм ҡырау зарарланы. «С о
вет Башҡортостаны», 1966, 21 август.
ЗА р Ар ЛЫ с. Зарар (1 мәғ.), зыян (1 мәғ.)
килтерә торған; насар йоғонтоло; зыянлы.
Зарарлы матдә. / / К үп йоҡлау — зарарлы.
/ Ҡурҡыныс тыуҙырырлыҡ, хәүеф ле. [Сергеев:]

Аттылар, ранен яһанылар. Бик ҡурҡҡайным да,
зарарлы түгел, ҡолаҡ артынан һыҙырып үткән.
Д. Юлтый.
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ЗА РаРҺ Ы Ҙ с. Н асар тәьҫирһеҙ; зыяиһыҙ.
Зарарһыҙ матдә, j j К үп йөрөү — зарарһыҙ, /
Ҡурҡыныс түгел, хәү еф һеҙ. Зарарһыҙ яра.
ЗаРаРҺ Ы ҘЛ аН Д Ы РЫ У ҡ. Зарарлы матдә

ЗА РЛ А Н Ы У ҡ. Риза булмай зарҙы белдереү;
ҡайғы, хәсрәтте кемгәлер еткереү. Зарланы п
йәшәү. Зарланы п һөйләү. ■ Йылдарым япраҡтай ҡойола, тик зарланыр юҡ зарым. М. К ә
рим.— Ҡайҙан килеп төштөң һуң әле һин! — ти
батша зарланып (Әкиәттән). | Кешенең кәмселе
генән, насар яғынан ризаһыҙлыҡ белдереп яман
лау, һуҡраныу. К илендән зарланыу. ■ Ғата

ләрҙән, насар тәьҫирҙән арынд ырыУ, зарарһыҙға
әйләндереү. Атом станцияһы территорияһын ра

диациянан зарарһыҙландырыу, һ ы уҙы зарар
һыҙландырыу. «

ЗаРаРҺЫҘЛаНЫУ ҡ. Зарарһыҙ 6УлыУ,
зарарһыҙға әйләнеү. Агын йылга үҙенән-үҙе
зарарһыҙлана. / Ҡурҡынысһыҙ, х ә ү е Фһеҙ бу
лыу. Зарарһы ҙланган химик бомба.
з а р а р ь ы ҙ л а у ҡ. Зарарһыҙға әиләндереү,
зарарһыҙ итеү. Зарарлы матдәләрҙе зарарһыҙ
лау. / Ҡуркынысһыҙ, х ә ү е Фһеҙ итеү. М ина я л а 
нына килеп еткәс, улар йәшерелгән миналарҙы
зарарһыҙланылар, алга барырга юл астылар.
Р. Низамов.
З а Р Б а {гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Һуҡҡан, бәргән
көс; һуғылыш, бәр ел ет . Алтын башлы ниндәй

ҙер у к зарбаһынан үлеп калган икән тип белде
инде. «Бабсаҡ менән Күсәк».
2. күсм. Көтмәгәндә килеп сыҡҡан бәхетһеҙ
лек, бәлә; ҡайғы-хәсрәт. Хәбибә еңгә Х әйбрах
ман байҙан үкереп илап сыгып китте. .. Ш ул
каты зарба эсендә өйөнә ҡайтып йыгылды.
Д. Юлтый. Ул газаптарҙан ш улай ҙа ауманым
тормаҫ булып, зарбаларҙың һәр беренә ҡаршы
тороп ашҡынып, Ғ. Иҫәнбирҙин. Зарба ороу
(йәки яһау) бәхетһеҙлеккә юлыҡтырыу; ҡайғыхәсрәт килтереү. Ҡулымда бар минең утлы
суҡмар хаиндарга зарба орорлоҡ. X. Ғәбитов.
ЗаРБаЛЫ с. иҫк. кит. Бәләле, хәсрәтле.
Зарбалы тормош.
З а Р И [фарс.] с. иҫк. кит. Оло хәсрәтле; ҡай
ғылы. һәмиш ә [япраҡтар] булалы р һары, мин дә
ш улай зариҙарҙан (М өнәжәттән).
ЗаРИ Л Ы Ҡ и. иҫк. кит. Ҡайғы-хәсрәтле хәл.
Бик ҙур шатлыҡ булыр ине илемә ҡайтһам. Х аҡ
тәгәлә ҡотҡарыр микән, салауат әйтһәм. Зарилыҡта гүмерҙәрем үтәр имде (Бәйеттән).
з а р Й н т а з а р [фарс. + гәр.] с. Нимәгәлер
бик ныҡ мохтаж. Зар-интизар бит у л гүмер
буйы бер рәт кенә яҡты күрергә. М. ҒаФури
ф Зар-илтнзар булыу бик ныҡ көтөү; тилме
реү. [ З өлхизә — көтөүсегә:] М ин Зөлҡәрнәйҙе

бер

күрергә

зар-интизар

булып

йәшәйем.

Н. И ҙелбай. Зар-ннтнзар нтеү бик ныҡ көттөрөү;
тилмертеү.
З аР И Р [гәр.] с. иҫк. кит. Ғома һуҡыр.
Н и ҡалһын көндөң нурын у л бер зарир. Аҡ
мулла.
ЗаР И С О В К а [р ус.] и. 1. Мәҡәлә итеп әҙер 
ләнгән яҙма. Зарисовка баҫып сыгарыу. ш Шә

рифйән эштән һуң үҙенең пландарын, уйҙарын,
күргәндәрен дөйөмләштереп, мәҡәлә, зарисовка
һәм репортаждар яҙа. Ф. М өхәмәтйәнов.
2. Натуранан яһалған рәсем, һыҙма. За р и 
совка менән мауыгыу. Зарисовка яһау.
ЗА РҠ Ы Н Ы У ҡ. диал. Зарығыу. Зырҡынган
күңел оса киңлеккә. Д. Юлтый.
з а р ҡ ы т ы у ҡ. диал. Зарыҡтырыу, һуҡты
көткән еңеү сәгәте, ирештек зарҡытҡан теләккә.
С Ҡудаш .
ЗА РЛ А Н Д Ы РЫ У

ҡ.

йөкм. ҡар. зарланыу.

агай .. заир м улланан зарланырга тотондо.
А. Карнай.
ЗАРЛАНЫ Ш Ы У ҡ. урт. ҡар. зарланыу.
ЗА РЛ А ТЫ У ҡ. диал. Зарландырыу.
З А Р Л А У ' ҡ. Ҡайғырыу, хәсрәтләнеү. Зарлап

илау. ш Зарлап йөрөп үтте гүмерҙәрем, донъя
рәхәткәйен күрмәнем (Халыҡ йырынан).
ЗА Р Л А У 2 и. Хәсрәт, зар белдереп йырлаған
йыр. Олатайымдың һугыш йылдарында сыгарган зарлауҙарын яҙып алдым.
ЗА РЛ Ы с. 1. Зары, хәсрәте бар; ҡаиғы-хәсрәтле. Зарлы гүмер. Зарлы кеше. // Ғүмере
зарлы. Зарлы үткән гүмер. ш Өмәт һәр кисен
Әптерәш агай өйөнә йыйылып әңгәмә һатып
ултыра торган зарлы лар янына килә ине. Д. Юл
тый. Урам буйлап йәш ҡолон зарлы кешнәп
сабып йөрөй. Ф. Иҫәнғолов. Зарлы көйгә һал да,
дуҫым, тарт, сиҡылдат гармуның. Ш. Бабич.
2. Нимәгәлер ныҡ мохтаж. Белемгә зарлы.
Бер күрергә зарлы. ■ Етем бала һымаҡ зарлы
йәрен тапмаган йөрәк. А. Игебаев.
# Ярлы көнө зарлы булыр. Әйтем.
ЗА Р М ОҢ и. йыйн. К үңелдәге ауыр кисереш;
зарлы моң; ҡайғы-хәсрәт. Күпме мазлум йәше
аҡты һинең золомоң менән? Күпме бәндә кипте,
үлде, һаргайып зар-моң менән. М. ҒаФури.
ЗАРПЛАТ\А и. һөйл. Эш хаҡы.
ЗаРУР [гәр. ] с. 1. Бик кәрәкле, бик мөһим;
мотлаҡ. Зарур булы у. ■ Ҡоштарга киңлек кә
рәк. Бөркөткә бының өҫтөнә бейеклек тә зарур.
Ә. Харисов. Бер зарур йомошоңа барайым ти
һәң, ат табып булмай. Ғ. Ниязбаев.
2. Башҡаса мөмкин булмаған; мәжбүри,
тейешле, мотлаҡ. Тәбигәттәге зарур бәйлә

неш.
З а р у р а т [гәр] и. 1. Бик кәрәклек, сараһыҙ
лыҡ. Оҙаҡ оборонала тороу у л атлы гәскәр эше

түгел, йәйәүле уҡсы лар эше. Зарураттан шулай
ҡуялар инде. С. Әлибаев. Ғәббәс мулланың ..
ҡатынын иң садиҡ арҡалаш вә тереклек мәшә
ҡәттәрендә иптәш вә серҙәш тип белеү зарурат
булмаганда, хажи ҡыҙын һорамаҡ ихтималы юҡ
ине. Р. Фәхретдинов.
2. Башҡаса мөмкин булмаған хәл; мәжбүри,
мотлаҡ сара. [М улла — Маһирага:] Ҡыш көнө

һиңә лә һыуыҡ тейгән, миңә лә. Бына был за р у
рат. И. Насыри.
За Р У Р И [гәр.] с. 1. Бик кәрәк[ле], мотлаҡ;
зарур. Бөтә кешенең дә яҙыусы булыуы зарури
түгел. Ә. Харисов.
2. филос. Ҡанун рәүешендәге; мәжбүри. З а 
рури күренеш. Зарури рәүештә. ■ В ульгар со
циализмдан ҡотолоу, әлбиттә, бик зарури бер
х ә л булды. К. Әхмәтйәнов.
ЗаРУ РЛ Ы Ҡ и. ҡар. зарурат 1.
з а р у т и. диал. Эҫкерт. Зарут-зарут бесән.
з а р ь а ғ ы ш и. йыйн. Хәсрәт, һағыш хисе;
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ЗАР

ЗАТ

Салауат та батыр илдән киткәс,
йөрәктәрҙе баҫты зар-һагыш (Халыҡ йырыиан)
ЗарЫҒЫТЫу ҡ. диал. Зарыҡтырыу.

ЗА С Л О Н [РУС.] и. Хәрби операцияны ышыҡ
лау өсөн ҡуйылған ғәскәр. Заслон ҡалдырыу,

зар-моң.

зарығыу

ҡ. 1. Хәсрәткә, ҡайғыға ҠалыУ.

Бәхетһеҙ башын ҡайҙа ҡуйыреа белмәй һаман
зарыгып, һарыга һабышҡан З ө лхи зә .. ҡырга,
тәбигәт киңлегенә сыгыр булган. Н. И ҙелбай.
[Көҙгө елдәр] әллә Гөлъямалды, элеккеләй зарыгыр, моңайыр тип уйлайҙар. 3 . Биишева.
2. Бик нытс теләү, тилмереү. З ө лхи зә .. у лы 
ның һалдаттан ҡайтҡанын көндәрен һанап,
зарыгып көттө. Н. Мусин. Б ик һагынып, дуҫҡай,
бик зарыгып, һиңә генә яҙҙым был хатты (Халытс
йырынан).

ЗАрығышыу ҡ. урт. ҡар. зарығыу.
ЗарЫҠ: зарыҡ бУлыУ һөйл. мохтаж

булыу;

тилмереү.

ЗарЫҠТЫрЫу ҡ. Бик нытс көттөрөү; заринтизар итеү, тилмертеү. Хат яҙмай зарыҡтыра,

ш Атай, ҡасан атырга өйрәтәһең инде? — тинем,
ялы нган тауыш менән. Әсәйем бер миңә, бер
атайыма ҡарап алды ла: — Н иңә зарыҡтыраһың
баланы? — тине. Ә. Зәйнуллин. Б ик һагындым
һине, бик һагындым, зарыҡтырҙың инде, һөйө
клөм. Ш. Биктсол.
ЗАрЯД [РУС.] и. 1. ҡар. яһаҡ '.
2. физ. Есемдәге электр энергияһының митсдары. Кире заряд. Ы ңгай заряд. Электр заряды.

ЗАрЯДКА [р ус.] и. Тәнде сынытстырыу матссатында яһалған Физик күнекмә. Иртәнге за 

рядка. ш Рамазан бүлмә тәҙрәһен ҙур итеп
асып ебәрҙе лә, .. зарядка яһаны. Ә. Вәли.
зарядлыс. 1 . ҡар. яһаҡлы 1. Зарядлы мина.
Зарядлы снаряд.
2.
физ. Электр заряды булған. К ире зарядлы
өлөшсәләр. Ы ңгай зарядлы өлөшсәләр,

ш Заслонда торган кавалеристар атлы стройҙа
гитлерсыларга ябырылдылар. Ә. Ихсан.
ЗА СТАВА [РУС.] и. 1. Дәүләт сиген һаҡлаған
ғәскәри төркөм һәм шул төркөм урынлашҡан
урын. Сик буйы заставаһы. Заставага барыу.
2.
Ял ваҡытында йәки маршта төп көстәрҙе
һаҡлаған ғәскәри төркөм. Заставала барыу.

Заставала тороу, ш Шадрин алга бер застава
ҡуйырга кәңеш итте. А. Таһиров.
ЗАТ" [гәр.] и. 1. Быуын-быуындан килгән ҡан
ҡәрҙәш; нәҫел. Заты яҡшы. Насар заттан. Сит
зат. Затты ҡыуыу. Заты ҡороу, ш [Алпамыша:]
Алпамыша тигән атым бар, батыр тигән затым
бар (Ҡ обайырҙан). Үҫкән икән гүзәлкәйем за
тына берәү генә (Халыҡ йырынан).
2. Төп билдәләре д ө й ө м булған нәмә һ. б.
төркөмө. Әҙәм заты. М ал заты. ■ Торомбай-

ҙың яуга менгән аты толпар затынан булган
(Әкиәттән). / Енес. Ир заты. Ҡатын-ҡыҙ за
ты.
3. Матди сиФаты булған есем; нәмә. А ҫы л
зат. Ҡиммәтле заттан, ш Бейә һөтөнөң заты
уның ашаган үләненә ҡарап йөрөй. М. Ғөбәй
ҙуллин. / Ҡиммәтле, баһалы нәмә. Байҙар фор
сат табып аслыҡтан, заттар йыя артыҡ игенгә .
Д. Юлтый. Баҙарҙа бер сумка затын югалтып
ҡайтҡан.
4. Ниндәйҙер сиФаты менән айырылып торған
шәхес; кеше. Б илдәле зат. О ло зат. Яуы з зат.

ҡ. Электр энергияһы алыу.

ш һ и нең кеүек зат һис ваҡыт ҡәлбен горурга
ашламаҫ. Ш. Бабич.
5. күсм. Нимәнеңдер шауҡымы, тәьҫиренән
ҡалған эҙ. Яҡшының һүккән менән аты китмәҫ,
яман һүҙҙең күңелдән заты китмәҫ. Аҡмулла.
6. эйл. ф. Юҡлыҡ күрһәткесе һәм ла киҫәксәһе

Аккумулятор зарядланган. Зарядланган өлөш 
сәләр,

менән килеп, ниҙеңдер бөтөнләй булмауын йәки
юҡҡа сығыуын күрһәтә; әҫәре. Таҡтаның затын

ЗарЯДЛаНЫу

зарядлау ҡ. Электр энергияһы биреү, з а 
рядлы итеү. Аккумуляторҙы зарядлау. Бата

юлдарга мина ҡуя, засадалар ойоштора, хәрби
постарга һөжүм итә. «Совет Башкортостаны»,

да тапмаҫһың, һ ы уҙы ң заты ла юҡ. ш Өй эсендә
алып ҡулга тоторлоҡ сепрәк заты ла юҡ бит.
Б. Бикбай. Тап-таҡыр ялан. Бер генә агас заты
ла күренмәй. Ә. Ихсан.
7. грам. Эш-хәрәкәттең һөйләүсегә мөнәсә
бәтен белдергән грамматик категория. Беренсе
зат. И кенсе зат. Өсөнсө зат. Зат алмашы. Зат
ялгауы. Эйәлек заты.

1965, 4 сентябрь.
2. Көтөлмәгән һөжүм өсөн хеҙмәт иткән йәше
рен урын. Засаданан һөжүм итеү. Эскадронды

Я уы з йәндәр һәм дә гали заттар беҙҙең юлга
кәртә һалмаһын. Ғ. Хәйри. Заты ҡороғор әрлә

реяны зарядлау,
З а С А д а [РУС.] и, 1. Ҡораллы төркөмдөң
боҫтсан ерҙән көтмәгәндә һөжүм итеү ысулы.
Танк засадаһы. Засада ҡороу. ■ Партизандар

засадага ҡуйыу.
3. Шунда йәшеренеп, һөжүмгә әҙер торған
ҡораллы төркөм. Засада ҡуйыу, ш И ке төркөм

дә дошман засадаһына эләгеп, бойороҡто үтәй
алмай һәләк була. Ә. Ихсан.
ЗАСЕДАТЕЛЬ [РУС.] и., халыҡ заседателе
Судта енәйәт йәки гражданльгк эшен тсарауҙа
тсатнашыу өсөн законлы тәртип нигеҙендә һайлап
тсуйылған кеше. Х алы ҡ мәхкәмәһе составына

даими бер хаким менән нәүбәттәге ике заседа
тель инә. «Совет Башкортостанының ун йылы“ ,
1929. Х алы ҡ заседателдәре суд эштәрен кара
ганда судьяны ң бөтө хоҡуҡтары менән ф айҙа
лана. Башҡорт A C C F -ының Конституцияһы,
1984.
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ф Ғали зат юғары синыФ кешеһе; аҡһөйәк.

гәндә әйтелә.
#
Ит яҡшыһы — ҡарта, зат — затына тарта.
Әйтем.
ЗА Т В О р [РУС.] и. Төрлө машина, ҡорал-ҡора
малдың ауыҙын, нөбәген, асып яба торғаи ҡ у
лайлама. Фотоаппарат затворы. Мылтыҡ за 
творы. Туп затворы. ■ Ҡом тулһа, рус винтов

каһының затворын асыу, ябыу эше атҡан һайын
ауырая. Д. Юлтый.
ЗА Т ЗА М И р и. йыйн. диал. Н әҫел-нәсәп.
З А Т -ЗӘ Ү Е р и. йыйн. диал. Нәҫел-нәсәп. Б еҙ
ҙең зат-зәүер — ярлы-крәҫтиән. К. Кинйәбу
латова.
ЗА Т Л АШЫу ҡ. Ҡыҙ алып, ҡыҙ бирешеү; ҡо
ҙалашыу, туғанлашыу.

3

ЗАТ

ЗАУ

ЗАТЛЫ с. 1. Баһаһы ҡиммәт; тсиммәтле,
баһалы. Затлы нәмә. Затлы металл, ш А ры у
иттем әле, алдап бер затлы нәмәһен алдым

шина өсөн кешене интектереү ш улай зауыҡ
булгас, беҙ ни эшләй алабыҙ. Б. Бикбай. Б ор
солоуҙар, уйҙар, кисерештәргә тулы көндәр,
зауыҡ йылдарҙы йөрәк менән генә тойоу етмәй,
ҡабартмайса эштә ҡулдарҙы. М. Тажи.

(Әкиәттәи).
2. Юғары снФатлы. Затлы тауар. Затлы шар

шау. ш һ и ң ә тигән ебәк күлдәклектең иң зат
лыһын икәү алырбыҙ. Ә. Атнабаев. / Иң Яраттсан, күңелгә лттсан. Затлы аҙык. ■ Кисә М әх
мүзә ауыл ашының иң затлыһы һәм иң татлы
һы — тултырган тауык менән һыйланы. Д. И сла
мов.
3. Юғары дәрәжәле; абруйлы. Затлы ир.
■ Ҙур йомошҡа ебәрәләр ирҙәрҙең иң затлыһын.
М. Кәрим.
• Затлының һүҙе татлы. Әйтем. Татлынан
татлы — яҡшы һүҙ, затлынан затлы — яҡты йөҙ.
Әйтем.
ЗАТОН [РУС. ] и. Оло йылғаиың тсултығындағы караптар тсышлай торған Урыи. Өфө затоны.
■ Ситлеккә ултыртылган ҡош һымаҡ, пароход
тагы ла затонга инеп бикләнде. И. Насырн.
ЗА Т О р [рус.] и. ҡар. тығын ‘ 1 ,2 . Ш ул арала

өҫ яҡтан эркелеп килгән һыу өйөрмәһе затор
өҫтөнә ябырылды. Ғ. Вәлнев.
ЗАТТАШ и. Бер үк зат (1 мәғ.) Keniehe,
нәҫелдәгп; тУған.
ЗАТҺЫҘ е. 1. Ҡ ан-ҠәрҙәШе ютс, нәҫел-нәсәп
һеҙ. Затһыҙ егет. Затһыҙ килен.
2. СиФаты насар йәки түбән. Затһыҙ тауар.

Затһыҙ кейем.
3. Дәрәж әһе ютс, абрүйһыҙ; бәҫһеҙ. [Егет—
Маҡтымһылыу га:] Атам аҫылһыҙ түгел — ил
тотҡан аҡһаҡал Көсөкбай, үҙем затһыҙ түгел —
дан танылган Әбләс. «Матстымһылыу».
• Затһыҙҙың гүмере — татһыҙ. Әйтем.
ЗАТ-ЫРЫҮ и. йыйн. Н әҫел-нәсәп, туған-тумаса. [Саттар:] Зат-ырыуҙа галим булганы
юҡ ине, фән буйынса китте бер улым. С. Кулибай.

ЗАТ-Ыр ЫУҺЫҘ с. Н әҫел-нәсәпһеҙ, туған-түмасаһыҙ. Зат-ырыуһыҙ кеше.
ЗАУ и. Ҡайғы, хәсрәт. Әзрәкәгә шау һалды,
көтмәгән бер зау һалды. «Урал батыр».
ЗАУЫҒЫУ ҡ. Хәсрәткә тсалыү, зар-моңға сумыУ. Зауы гып ултырыу.
ЗАУЫҠ [гәр.] и. 1. Матурлыҡты, күркәм
лекте тойоУ, аңлаү һәм Уны баһалай белеү һәлә
те. Югары зауыҡ. Сәнгәткә булган зауыҡ. Зауы ҡ

3.
Рухи теләк, ынтылыш; көслө дәрт, рух,
илһам. Зауыҡты баҫыу. Зауыҡты ҡуҙгытыу.

Зауыҡты кәнәгәтләндереү. Ү ҙ зауҡың менән
йәшәү. ■ Әлимә ҡыҙҙар араһында уҡы у тура
һында һүҙ алып бара башланы. Уларҙа уҡы уга
зауыҡ тыуҙырырга тырышты. Д. Юлтый. Яңы
закон миңә бигерәк яҡын, ныҡ күтәрҙе минең
зауҡымды. Б. Вәлит, һөйгән дә йәрем тогро
булһа, һөйөр инем зауҡым ҡанганса (Халытс
йырынан). / Нимәгәлер тартым көсө, әүәҫлек.

һ и н йәки юрамал ҡыланган булаһың, йәки за у
ҡың бөтөнләй юҡ. М. Кәримов. Ә ш улай ҙа
ҡагыҙ-ҡәләмде ҡуймайым мин — зауҡым ҡуй
ҙырмай. Ғ. Ғүмәр.
ф Зауыҡ булыу әүәҫ булыу. [Мәсемхан]
гәскәр менән сәхрәлә сауҡ ҡылган, үҙе уйын
уйнауга зауыҡ булган. «Бабсатс менән Күсәк».
Зауыҡ итеү нытс теләү; дәрт итеү.
ЗАУЫҠЛАНДЫРЫУ ҡ . 1. Матурлытс, күр
кәмлектән тәм, йәм табыу тойғоһо уяпгыу; зауытс
тыуҙырыу. Ғафури үҙенен, ижады менән ике
яҡты ла — башҡортто ла, татарҙы ла бер юлы

зауыҡландыра, рухи ҡәнәгәтләндерә алганы
өсөн уртаҡ әҙип. Ә. Харисов.
2. Рухи ләззәт, кинәнес биреү; рәхәтлек,
тсәнәғәтлек тойғоһо уЯтыу; зауытс биреү.
3. Рухи теләк, ынтылыш тыуҙырыу; көслө
дәрт, илһам биреү; зауытсты уЯтыу.
ЗАУЫҠЛАНЫУ ҡ . 1. Матурлытс, күркәм
лектән тәм, йәм табыу тойғоһо улныу; зауытс
тыуыу. Зауы ҡланы п күңел көрлөгөнән, йөрөп

ҡайтыр өсөн ил күреп, сыгып китте бер көн
Аҡназар бай. М. Тажи.
2. Рухи ләззәт, кинәнес табыу; рәхәтлек,
тсәнәғәтлек тойғоһона
бирелеү.
Тылсымлы
донъяла мин зауыҡланып йәшәй инем йәйге аҡ
сәскә һымаҡ. А. Игебаев. Атлылар тыуган яҡтың
моңло көйҙәрен зауыҡланып тыңлайҙар. Бары
һының кәйефе күтәрелеп китә. «Һәнәк», 1968,
№ 4.
3. Рухи теләк, ынтылыш, көслө дәрт тыуыу;
илһамланыу, рухланыу. Башҡортостанды үҙ кү 

ҙе менән күргән бөтә яҙыусы лар .. уны берҙәй
һоҡланып һәм зауыҡланып һүрәтләгән. Ә. Хари
сов. Сәгиҙә .. ауылдың үҙенә генә хас йолаһы,
йыр-моңо менән зауыҡланды. М. Тажи.
ЗАУЫҠЛЫ с. 1. Зауытс (1 мәғ.) менән
эшләнгән; матур, күркәм. Зауы ҡлы архитектура
ҡомартҡыһы.
2. Зауытс (2 мәғ.) биргән, тыуҙырған, рухи
ләззәт биреп, күңелде күтәргән. Өйгә инеү
менән мине шундай зауыҡлы бер толҡалыҡ сол10 июнь.
гап алды — бүлмәләр айырыуса бер күркәмлек
2.
Р Ухи ләззәт, кинәнес; рәхәтлек, тсәнәғәтлек. менән йыйыштырылган. Н. И ҙелбай.
К үңел зауыгы. Зауыҡтан мәхрүм. Зауы ҡ алыу.
3. Зауытс (3 мәғ.) уяткан, биргән; дәртле,
Көндәлек зауыҡҡа бирелеү. Зауы ҡ табыу.
рухлы, илһамлы; күңелле. Зауы ҡлы йыр.
/ / Зауы ҡ көндәр, ■ Бабич үҙенең иң яҡшы
Зауы ҡлы йәшлек. / / Зауы ҡлы йәшәү, ш Бы л
йырҙарын дан өсөн дә, зауыҡ өсөн дә түгел,
донъяҡайҙарҙың зауыҡлы сагы агай-эне теүәл
ә ысынлап та алтын иле өсөн, үҙ туган халҡы
саҡта икән (Халытс йырынан).
өсөн йырланы. Ә. Харисов. [Ҡ арлүгас:] Стар
ЗАУЫҠТЫРЫУ ҡ. ҡар. зауыҡландырыу.

менән эшләү. Зауы ҡ белеп кейенеү. Зауы ҡ
тәрбиәләү. Зауы ҡ уяныу, ш Б еҙ үҙебеҙ иреткән
ҡоростоң сифатын күтәрә барабыҙ, үҙебеҙҙе ке
шелек матурлыгының зауыҡ югарылыгына алып
менәбеҙ. М. Хәйҙәров. Бына был курсанттар
егеттәр, исмаһам1 Ҡайһылай зауыҡ менән кейе
неп алгандар. Ф . Иҫәнғолов. Зауы ҡ менән биҙәл
гән зал ысынлап та тылсымлы әкиәт донъяһын
хәтерләтә. «Оовет Башкортостаны».
1986,
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ЗЕМ

ЗаһИЛ [гәр. ] с, иҫк, кит, Ҡ ауШап ҠалыУсаи;
ҠурҠаҠ. Заһил кеше, / / Ғәскәр бит, төрлө кеше

һим звено тип ҡарарга мөмкин, М. Ғималова.
ЗВ Е Н ЬЕ В О Й [рус,] и, һөйл. Звено башлығы.
З В Е р ЙНЕЦ [РУС.] и. һөйл, Ғамаша өсөн тсы-

бар, тик уларҙы ң ауырлыгы бөтә полкка төшә.
Х оҙай бындай заһилдарҙан үҙе һаклаһын,
Н. Ҡәрип.

З а һ И р [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Яҡты, нурлы.
Заһир булыу, ш Заһир булһа алдында ут йәки
каплап китһә сил, гәйрәт итеп сикмәгә сәд һәр
даим әҙер булыр. С. Яҡшығолов.
2. Күренеп торған; асыҡ, билдәле. Уның кем
икәне заһир, ш Хәш иә гәләмәте шунан заһир,
дин биреп донъя һатып алмаганда. Атсмүлла.
Беҙҙә юҡмы күрә алмаган ха к лы к нурын:
кояш кеүек заһир булган хәҡиҡәткә шәхес өсөн
ҡаршы төшөп, килә ҡырын. М. ҒаФури.
3. (баш хәреф менән) И р-аТ исеме.
ф Заһир бУлыУ барлытстса килеү, ғәмәлгә
ашыу; күренә башлау. 1683 йылда М инзәлә

тирәһендә йәнә башҡорт фетнәләре заһир булды.
М. Һаҙыев. Әҙәбиәтебеҙҙе, хикәйә вә романдар

заһир була башлагандан бирле һәнүз, бер төрлө
яҙы у бара. Ғ. Р аФитси.
З а Ч Ё Т [РУС.] и. Юғары йәки махсус урта
мәктәптәрҙе практик белем кимәлен тикшереү
һынауының бер төрө. Зачёт береү. Зачётҡа әҙер

ләнеү. ш [Институтта] дүрт йыл интектергән
зачёттарҙы һәм профессор һине һагынам.
М. Хәй. Зачёт сессняһы студенттарҙан һынау
ала торған осор. Ҡышҡы зачёт сессияһы. Йәйге
зачёт сессияһы, / һөйл. Шул һынауҙы тапшыр
ғанды белдергән билдә. Зачёт ҡуйыу. Зачёт
алыу. Зачёт книжкаһы студенттың тапшырған
һынауҙарын билдәләп бара торған документ.
ЗАЧЁТҠА [р ус.] и. һөйл. Зачёт книжкаһы
(ҡар. зачёт). Рәхәт тә һуң, һынау һуңынан зачёт-

канды тотоп балҡып сыгыу, ҡотланыуың дуҫтар
ҡулынан. Р. Ғарипов.
ЗАЩ Й ГН И К [Р ус.] и. ҡар. яҡлаусы 1.
З а Я [гәр.] с. Әрәмгә, буштса үткән (ватсыттса
тсарата]. Зая булыу. За я итеү. // Ғүмер зая
үтеү. ш [Хәким:] Заяга үтте гүмер, бай тупһа
һын тапап байып булманы. Ф . Иҫәнғолов. Үлем
килер, ләкин ш ул саҡта ла зарһыҙ булһы н һуңгы
өндәрем. Әйтһәм ине: «Минең гүмеремдә б у л 
маны тип, зая көндәрем». Ш. Битстсол.
З а Я В К а [р ус.] и. Ниҙер һорап алдан бирел
гән рәсми тсағыҙ. Коллектив заявка. Заявка
алыу. Заявка биреү,
ЗВА Н И Е и, 1. ҡар. дәрәж ә.
2. Күрһәткән хеҙмәт батырлығы өсөн бирел
гән матстаулы исем. Советтар Союзы Геройы

званиеһы бирелде. Социалистик Хеҙмәт Геройы
званиеһына лайыҡ булды,
ЗВ Е Н О [РУС.] и, 1. Хужалытстың, бер ойошма
ның һ. б. иң бәләкәй берәмеге. Баҫыусылыҡ
звеноһы. Пионер звеноһы. Сөгөлдөрсөләр зве
ноһы, Звено агзаһы. Звено башлыгы, ш Тын
дары бөтөп отделение командиры инде: « Тарас!
Звеноңды секретка әҙерлә. Немецтар бик ҡаты
ут асты, һөжүмгә күсеүҙәре ихтимал, Д. Юл
тый.
2. күсм. Бөтөн нәмәнең бер өлөшө. Хуж алыҡ
ты үҫтереү эшенең төп звеноһы, ■ Б. Бикбайҙың « К арлугас», « Салауат » тарихи драмаларын

П угачев восстаниеһы тарихын асыуҙа бер мө
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рағай йәнлектәрҙе йыйып тоттсан, махсус йыһаз
ландырылған урын йәки бина. Ҡалага зверинец

килгән, барып ҡарарга ине. Бик ҡыҙыклы ха й 
уандар килгән, тиҙәр. С. Агиш.
ЗВ О Н О К [РУС.] и. 1. ҡар. сыңғырлаҡ. Электр
звоногы.
2. Сыңғырлатс менән бирелгән сигнал. Звонок
булды, дәрес бөттө.
ЗЕБЕҒЛ Ә ТЕҮ ҡ. диал. Земберләтеү.
ЗЁ Б р А [Рг/С.] и, Һыҙат-Һыҙат төшкән аҡлыҡаралы тсырағай АФрика аты.
ЗЁ Б У [рус,] и. Азия менән АФрикала тарал
ған йорт хайуаны; бөкрө үгеҙ.
ЗЕ К Е р [гәр,] и, иҫк, 1. Алла исемен ҡат-ҡат
ҡабатлауҙан торған доға. Зекер әйтеү алланы
ҙурлап, матетап доға утсыу. Тәсбих тартып зе
кер әйтеү, ■ Ҡайһы бер кеше ҡиблага ҡаршы
ултырып зекер әйтә, М. ҒаФури. / Аллалай к ү
реп хөрмәт иткән, табынған нәмәгә тсарата. З е 

керем һин, Урал, тәсбихем һин, Урал тиермен
гүргә кергәндә (Халытс йырынан).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□

Зекер булыу иҫтә тотолоу, иҫкә алыныу.

һиммәтем зекер булһын. М. Өмөтбаев. Зекер
лтеү (йәки ҡылыу) 1) иҫтә тотоу, иҫкә алыу.
[Сөләймән ҡарт:] Мин кеше менән һугышҡан
саҡта ла .. алла һүҙҙәрен зекер итәм. Ғ. Х әй
ри; 2) телгә алып әйтеү. [Килмәк:] Х әҙер бән
бында килеүемдең сәбәбен зекер итеүҙе муафиҡ күрәм. Ғ. Ибраһимов.
ЗЕ К р И [гәр.] с. иҫк. Данлы, матстаулы. Бер
мәләк тә ҡаҡмаһын зекри ҡанатын өн менән.
Д. Юлтый.
ЗЕЛ [РУС. зелье] и. Ҡаты эсемлек. Б ал ҡа
тыш ҡымыҙҙың шауҡымы .. зилъскийҙең башын
зел кеүек ауырайтты, Ғ. Дәүләтшин.
ЗЕЛПЕ и. Муйыл япраҡлы, ваҡ ҡыҙғылт сәс
кәле, ҡара емешле ҡыуаҡ. К иң япраҡлы зелпе.

Ҡара зелпе,
ЗЕ Л ТЕр ӘҮ ҡ. диал. ҡар. дерелдәү 1. Өшөп

зелтерәү.
ЗЕМ БЕр оҡш. 1. Бик ваҡ тулҡын хәрәкәтен
белдергән һүҙ. һ ы у өҫтө зембер итеп китте.
2. Тән буйлап леберләтеп үткән хисте белдер
гән һүҙ. Тәнем зембер итеп китте.
ЗЕМ БЕр ЛӘТЕҮ ҡ. 1. Ваҡ-ваҡ ҡына тулҡын
ландырыу. Ел күл өҫтөн земберләтә, m һ ы у га

төштөк. Яр буйына йыйылган ваҡ сабаҡтар
һыуҙың өҫтөн земберләтеп тирә-яҡҡа һирпелде,
Н. Мусин.
2. Эҫеле-Һыуыҡлы итеү, дерелдәтеү (тәнгә ҡ а
рата). [Команда] йөрәктең әллә ҡайһы еренә

дөп итеп барып бәрелә лә тәнде земберләтеп
ебәрә. Ярһып та, үҙ-үҙең де югалтып та ҡуяһың
уны ишеткәс, Н. Ҡәрип.
ЗЕМ БЕр Л ӘҮ ҡ. 1. Ваҡ-ваҡ ҡына тулҡынла
ныу йәки тулҡынған һымаҡ итеү. Әкрен елгә

күл өҫтө земберләп ята,

2. Эҫеле-һыуыҡлы булыу, дерелдәү (тәнгә
ҡарата). Бер генә секундҡа пограничниктың
тәне земберләп китте, ләкин тиҙ үк үҙен ҡулга
алды. Д. Бүләков. Айы у һунарсыларҙы күргәс,

ЗЕМ

ЗИЛ

ҡолаҡ яргыс тауыш менән аҡырып ебәргән. Те
геләрҙең тәндәре земберләп киткән (Әкиәттән).
ЗЕМ ЛЕМ Ёр [РУС.] и. Ер бүлеү, межа һалыУ
эшен бапгкарған хеҙмәткәр. Землемер багана
һы, ш Р ус землемеры Н иколай Ремезов үҙенең
4 Кырагай Башҡортостан тормошонан очерк
тар>» тигән китабында башҡорт ерҙәренең нисек
талап алыныу ы тураһында ҡот осҡос күренеш 
тәрҙе яҙа, Б. Юлдашбаев.
ЗЕМ Л ЯН КА [РУС.] и. Ерҙе тсаҙып эшләгән
торлаҡ; баҙ өй. Зем лянка ҡаҙыу. Зем лянкала
тороу,
ЗЕМ СК И Й [РУС. ] и, тар. Земство башлығы.
Староста тип ни, бер уның ҡулынан килә тор
ган эш тиһеңме ни? Земский ҡуша. Земскийга
югарынан ҡагыҙ килә. Һ. Дәүләтшина.
ЗЕ М С Н аР Я Д [РУС. ] и. ҺыУ төбөн тәрәнәйт

ЗЕҢ К ЕЛ Д Ә Ү ҡ. Зеңк-зеңк итеү, зеңк-зеңк
иткән тауыш сығарыу.
ЗЕҢ К ЕТЕҮ ҡ. Әрнетеп, үҙәккә үткәреп һыҙ
латыу; сәңгетеү. Каты һыуыҡ һөйәктәрҙе зең
кетә.
ЗЕ Ң К Е Ү ҡ. Һыҙып-Һыҙып һыҙлау; сәңгеү.

кәндә, гидротехник тсоролмалар төҙөгәндә һыУ
төбөнән ерҙе һУрып йәки һоҫоп ала торған тех
ник Флот карабы.
ЗЕМ СТВО [РУС.] и., земство идараһы тар.
Революцияға тиклемге Россияла Ҡайһы бер
үҙәк губернияларҙа бүлған хотсүтс яғынан ньгк
сикләнгән урындағы идара. Земство йыйылышы.

Өйәҙ земствоһы, ш Реформа осоронда Ы рым
бур һәм Өфө губерналарында үҙ аллы идара
органдары булган земство учреждениелары бар
лыҡҡа килде. Б. Юлдашбаев.
ЗЕН Й Г 1 [РУС.] и. астр. Күк көмбәҙенең баш
осонда күренгән иң юғарғы нөктәһе.
ЗЕНИТ"2 [РУС. зенитный] с. хәрби Һауалағы
дошман самолёттарына һ. б. ата торған. Зенит

артиллерия. Зенит батарея. Зенит туп. ш Йылганың һул ягында 37 мм-лы зенит орудие у л 
тыра, О рудие расчёты, тягач ватылганлыҡтан,
яланда тороп ҡалган икән. Ә. Ихсан.
З Е Н Й Т К а [РУС.] и. һөйл. Зенит туп. К үрш е
ләге зениткалар тытылдай, эргәлә генә, ерҙе
уҫал йолҡҡолап, бомбалар ярыла. Ш. Янбаев.
Платформала, күкте аулап, ҙур зенитка ҡоролган. Я. Ҡолмой.
З Е Н И ТСЫ и. Зенит "коралынан атҡан хәрби
кеше; зенитчик. Зенитсы дошман самолетын бә
реп төшөрҙө. X. Кәрим.
ЗЕН Й ТЧ И К и. ҡар. зенитсы.
ЗЕ Ң оҡш. Яңғырап сытстсан нәҙек кенә -тауыш
ты белдергән һүҙ. Зең итеп ҡалыу.
ЗЕҢ ЕЛ ДӘ ТЕҮ ҡ. Зең-зең иттереү, зең-зең
килтереү. Тәҙрәләрҙе зеңелдәтеп күк күкрәне.
ЗЕҢ ЕЛ ДӘ Ү ҡ. Зең-зең итеү, зең-зең килеү.

һ әй к әл мәңгегә баҫҡанлыгын белеп, ҡуҙгалманы торган еренән. .. Тик бер ваҡыт тарта тор
гас уның китте ҡулы һынып, зеңелдәп. Н. И әж ми.
ЗЕҢЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡарт. зеңелдәү.
ЗЕ Ң -ЗЕ Ң оҡш. Ҡабат-тсабат зең иткән тауыш
ты белдергән һүҙ. Зең-зең иттереү. Зең-зең к и л

тереү. ш Биҙрәләргә зең-зең итеп һөт аҡҡан
тауышҡа ҡатын-ҡыҙҙың: « М алҡай! Тик кенә
тор,— тигән һүҙҙәре ҡушыла, Ф. Әсәнов.
ЗЕ Ң К оҡш. Ҡапыл өҙөлгән яңғырауытслы
нәҙек тауышты белдергән һүҙ. Зеңк итеү. Зеңк
иттереү.
ЗЕҢ К ЕЛ Д Ә Т ЕҮ ҡ. Зеңк-зеңк иттереү, зеңкзеңк килтереү.

3

Аягым зеңкеп ауырта.
ЗЕ Ң Л Ә Ү ҡ. Зең итеү. Ҡ апыл шыгырлап ишек
асылды ла кире ябылды. Тәҙрә быялалары зең
ләп ҡуйҙы. Ә. Зәйнуллин.
ЗЕ Р оҡш. Бәләкәй генә нәмә бик тиҙ әйләнгәндә сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Зер итеү.
Зер килеү. Зер әйләнеү,
ЗЕ Р ЗЕ Р оҡш. Ҡ абат-кабат зер итеп әйләнгәндә сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Зер-зер
итеү. Зер-зер килеү. Зер-зер әйләндереү.
ЗЕРЕЛ ДӘ ТЕҮ ҡ. Зер-зер иттереү, зер-зер
килтереү. Өйрөлтмәкте зерелдәтеү.
ЗЕ Р Е Л Д Ә Ү ҡ. Зер-зер итеү, зер-зер килеү.

Өйрөлтмәк елгә зерелдәп әйләнеп тора.
ЗЕРЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. зерелдәү. О рсоҡ
тар зерелдәшеп әйләнә.
ЗЕ Р К Е Н с. диал. Ғауғасыл. Зеркен кеше.
ЗЕ РК Ә Н Л Ә Т Е Ү ҡ. диал. Елтерәтеү. А сы уы 
нан үҙен зеркәнләтеп алды.
ЗЕ Р К Ә Н Л Ә Ү ҡ. диал. Ү сегеү. Саҡ ҡына ла
һүҙ күтәрмәй, зеркәнләп бара.
З Е Р Н О П у ЛЬТ [РУе.] и. Игенде һиптереп ел
гәрә, сорттса бүлә, тейәй торған машина.
ЗЕ Р Х Ә Ү Ә Т и. диал. Зыртсыуыт.
ЗЕ Р Ә [РУе. зря] р. һөйл. 1. Буштса, ютстса.

Зерә йөрөйһөң. Зерә ҡыҙаһың.
2. Бик, үтә; шул хәтле. Зерә ныҡ. Зерә күп.
Зерә шәп. Зерә яҡшы. ■ [Айтуган:] Нәбирә
апай ни хәлдә йәшәй һуң, әсәй? — Зерә матур
йәшәй. А уы лда иң йәш кеше у л бит хәҙер, алтмышын яңы үтте. Н. Мусин. Йылы яҡтарҙан
зарыгып, талпынып ҡайтып килгән һандугастай
тоям үҙемде. Ундай саҡтарҙа йөрәгем зерә лә
ашҡына. Д. Бүләков.
ЗЕРӘТӘ р. һөйл. Буштса, ютстса. Зерәгә рәнйе
теү.
ЗЕ Ф Й Р [рус. (гр .] и. 1. шигр. Талғын йомшатс ел; саба ел. Зеф ир еле иҫә-ҡыуана, ҡыҙыл
әләм уйнай, болгана. Ә. Ихсан.
2. Йотса мамытс тутсыма. Ц Зефир күлдәк.
3. ЕМеш-еләк һуты менән тсайматстса күпер
теп бешергән татлы аҙытс, пастила төрө.
ЗИ ГЗАТ [рус. (ф р.] и. Кәкерсәкле һыҙытс.

Зигзаг һыҙыу.
З И Л а л а Й (Ға ) [гәр.] р. Бер матссатһыҙ, эш
һеҙ; буштса; алағайымға. Зилалайга сыгып ки
теү. ■ Зилалайга йөрөү ирлек түгел, донъя
лыҡта даның сыҡмагас (Халытс йырынан).
ЗИ Л -ЗИ Б Ә Р с. ҡар. зир-зәбәр. Зил-зибәр ки

леү. Зил-зибәр килтереү.
ЗИ Л ЗИ Л Ә [гәр. ] и. 1. Тектоника һәм вул
кандарға бәйләнешле барлытстса килгән ер тетрәүе, тирбәлеш. Бына бер ваҡыт бик ҡаты зи л 

зилә булып, тауҙар тауҙарҙы ҡосаҡлаган, ер
ярылган. Ғ. Р аФиҡи.
2.
күсм. Төрлө сәбәптән тыуған оло бола,
мәхшәр. З и лзи лә ҡубыу. ■ Сәгәттән артыҡ
барган зилзилә, ут ҡойоно эсендә яралы егет
бер генә тапҡыр ыңгырашһасы. Ш. Янбаев. Н и 
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мә булды ran торам, раббым хоҙа, ни тауыш
бар, ник иҙәндә зилзилә? Ш. Бабич.
ЗИЛЛӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. М әсхәрәле, хур
лыҡлы хәл; түбәнлек. Ғиззәт менән үлеү артыгырак зилләт менән ерҙә йәшәүҙән. Д. Юлтый.

шыуы буйынса, иптәштәре зиндандагы тотҡон
дарҙы иреккә сыгаргандар (Әкиәттән).
ЗИНДИҠ [гәр.] с. иҫк. Алланы танымаған;
динһеҙ. Әһле зиндиҡ шаҡ ҡатып торһон, боҙол
һон интизам. Ш. Бабич. / күсм. Оятын юйған,
намыҫһыҙ. [Мәзин:] Аҡса һиңә тагы ла! З и н 
диҡ бит. Үҙеңдән тейә һинең! С. Агиш.
ЗИННӘТ [гәр.] и. 1. Ҡиммәтле аҫыл нәмә.
[Ирәндек] үҙенең ҡуйынындагы бөтмәҫ-төкән
мәҫ зиннәттәре менән генә түгел, бөтә булмы 
шы, тышҡы йәннәте менән дә күңел-ҡараштар ҙы үҙенә тарта. «Совет Башҡортостаны», 1970,

Ғәйшә абыстай .. оло казага тура килһә лә,
көндән-көн үҙен йыуатып .. зилләттәргә төшмә
не. Р. Фәхретдинов.
ЗИМАТОР [РУС. зимогор] и. тар. Эш эҙләп
ҡышын ситкә киткән ауыл кешеһе. Зимагор б у
лы п йөрөү. ■ — Мин йәш саҡта зимагор б у л 
дым. Ҡыш булһа, Эйек башында Ы рымбур бай
ҙарына урман кырҡам. Яҙ ҡыугын ҡыуып Я йы ҡ
ҡа тиклем төшәм. Йәй ауылга ҡайтып байга
ялсы лы ҡҡа инәм. Ошолайтып үтте минең гүмер.
3 . Биишева. / күсм. Өйһөҙ, ултыраҡһыҙ төрлө
ерҙә йөрөгән кеше; берәҙәк. Күптән бирле мин
«ҡыр балаһы», ҡырҙа йөрөгән илһеҙ зимагор.
Т. Йәнәби.

ЗИМ аТОр ЛЫҠ и. Зимагор булыу хәле.
Д онъяла күпте күргән, оҙаҡ ҡына йылдар зи 
магорлыҡта йөрөгән Хаф из дин тип, мулла-монтагай тип бик үк иҫе китә торгандарҙан түгел
ине. В. Исхаҡов.
ЗИ М аК и. һөйл. ҡар. знмагор.
ЗИ М аН [ғәР.]: зиманын ҡутарыу пыр туҙҙы 
рыу, кәрәген биреү. [Гөлзада — Бары йга:] М а л 
ды рәтләп ҡарамаһа, мин ул кешеңдең зим а
нын ҡутарырмын, буш тегеләй. Ш. Насыров.
ЗИМЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. емләү 3.
ЗИММӘ [гәр. ] и. иҫк. кит. Өҫкә алынған

8 ғинуар.
2. Матурлыҡ, йәм, күрк. Ҡар бөткән урындар

га зиннәт бирер ваҡ-ваҡ ҡына төрлө-төрлө үлән
үҫеп. М. ҒаФури. Әллә килеп инде микән күк
йөҙөнән күк зиннәте — Зөһрә йондоҙо. Д. Юл
тый. / күсм. Кемдер, нимәлер биргән йәм, күрк;
күркәмлек. Бар ине хандың тогро бер вәзире,
аҡылынан маҡтана ине Ҡытай иле. Уның менән
артты илдең зиннәте. И лдә сикһеҙ м ул ҡараның
шөһрәте. М. Харис.
3. (баги хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЗИННӘТЛЕ с . 1. Ҡиммәтле, аҫыл. Зиннәтле
таш. ■ Рамазан өлкәндәр менән бергә ер аҫты
нан алтын эҙләгән. И л өсөн кәрәк булган ана
ш ул зиннәтле металды тапҡан ул. М. Хәйҙәров.
2. Танылған, яҡшы. Бай ана ш ул нәҫеле зи н

нәтле булган өсөн дә күп аҡсалар биреп һатып
алган да инде Алмасыбарҙы. Й. М остаФин.
3. Матур итеп биҙәлгән, йәмле, һ ә р кем зи н
яуаплылыҡ; кемдеңдер бурысы, ҡарамағы.
нәтле ҙур йортҡа инеүҙе көтә ине. С. Агиш. /
[М улла:] Ҡыҙҙың кисвә вә нәфәҡаһы зиммәгеҙ
күсм. Тәрән мәғәнәле, оҫта ҡулланылған (һүҙгә
ҙә булып, ҡаланың дәруазәһенән сыҡмаһын.
ҡарата), һ ү ҙ зиннәтле булһа, шигри туҡыма
Ғ. Р аФиҡи. Ҡарт менән әбей эшлектән сыгып
ла затлы була. Ғ. Хөсәйенов.
ҡартайыу сәбәпле, былар [ике егет] зиммәһенә
ЗИННӘТЛӘНЕҮ ҡ . т ө ш . ҡар. зиннәтләү.
ҡала (Әкиәттән).
ЗИ Н а [гәр. ] и. 1. Ир менән ҡатын-ҡыҙҙың
Ҡарамырҙаның өйө, стена иҙәндәре келәмдәр
никахһыҙ енси бәйләнеше; уйнаш. Зинанан
менән зиннәтләнгән. X. Ғәбитов. Йортто тыш
тыуыу. ■ Кемдер: «Сәмига ҡарсыҡтың ҡыҙы
тан төрлө флагтар һәм гәйре әсбаптар менән
зина ҡылып бала тапҡан», тип өҫтәп ҡуйҙы.
зиннәтләнеләр. М. Өмөтбаев.
Ғ. Хәйри. Ишеттеңме, ниҙәр булган? Ғариф ҡы
ЗИННӘТЛӘТЕҮ ҡ . йөкм. ҡар. зиннәтләү.
ҙы зина ҡылган? Ҡапҡа юҡҡа буялмай ул!
ЗИННӘТЛӘҮ ҡ . Матур итеп биҙәкләү; би
Битһеҙ! Н исек оялмай ул. М. Кәримов.
ҙәү. Ҡ унаҡ килгән саҡта кеше, барлы-юҡлы
2. Ҡатын-ҡыҙҙың тән һатыу шөғөлө; Фәгына өйөн дә йыйыштырып, үҙенсә зиннәтләп
хишәлек. Зина йорто. Зина менән көн кү
[ҡуйырга] тырыша. Б. Бикбай.
реү.
ЗИНҺАр [фарс.] ҡ. Үтенеп ниҙер һорағанда
зинар [гәр.] и. иҫк. кит. Биллек, билғау. әйтелә; берүк. [Г ө лк әй — старшинага:] Зинһар
ике балам, ҡәйнәм хаҡы өсөн ҡотҡарыгыҙ ирем
Ишектән [билен] ебәк зинар менән быуган ..
де. Т. Хәйбуллин. [Мәскәй — Тамыр батырга:]
Хөсәйенов килеп сыҡты. С. Агиш.
ЗИНаСЫ и. 1. Никахһыҙ енси бәйләнешкә Туганың хәҙер алдында булыр. Зинһар, ҡамсынды ташлай күр (Әкиәттән).
ингән кеше; уйнашсы. [Сатан:] Зинасыларҙы —
ЗИҢКЕҮ ҡ. диал. Зыңҡыу. Башым зиңкеп
Әлтәф ҡарт ҡыҙы Сәхибә менән Мәхмүтте тотауырта.
тоҡ. Ғ. Хәйри.
ЗИ р и. диал. ҡар. зәр ‘.
2. Тән һатыу менән шөғөлләнгән ҡатын-ҡыҙ;
ЗИ р АҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Бер терһәк оҙонло
ф әхишә. Зинасы ҡатын.
ғондағы үлсәү берәмеге (58 см). Болгар ерендә
Зинахур и. иҫк. ҡар. зинасы.
мин бер ҙур кеше күрҙем. Уның буйы ете зираг
ЗИ Н Д аН [фарс.] и. кит. 1. Тотҡондо бикләү
ҡәҙәре ине (Хикәйәттән).
өсөн ергә тәрән, тар итеп ҡаҙып эшләнгән со
ЗИ р АӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Игенселек.
ҡор. Алпамышаны .. ер аҫтына, зинданга бик
2. Ауыл хужалығы.
ләп ҡуйҙылар, ти. «Алпамыша».
2. Иркенән мәхрүм ителгәндәрҙе ултыртып
ЗИ р ТӘК с. ҡар. зирән.
ҡуЯ торған урын; төрмә. Мин — тотҡон Батыр
ЗИ р -ЗӘБӘр с. 1. Аҫты-өҫкә әйләнгән; пыранзаран. Зир-зәбәр булыу, ш Зир-зәбәр килһен
ша, башҡорттоң батыры, ултырам зинданда ба
бөтә гүмерем, икмәгеңде башҡа ашаһам. М. Хәй.
шымды ҡатырып. р . Ғарипов. Түҙемголдоң ҡ у 
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Зир-зәбәр килгәс тә ер, күк, булды донъя тагы
ла тын, М. ҒаФури.
2. күсм, Тәртипһеҙ, бола. Зир-зәбәр уйҙар,
газаптар менән тик һыҙлай был баш. Ш. Бабич.
ЗИ Р Л Ә Ү ҡ. диал. Зәрләү.
З И р Ә [фарс. ] терк. иҫк. кит. Оөнки, ни өсөн
-тигәндә. Зирә у л башкалар кеүек Ғәли байҙы
ололамаҫ ине. Аҡмулла.
З И р ӘК [фарс.] с. 1. Тиҙ генә аңлап, отоп
барыусан; сос, аҡыллы, башлы. Улар [Хаммат
менән Закир] үтә зирәк булды: әллә ни арала
һәйбәт итеп уҡырга-яҙырга өйрәнеп алдылар,

/ Бик матур, нәФис. һөнәрсенең бөтә өйө тулып,

3 . Биишева.
2. Алдан күреп, дөрөҫ аңлап, атсыл менән эш
итеүсән; һиҙгер атсыллы. Зирәк аҡыл, ■ Иң

3

йондоҙ кеүек йымылдашып ултырган гәжәп зи 
фа, ысын яһау көршәктәрҙең әле береһен, әле
икенсеһен алып, баш сайҡап, тел сатылдатып
торган, 3 . Биишева.
2. {баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ЗИ Ф А Л А Н Ы У ҡ. ЗиФаға әйләнеү, күркәм
ләнеү. [Ғәни:] Бала сагында ҡып-ҡыҙыл, сырай

һыҙ гына булмаҡсы ине, ниндәй зифаланып,
матурланып киткән. X. Ибраһимов.
ЗИ Ф А Л Ы Ҡ и. Тән төҙөлөшөнөң, һындың
матурлығы; һомғоллоҡ.
ЗИ Ф А Ф [гәр. ] и. Егет менән ҡыҙҙың ҡауышыуы: никах. Зифаф төнө. ■ Фәхрелбанаттың

ун биш йәшендә зифафы булып, Х әсән м улла 
ның гүмерлек рафиҡаһы булды. 3 . Һаҙи.
ЗИ Һ ЕН [гәр.] и. 1. Кешенең аң, аҡыл һәләте.
Зиһен артыу. Зиһен асылыу. Зиһен томала
ныу. m [Сәхипъямал:] Ат түҙмәгәнде, беҙ ас
лы-туҡлы бисә-сәсә, нисек түҙҙек икән? Шуга
әле зиһенем етмәй. X. Ғиләжев. Х алы ҡ горур,
ҡылды меңгә ярыр уның зиһене, уның ҡулд а 
ры, Р. Бикбаев.
М. Басыров.
#
А у га барһаң, зирәк бул, юлдашыңа терәк
2. Хәтер, иҫ; уйлау һәләте. Зиһенем юҡ. З и 
бул. Әйтем.
һене яҡшы. ■ Бөгөнгө осрашыуҙар, көндөҙгө
З И р ЭКЛ ЕК и. 1. Тиҙ генә аңлап, отоп ба
һөйләш еүҙәр һаман да к ү ҙ алдынан китмәй,
рыу һәләте; оттсорлотс, сослотс. «Ғәлиә» ләге
тәьҫораттары зиһененән сыгып бөтмәй. Ғ. В ә
ауылдаштарым бөтәһе лә тиерлек Бабичты маҡ
лиев. Зиһеиде йыйыу (йәки туплау) ҡыйын хәл 
танылар, уның тапҡырлыгына, зирәклегенә һәм
дән сығып, иҫкә килеү; яйлап хәтергә төшөрөү.
ирмәклегенә һоҡландылар, С, Ҡ удаш . Дәресте
Тәкмәс атып барып төшкән М өхәрләм зиһенен
күп ҡалдырһа ла кластан класҡа күсеп бара,
йыйып улай-былай иткәнсе һуң ине инде: ма
ш ул зирәклеге, отҡорлого менән алдыра инде
шина тау аҫтына тәгәрәп китте лә барҙы. А. Ғиру л [Рахмай], К. Кинйәбулатова.
Фанов. Дәреслектә яҙылган һәр һөйләмдең м ә
2. Атсыл менән эш итеү һәләте; һиҙгер атсыл.
ғәнәһенә ныҡлап төшөнөргә тырышып, Кәрим
М уса Й әлил бала сагында уҡ үҙенең зирәкле
бөтә зиһенен тупланы, Я. Хамматов. Знһен та
ге, аҡыллылыгы менән тиҫтерҙәрен генә түгел,
ралыу 1) нимәлер хәтерҙән, иҫтән сығыу, оно
шаҡтай өлкән йәштәге егеттәрҙе лә таңга ҡ ал
тоу. Зиһенем таралып китте бит әле. Кешенең
дыра торгайны. С. Агиш. [Әлхәмов:] Управдом
йөҙөнә карап һөйләшмәһәм, бөтә донъямды оно
эше, ҡәҙерен белһәң, хикмәтле ул. Политиканы
там да ҡуям. К. Мәргән; 2) юғалып ҡалыу,
белергә кәрәк, бисәкәй, [Фәжига:] Зирәклекте
аңҡы-тиңке булыу. Конверт эсенән алган суд
хоҙай йәлләмәгән инде үҙеңдән, С. Кулибай. /
ҡарарын .. ҡат-ҡат уҡып сыҡҡас, Сәрби шаҡ
Эшкә уңғанлыҡ, булдыҡлылыҡ. Ш ул көндән
ҡатып, зиһене таралып, бүлмә уртаһында оҙаҡ
алып Әбйәлилдә яҡшы аттар үрсетәләр икән,
баҫып торҙо. X. Зарипов. Знһен юйылыу ҡар.
Ә егеттәренең зирәклеге һәм ҡыйыулыҡ менән
знһен таралыу 2. Көтөлмәгән хәлгә шаҡ ҡатҡан
тирә-яҡта дандары таралган, ти (Әкиәттән).
малайҙар, зиһендәре юйылып, ауыҙ асып ҡал
ЗИГГ: зитҡа тейеү асыуҙы килтереү; йәнде
ды. Ф. Иҫәнғолов.
көйҙөрөү. «Бында эш ҡалдырып, эт һугарып
ЗИ Һ ЕН Л Е с. 1. Аң, аҡыл һәләте юғары. З и 
йөрөүселәр бөтмәҫ, ултыр тракторыңа, әйҙә кит
һенле булы у, ш Бөтәһенән матур, зиһенлерәк,
тек!» — тип Ҡаһымбай Буранбайга екерҙе. Уның
уңганыраҡ минең әсәйем, Р. Ғарипов. Түңәрәк
был һүҙҙәре Батырҙың зитына тейҙе. И. Ғиззә
кү л буйында тирмәләр ҡороп, салт аҡыллы, гә
туллин. Байҙың тоҡом үгеҙен тотоп алып, мө
жәп зиһенле Салауат батыр үҙенең ҡатыны,
гөҙөнә мөйәт, алам-һалам септә элеп, ҡойрогобер улы, бер ҡыҙы менән гүмер иткән (Хикәйәт
нан тартып үсекләй, зитына тейә башланы,
тән).
С, Кулибай.
2. Хәтере, иҫе камил. Зиһенле кеше. ■ М уса ..
ЗИ Т Һ Ы Ҙ с. Йәне көйә белмәгән, моңһоҙ.
үҙе зирәк, зиһенле малай. Ишеткән-күргәнен
[Гөлъямал:] Ә Нәфисәһе бигерәк бешмәгән, бо
иҫенән сыгармай. 3 . Ураҡсин. Бер тапҡыр үт
ламыҡ, Ү ҙ күләгәһенән [үҙе] ҡурҡа. Ш ул тик
кән юл, .. кешенең дә, аттың да зиһенендә ҡала,
лем дә зитһыҙ кеше булыр икән! Я. Хамматов.
эт тә, хатта ҡоштар ҙа ш улай зиһенле була.
ЗИ Ф А [фарс,] с, 1. Һылыу, ҡупшы, һомғол.
С. Кулибай.
Зиф а буйлы ҡыҙ. Зиф а тал, ш Е лбәҙәкләп тек
ЗИ Һ Н И [гәр. ] с. Аҡылға, зиһенгә мөнәсәбәт
кән зәңгәр бәрхәт зифа буйга бигерәк килеш 
ле. Зиһни кимәл,
кән, Ш. Бабич. [Башҡортостан йылгаларында]
ЗМ ЁЙКА [РУС.] и, а, х. Игенде сорттарға айы
буйҙары зифа ҡамыштар шым гына йырлап то
ра торған ҡорамал.
ра, Р. Ниғмәти, һ инең генә кеүек зифа йәрҙәр
ЗН А К [РУС. ] и. 1. ҡар. тамға 4.
нисек тыуып, нисек үҫә икән (Халыҡ йырынан).
2. ҡар, бнлдә 1, 2.

уҫал, тупаҫ уҡытыусылар ҙа бөгөн йомшагыраҡ ине — һәр хәлдә зирәк шәкерттәр ҙур үҙгә
реш булганын, йә булырга тейешлеген һиҙен
де, С. Агиш. Салауат та тигән ай аҫыл ир —
зирәк иркәйҙәрҙең зирәге (Халытс йырынан). /
Эшкә уңған, булдытслы. Егет ҡуллы ирҙәр —
зирәктер, төндө көн иткәндәр — һирәктер,
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З Н а К у М [РУС. знакомый] и . һөйл. ҡар, белеш.
[Тәнзилә:] Питрә знакум , был мин.. Карамалинский Тәнзилә. М. Тажи.
ЗНаМЕНАТЕЛЬ и. К әсерҙә һыҙытс аҫтында

һы. Урманлы дала зонаһы. С үллек зонаһы.
Урал арты зонаһы. Урал алды зонаһы, ■ Сте
нала һәр М ТС зонаһы үҙенә бер төрлө буяу
менән эшләнгән район картаһы эленеп тора,

тороп, берәмектең нисә тигеҙ өлөшкә бүленгән
леген күрһәткән һан. Сагыштырма знаменатель,
ф у ртаҡ знаменателгә килтереү кит. бер ни
сә нәмәне йәки күр ен етте бер-береһенә оҡшатып, тап килтереп тигеҙләп бүлеү.
ЗН аЧО К [РуС.] и. Кешенең эшен баһалау
йәки ниндәйҙер ваҡиғаны билдәләү өсөн сыға
рылып, түшкә тағып йөрөй торған тамға. К ом 

Ә. Вәли.
ф Зона тарифы теге йәки был зона өсөн бил
дәләнгән хаҡ.
ЗОНАЛЬ [РуС. зональный] с. Билдәле зона
ға мөнәсәбәтле, билдәле зонаға хас. Зональ
үҙенсәлектәр. / Берәй зонала булған йәки бер
нисә зонаны биләгән. Зональ күргәҙмә. Зональ

сомол значогы. Пионер значогы. Ударник значогы. Университет значогы. Х алы ҡ мәгарифы
отличнигы значогы. Өфөнөң 400 йыллыгына сыгарылган значок, ш «Ворошиловса атыусы»,
ГТО, Г СО значоктарына нормалар тапшырыу
беҙҙең быуынды физик яҡтан сыныҡтырҙы.

кәңәшмә. Зональ ярыш.
ЗОНД [рус. (ф р.] и. 1. Ниҙеңдер эсенә ин
дереп ҡарай, тикшерә, өлгө ала торған көпшә
рәүешендәге ҡорамал. Медицина зонды. Тупраҡ

зонды.

И. Ғиззәтуллин.

2. Һауаның юғарғы ҡатламдарын тикшерә тор
ған һауа шары. һ а у а зонды.
ЗОНДЛАУ ҡ. Зонд менән тикшереү. Тупраҡ

ЗНаЧОКЛЫ с. Значок менән бүләкләнгән;
значок йөрөткән. Значоклы спортсмен. Значок

ты зондлау.
ЗОНТИК

лы уҡытыусы.
ЗОБ [РУС. ] и. ҡар. ҡуштамаҡ.
ЗОБаНЫ Й [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ислам диненсә, тамуҡ эргәһендәге һаҡсы. Зобаный суҡ 
мары. ■ Зобаныйҙар һелтәп гөрзөй суҡмар,
болоттарҙы бутай, ҡуйырта. Ут эсенән сүпләп
вәхши ҡоштар, беҙҙең өҫкә үлем ыргыта. Ш. Б а
бич.

2. күсм. Яуыз, уҫал кеше. Шатланмаһын, ти
нем, зобаныйҙар күҙ йәштәрен күреп батырҙың.
Ғ. Әмири.

ЗОДИАК [Рус. <ғР.] и. астр. Ҡояштың йыл
лыҡ хәрәкәт юлы буйлап урынлашҡан ун ике
йондоҙлоҡ (Һыуҡояр, Балыҡ, Ҡуҙы, Буға, Иге

ҙәктәр, Ҡыҫала, Арыҫлан, Ҡыҙ, Үлсәү, Саян,
у ҡсы, Ылаҡ).
ЗОЛАМӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. ҡар. золмәт2.
ЗОЛМӘТ 1 [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Төн ҡараң
ғыһы. Ярым төн золмәттә күҙ нурым айҙай тотолдо. В. Мирзанов. Н ур илә золмәт вә төн,
көндөҙ барыберҙер һиңә. Я. Юмаев.
2. Наҙанлыҡ, ҡараңғылыҡ. Золмәт дәүере.
Йәһәләт золмәте, ш Золмәт маяҡтары — мана
ралар, яңгыратмагыҙ аҙан өндәрен. Д. Юлтый.
ЗОЛМӘТ 2 и. иҫк. кит. 1. ҡар. золм әт1 1.
2. күсм. Иҙгенлек, ҡоллоҡ. Золмәт күреү. ■
Золмәт, вәхшәт нигеҙенә королган царизмдың
иң ҙур арҡа таяныстарының береһе жандарме
рия булһа, икенсеһе дин ине. И. Насыри. Унда
вәхшәт, унда золмәт, ут, йәһәннәм, эҫе нар.
Ҡайҙа баҡма гәм дә хәсрәт, моңһоу донъя, ҡайгы-зар. В. Мирзанов.
ЗОЛОМ [гәр.] и. иҫк. кит. Иҙгенлек, ҡоллоҡ,
ғәҙелһеҙлек. Золом ҡылыу, ш Батша хөкүм ә
тенең золомон бынан ары күтәрергә хәл ҡалма
ны. Һ. Дәүләтшина.
ЗОЛОМ ЙӘБЕР и. йыйн. Золом һәм йәбер.
Золом-йәбер аҫтында йәшәү.
ЗОЛОТНЙК [РуС ] и. Пар машинаһының ци
линдрына парҙы тейешенсә йүнәлтә торған ҡ о
рамал.
ЗОНА [РУС. < ғР.] и. Ниндәйҙер дөйөм бил
дәһе, тәбиғи шарттары һ. б. менән билдәләнгән
урын; төбәк, район, бүлкәт. Урманлы тау зона
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[рус. (го л.] и. Ямғырҙан йәки
ҡояштан ышыҡланыу өсөн, таяҡка беркетелгән
каркасҡа киреп эшләнгән йыйылмалы ҡулайла
ма. Зонтикты асыу. ш Әле бына уҙган аҙнала
гына [Ҡолмырҙа старшина] ҡара тройкаһына
ултырып, .. эҫелеккә сыҙамай зонтигы һалҡы
нына ышыҡланып .. старателдәр янына уҙып
киткәйне. Т. Хәйбуллин. Агайым зонтик бүләк
итте зәңгәр һауа төҫөндә. Инде хәҙер мин йөрөй
өм ямгырҙы теләп көн дә. С. М уллабаев.
ЗООВЕТЕр ИНАр ЙЯ [рус.] и. Малдарҙы тәр
биәләү, үрсетеү, дауалау һәм ауыл хужалы
ғында дөрөҫ Файҙаланыу юлдарын өйрәнә тор
ған Фән. Зооветеринария белгесе. Зооветерина

рия институты. Зооветеринария пункты. Зоове
теринария уҡыуҙары.
ЗООТЕОГРАФ [РУС.] и. ЗоогеограФия буй
ынса белгес.

ЗООТЕОТр АФИК с. ЗоогеограФияға мөнә
сәбәтле.

3 0 0 ГЕ 0Г р АФИЯ [рус.] и. Ер йөҙөндә хайуандарҙын таралышын өйрәнә торған Фән.
ЗООЛОГ [РУС.] и. Зоология менән шөғөллән
гән белгес.
300Л 01ГИ К с. Зоологияға мөнәсәбәтле. З о о 
логик атлас.
ЗООЛОГИЯ [РУС. <ғР. ] и. Хайуандар донъя
һын өйрәнә торған Фән. Зоология кафедраһы.
■ [Ғүмәр:] Әсәй, зверинецҡа барырга аҡса бир
әле. Беҙ бит зоология үтәбеҙ. Беҙгә уны ук ы 
тыусы ла ҡарарга ҡушты. С. Агиш.
ЗООПАр К [РуС.] и. Күргәҙмә әсән йәнлек
тәрҙе яһалма шарттарҙа аҫрай торған урын.

Күсмә зоопарк.
ЗООТЁХНИК [РуС. ] и. Зоотехника буйынса
белгес. Баш зоотехник. К олхоз зоотехнигы. ш
К олхоздарга заманында йә осраҡлы рәүештә,
йә еңел кәсеп эҙләп ҡалаларҙа оя яһаган агро
номдар, зоотехниктар ҡайта башланы. И. Аб
дуллин.

ЗООТЕХНЙК с. Зоотехникаға ҡараған, зо о 
техникаға бәйле. Зоотехник ҡагиҙә. Зоотехник
түңәрәк, m Зоотехник иҫәп — малдарҙың тоҡо
мон яҡшыртыу га иң мөһим сара. «Совет Баш
ҡортостаны», 1971, 29 ғинуар.
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ЗО О Т Е Х Н И К А [РУС.] и. М алда үрсетеү, ҡа
рау һәм Дөрөҫ ФаЙҙалаиыУ тураһыиДағы Фәи.

ф Зөһрә аусыһы бөжәк ашай торған бәләкәй
генә һаҙ үләне. Зөһрә сәсе һеркәләнеү юлы ме
нән үрсей торған бәләкәй матур үлән.
З У Б Р [РУС.] и. ҡар. д у м б а й 2.
З у Р [фарс.] с. иҫк. Көслө, ғәйрәтле.
З у Р Л А у ҡ. иҫк. Ирекһеҙләү, көсләү. [Айһы

Зоотехника курстары. Зоотехника факультеты.
З О Ф р И ЯТ [фарс.] и. иҫк. кит. Еңеүсе. Әл-Хәнәф и әй Мозаффар, зофрият бул, ныҡ ты
рыш. Борсагың һип, м уллаларҙы аҫҡа ташлап,
өҫкә ос. Ш. Вабич.
ЗО Һ у р [гәр. ] и. иҫк. ҡит. Сығыш; билдәле
булған вакыт. Башҡорт исеменең зоһуры Б а г
дад хәлиф әһе Моҡтадир тарафынан Болгар
дәүләтенә күндерелмеш булган илсе һәйәтенең
былар араһынан күсеп киткәндән һуң булмыш 
тыр. Р. Фәхретдинов.
ЗӨ БӘ Л Ә и. диал. Сыңғарсай бармаҡ {ҡар.
бармаҡ).
ЗӨ БӘ РЖ Ә Т [гәр.] и. 1. Үтә Күренеп торған
асыҠ й әт ел төҫтәге аҫыл т а т . Зөбәржәт ҡашлы

йөҙөк.
2. күсм. Асы-к йәшел төҫ. // Д иңгеҙ зөбәржәт
нур бөркөп, күҙҙең ауын алып йымылдап ят
ҡан. 3 . Биишева. Зөбәрж әт йәшел асьгк йәшел.
ЗӨЛЙӘЛӘЛ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Бөйөклөк.
2. Алланы бөйөкләп әйтелгән һүҙ. Гөлъямал
төнөн .. һин булма аңҡау, бул уяу, зөлйәләлең
дән һора, төндә тороп тәҡүә кейәү. Ш. Бабич.
ЗӨЛҠ аҒИҘӘ [гәр.] и. Ай календарының уи
береисе айы {ҡар. календарь), һугы ш ҡа барып
индек зөлҡагиҙә айында (Вәйеттән).
ЗӨЛМӘТ4 и. ҡар. золмәт '. Зөлмәттән әбелхәйәт табырга сыҡтыҡ. Ғ. Ибраһимов.
ЗӨ Л Ф [фарс. ] и. иҫк. кит. 1. Һөйгән ҡыҙҙың сәс толомо. Ҡ улъяҙм а поэзияла .. исеме
билдәһеҙ шагир ҡаш, күҙ, ауыҙ [агыҙ] тип яҙып
килә лә иренгә килеп еткәс, уны ләб тип ала,
ә сәс толомо зөлф булып китә. Ә. Харисов.
2. {баш хәреф менән ) Ҡатын-тсыҙ исеме.
ЗӨ Л Ф Ә Ҡ Ә р [гәр. ] и. иҫк. Ғәли хәлиФәнең,

3

лыу:] Мин бер саҡта ҡыҙ инем, иркә үҫкән буҙ
инем, дейеү мине урланы, кейәүгә биреп ҙу р 
ланы. «Урал батыр».
ЗУ Р Л Ы Ҡ и. иҫк. кит. Ҡөслөк. Береһе малын
береһе алган зурлы ҡ менән (Ҡобайырҙан).
ЗЫ БЫ Н и. диал. Көбөсәк.
зый оҡш. Шәп осоп, елеп үткән нәмәнең тсыҫтса, өҙөк тауышын белдергән һүҙ. Зы й итеү.
зый зый оҡш. Ҡ абат-ҡабат зый иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Зый-зый итеү. Зый-зый ки
леү. Зы й-зы й осоу.
зыйҡ оҡш. Яңғырап ҡапыл туҡтаған өҙөк
тауышты белдергән һүҙ. Зы йҡ итеү.
з ы й ҡ - з ы й к оҡш. Ҡ абат-ҡабат зыйҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Зы йҡ-зыйҡ итеү. Зыйҡ-зыйҡ килеү.
ЗЫ ЙҠЫ ЛДАТЫ У ҡ. Зыйҡ-зыйҡ иттереү,
зыйҡ-зыйҡ килтереү. Зыйҡылдата баҫыу.
ЗЫ Й Ҡ Ы ЛДАУ ҡ. Зыйҡ-зыйҡ итеү, зыйҡзыйҡ килеү. Ат тояҡтарының зыйҡылдауы ..

тын ятҡан ҡар далаһының тыныслыгын боҙа
ине. Һ. Дәүләтшина.
ЗЫ ЙҠЫ ЛДАШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. зыйкылдау.
ЗЫ ЙЛАТЫ У ҡ. i . Зый иттереү, зый килте
реү. Зыйлатып снаряд яуҙыра.
2. күсм. Нимәнелер бик тиҙ эш ләү, башҡа
рыу; елдереү. Зыйлатып барып етеү. ш [Ат ме
нән йөрөгән ҡатын-ҡыҙ] ырҙында алтышар бот
ло тоҡтарҙы эһ тә итмәй ыргыталар ҙа зы йла
тып сыгып та китәләр. Р. Солтаигәрәев.
ЗЫ ЙЛАУ ҡ. 1. Зый итеү, зый иткәи тауыш
сығарыу. Зы йлап осоу. Баш осонан пуля зы й

йәнәһе, бер сапҡанда умыртҡа һөйәген өҙә с а 
ба торған тсылысы. Утлы пар кеүек һулыш те
ләйем, зөлф әҡәр кеүек ҡылыс теләйем. Ш. Б а
бич.
ЗӨ Л Ф Ә р ӘКӘН р. диал. Селпәрәмә.
ЗӨ Л Ф Ә р ӘМӘ р. диал. ҡар. селпәрәмә.
ЗӨ Л Х И ЗӘ [гәр. ] и. 1. Ай календарыиың уи
икенсе айы {ҡар. календарь). Зө лхи зә айында

2. Хәл ҡылымдың, *п Формаһында килеп, х ә 
рәкәттең бик етеҙ, шәп булғанын белдерә. Зы й 
лап үтеп китеү. ■ Нина мәктәп ҡыҙҙары кеүек
баҫҡыстан зыйлап төшөп китте. Һ. Дәүләтш и
на.
ЗЫЙЛАШ ЫУ к. урт. ҡар. зыйлау. П улялар

тыуган.
2. {баш хәреф менән) Ҡатын-тсыҙ исеме.
ЗӨ М БӨ р оҡш. һөйл. Тәрән һыуға ауыр нәмә
төшкәндә сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Зө м 
бөр итеү. Зөмбөр итеп ҡалыу.
ЗӨ М РӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Уртатс, дөйөм сиФаттса эйә булған төркөм. 1917 йыл револю ция
башланыу менән Россиялагы иҙелгән ваҡ м и л
ләттәр зөмрәһенән булган башҡорт халҡы .. үҙ
хоҡугы н даулап револю ция майҙанына сыҡты.

зыйлашып оса.
ЗЫ ЙТ оҡш. 1. Бик шәп осоп, елеп үткән нә
мәнең киҫкен хәрәкәтен белдергән һүҙ. Зыйт
итеү. Зыйт иттереү. Зыйт итеп ҡалды.
2. ымл. мәг. һөйл. Кешене тиҙ китергә ҡушып,
ҡыуғанда әйтелә. Зыйт бынан, күҙемә күренмә1
ЗЫ ЙТ ЗЫ ЙТ оҡш. Ҡ абат-ҡабат зыйт иткән
де белдергән һүҙ. Зыйт-зыйт итеү. Зыйт-зыйт
осоу. П улялар зыйт-зыйт килә.
ЗЫ ЙТЛАТЫ У ҡ. һөйл. Ғәҙәттә хәл ҡылым

Ш. Хоҙайбирҙин.
ЗӨ М РӘТ и. ҡар. зөбәрж әт 1. Зөмрәт ҡашлы

дың *п Формаһында килеп, «бик тиҙ, ҡапыл»
төшөнсәһен бирә. Зыйтлатып үтеп китте.
ЗЫ ЙТЛАУ ҡ. һөйл. Ғәҙәттә хәл ҡылымдың
*п Формаһында килеп, хәрәкәттең бик тиҙ һәм
ҡабатлаулы булғанын белдерә. П улялар зыйт

йөҙөк.
ЗӨ Р Р И Ә и. ҡар. зәррә 1. Зөрриәләй яҡты юҡ.
ЗӨ ХӘ Л [гәр. ] {баш хәреф менән) и. иҫк. кит.
Сатурн.
ЗӨ Һ РӘ [гәр.] {баш хәреф менән) и. 1. {йәки
Зөһрә йондоҙо) Ҡояштан икенсе торған плане
та исеме; Сулпан, Венера.
2. Ҡатын-тсыҙ исеме.
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*

лап тора.

лап тора. ш К үҙ алдынан хәтфә яландар, бөҙрә
әрәмәлектәр зыйтлап үтә. «Совет Башҡортоста
ны», 1967, 9 июнь.
ЗЫ ЙТЫ ЛДАТЫ У
реү.

ҡ.

Ҡ абат-ҡабат зыйт итте-
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ЗЫЙТЫЛДаУ ҡ. Ҡабат-тсабат зыйт итеү. Т и 
рә-яҡта пулялар зыйтылдап оса,
ЗЫЙТЫМ и, диал, 1. Ватс сурағай.
2. күсм. Киҫкен, йылғыр хәрәкәтле кеше.
ЗЫЙЫЛДаТЫҮ ҡ. Ҡ абат тсабат зый иттереү.
Зыйылдатып таш бәреү,
з ы й ы л д а у ҡ. Ҡабат-тсабат зый итеү. Б ө 
гөн пуля зыйылдамай, үлем тормай һагалап.
X . Кәрим.

з ы й ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. зыйылдау. Баш
осонан зыйылдашып пулялар оса.
ЗЫ Ҡ : зыҡ ҡубыу 1) шау-шыу, ығы-зығы ки
леү; сырсыулашыу. Ишек ябылгас та, балалар

кәзәне йәлләп, зыҡ ҡубып иларга тотондо. А ҡ 
тыҡ малдан яҙыуы бигерәк ҡыйын ине. Я. Х ам 
матов; 2) нытс асыуланып әрләү; пур туҙыу. Б а 
ланы ҡарамагандар тип, әсәйем зыҡ ҡуба. Зыҡ
ҡуптарыу 1) шау-шыу күтәреү, ығы-зығы тыу
ҙырыу. Теге эттең зыҡ ҡуптарып абалап өргә

зы ң
ЗЫҢҒБНРАУ ҡ. Зыңғыр итеү; зыңғырлау. Т е

лефон зыңгырай.
ЗЫ ҢҒЫ р АШЫУ ҡ. урт. ҡар. зыңғырау.
ЗЫ ҢҒЫ р ЛАТЫУ ҡ. Зыңғыр иттереү, зыңғыратыү. Гармунсы гармунының ҡыңгырауын зы ңгырлатып алды. М. Тажи.
ЗЫ ҢҒЫ р ЛАУ ҡ. Зыңғыр итеү; зыңғыраУ.

Ҡыңгырау зыңгыр лай, ш Гитара ҡылдарының
зыңгырлауына егеттең аяҡтарынан алда ҡулда
ры бейей башланы, «Ағиҙел», 1970, № 8. Ат
тың ҡойрого бер ҡыңгырауга һугылган да, ҡың
гырау зыңгырлап киткән, ти (Әкиәттән).
ЗЫ ҢҒЫ р ЛАШЫУ ҡ. урт. ҡар, заңғырлаУ.
ЗЫ Ң -ЗЫ Ң , зың да зың оҡш. Ҡабат-тсабат
зың (1 мәғ.) иткән тауышты белдергән һүҙ.

Зың-зың иттереү, m Яҡты көн, татлы өн юҡ
унда [зинданда], зың да зың .. быгауҙар сы л
быры, М. Кәрим. Сәскәләрҙең башын өҙә-өҙә,
зың-зың итеп пуля һибелде, Ғ. Ғүмәр.

нен ишеткәс, унан да, бынан да өрөп сыҡҡан
эттәр, бер-ике минут эсендә Насирҙарҙың ар
баһын һырып алды. М. ҒаФури; 2) нытс итеп
әрләү; пыр туҙҙырыу. Бригадир Әхмәтҡол бөгөн
бөтәһен зыҡ ҡуптарҙы. С. Агиш.
ЗЫҠЫ и. диал. Һытсы. Юлдың бөгөн зыҡыһы
йомшарган. Сана табандары сыжламай. С. Ҡ у 

ЗЫ Ң Ҡ 1 оҡш. Бер генә тапкыр нытс зың иткән
өҙөк тсалын тауышты белдергән һүҙ. Зы ңҡ итеп

зыя нтеү ютс итеү.
ЗЫ М Ы РЛАУ ҡ. ҡар. зем берләү.
ЗЫ Ң оҡш. 1. Тимергә тимер йәки баштса нәмә
бәрелгәндә, йотса тсаты нәмә шундай утс тсаты
нәмәгә һуғылғанда яңғырап сытстсан тауышты
белдергән һүҙ. Зы ң итеү. Зы ң иттереү. / Ҡ олатста, башта сыңлаған, шуға отсшаш тауышты
белдергән һүҙ. Ҡолагым зың итеп тора.
2. и. мәг. Зыңлаған тауыш. Р ельс зыңы. m

ЗЫ Ң Ҡ Ы ЛДАТЫ У ҡ. Зыңтс иттереү, зыңтс
иткән тауыш сығарыу. Зыңҡылдата баҫыу, ш

бәрелеү. Зы ңҡ итеп барып төшөү, ш Айтуган
ҡалмаҡ батшаһының батырын күтәреп-тереп
бәрҙе, ти. Теге батыр ергә зыңҡ итеп ҡалды,
ти (Әкиәттән).
з ы ң ҡ 2 с . һөйл. Иң юғарғы. Агастың зыңҡ
осо. Тауҙың зыңҡ түбәһе.
даш.
ЗЫ Ң Ҡ А и. диал. Оыңға.
ЗЫ М БЫ Р оҡш. ҡар. зембер.
ЗЫ Ң Ҡ Ы Й и. һөйл. Берәй нәмәнең иң юғарғы
ЗЫ М ЗЫ Я [гәр. ] р. Бер эҙһеҙ, хәбәрЬеҙ. Зы м
осо, түбәһе. Уҡ башаҡтарына оҡшаган ҡаялар
зыя бөтөрөү. ■ [Илгужа:] Таң янына бармай
булмаҫ инде ул. Зы мзыя югалма тигәйне. Ғ. И б
ҙың зыңҡыйында.. агастар һерәйеп тора. С. К у
либай. [Бабсаҡ] бейек бер тау га килеп сыга.
раһимов. Ҡ уҙы йкүрпәс ш ул китеүенән зым
зыя юҡ булды. «Ҡ уҙыйкүрпәс менән Маянһы
Уҡ-Һаҙаҡтарын һалып, бер аҙ тын ала ла тау
лыу».
ҙың нәҡ зыңҡыйына менеп, тирә-яҡҡа күҙ йөрө
□
Зымзыя булыу юғалыу, ютс булыу. Зы м төп сыга (Әкиәттән).
Зыңҡылдатып бейеһәләр, ҡалтырап тора түшәм.
Ғ. Дәүләтов. Үрәпсеп тора үрләстә ҡырлас я л 
лы саптарым, зыңҡылдата, өҙә баҫып, саҡма
сагыр сапҡырым. X. Н азаров.

Ысыҡ баҫты ҡарабойҙайҙы, бал ҡорттары зыңы
туҡтаны. Б. Бикбай.

ЗЫ Ң Ҡ Ы Л Д А У ҡ. Ҡаты бәрелеп, һуғылып
зың итеү. Арҡалары менән ҡаҡ юлга зы ңҡы л
дап барып төштөләр, Ғ. Хәйри.
ЗЫ Ң Ҡ Ы ТЫ У ҡ. 1. Ауыр тимер нәмә менән
тутстауһыҙ һуғыу, бәреү. Зыңҡыта һугыу, ш Ай,

ЗЫ ҢҒЫ ЛДАТЫ У ҡ. 1. Ҡабат-тсабат зың ит
тереү, зыңлатыу. Думбыраны зыңгылдата сиртеү. ■ Ә хм әҙулла бабай ҡурайына һыу бөр

Уралым, уҙган юлдарыңда өйөрмәле, ыжгыр ел
дәр бар. Ер зыңҡытҡан ҡургаш ямгырҙар бар,
ләхет һымаҡ ҡара көндәр бар. А. Игебаев.

көп зыңгылдатып өрөп алды ла, аҡрын гына
уйнап ебәрҙе, Ә. Вахитов.
2.
Яңғыратып тауыш сығарыу. Зыңгылдата
баҫып бейеү.
ЗЫ Ң ҒЫ ЛДАУ ҡ. Ҡабат-тсабат зың итеү. Б ы 
яла зыңгылдай, Ҡ ыңгырауҙар зыңгылдай. ш
Ҡыҫҡа һәм аңлайышлы команда яңгыраны,
яҡында гына шпорҙар зыңгылданы. Я. Хамма

2. Зыңтс иттереү, зыңтс иткән, тауыш сығарыу;
зыңтсылдатыу. / Нытс итеп, бик тсаты бәреү һ . б.

тов.
ЗЫ ҢҒЫЛДАШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. зыңғылдау.
ЗЫ ҢҒЫ р 1 оҡш. Ҡыңғырау йәки шундай баш 
тса нәмәнән яңғырап сытстсан тауышты белдер
гән һүҙ. Зыңгыр итеү. Зыңгыр иттереү.
ЗЫ ҢҒЫ р 2 и. диал. ҡар. сыңғырлаҡ 2.
ЗЫ ҢҒЫ р АТЫУ ҡ. Зыңғыр иттереү; зыңғыр
латыу. Ҡыңгырау зыңгыратыу .
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Зыңҡыта һугыу. ш Иштуган, тарт гармунынды, баҫайым бер зыңҡыта, Н. Ҡәрип.
3. Оатнатып ауырттырыу. Зыңҡытып баш һыҙ
лап ҡуйҙы, иҫерек кеше һымаҡ күҙ алдары се
мәкәйләнде, Н. Ҡәрип.
ЗЫ Ң Ҡ Ы У ҡ. 1. Зыңтс иткән тауыш сығарыу;
зыңтсылдау. [Ҡешеләр иҫкәрмәҫтән] арҡалары
менән ҡаҡ юлга зыңҡынылар, Ғ. Хәйри.
2. күсм. Оатнап ауыртыу. Уф, башым зы ң
ҡый, аяҡ табандарым боҙ кеүек һалҡын. М. Т а
жи.
ЗЫ Ң Л АТЫ У ҡ. Зың иттереү; зың-зың иткән
яңғырауытслы тауыш сығарыу. Зыңлатып сәгәт

һуҡты, ш Зыңлатып салгы яныган тауыш у р 

зың
манлы тау биттәренә барып ҡаҡлыга. С. К ули
бай. / Яңғыратыу. Зыңлатып курай уйнау,

ЗЫҢЛАҮ

ҡ. 1. Зың итеү, зың-зың килеү.
Көслө тауышҡа тәҙрәләр зы ңлап тора, ■ К ү 

ңелдәргә көмөш моң һалып, .. һуңгы ҡыңгырау
зыңлай. Р. Шәкүр. Йүгәндең ауыҙлыгы зы ң
лап китә. Т. Йосопов. / Вапгга йәки ҡолаҡта
сыңлау, яңғырап ишетелеү. Юрган аҫтына инеп
ятҡас та әлеге моңло көй ҡолагымда зыңлап
торҙо. Н. Мусин.
2. күсм. ауыртыу, сир йәки баппса тәьҫир
ҙән ш аулау, сыңлау (баш, ҡолаҡҡа тсарата).
Ҡолагым зыңлай. ■ [Бануҙың] башы ауыртып
зыңлап тора, ашагыһы килә. Ә. Вәли.
зыңлашыу ҡ. урт. ҡар. зыңлау 1.
зыңылдатыу ҡ. Зың-зың иттереү, зыңла
тыу.
зыңылдау ҡ. Зың-зың итеү, зың-зың ит
кән тауыш сығарыу, зыңлау. К апы л тышта ҡа-

раңгыла мылтыҡ атылды. Зыңылданы тәҙрә
быялаһы. Р. Ниғмәти. Бысҡыбыҙ уйнап тора,
зыңылдап, зыйлап тора. А. Игебаев.
ЗЫҢЫЛДаШЫУ ҡ. урт. ҡар. зыңылдау.
ЗЫр оҡш. Шәп әйләнғән нәмәнән сытстсан
тауышты белдергән һүҙ. Зы р итеү.
ф Зыр кнлеү ҡар. зыр әйләнеү. Зыр ҡубыу
ш ул уҡ зыҡ ҡубыу (ҡар. зыҡ). Зыр ҡыҙырыу
бер ерҙе лә ҡалдырмай йөрөп сығыу. Ҡоро да
ла. Уны зыр ҡыҙырып, ажарланып елдәр һыҙгыра. а . Игебаев. Зыр әйләнеү күҙ эиәрмәҫлек
шәп итеп бер урында әйләнеү.
ЗЫр-ЗЫр, зыр ҙа зыр оҡш. Ө ҙөк-өҙөк зыр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Зыр-зыр итеү.
■ Н индәй йылгыр әйләнә сылбыр хәҙер. Ө йрә
лә сылбырҙа И блис зыр ҙа зыр. Ш. Вабич.
ф Зыр-зыр килеү (йәки әйләнеү) зыр-зыр
итеп бик шәп әйләнеү. И ке башта тирмән әйлә
нә, зыр-зыр килә. С. агиш . Ө йҙәге зыр-зыр

әйләнгән орсоҡ тауышына туҡылдатып сапҡан
балта тауышы ҡушыла. Т. Хәйбуллин.
з ы р ҡ з ы р ҡ оҡш. Зыртсыуыт тауышын бел
дергән һүҙ. Зы рҡ-зырҡ итеү.

ЗЫРҠЫЛДаУ ҡ. Зырҡ-зырҡ итеү.
ЗЫрҠЫЛДаШЫУ ҡ. урт. ҡар. зырҡылдау.

Иртә генә тороп мин ҡараһам, зырҡылдашып
оса зырҡыуыт (Халытс йырынан).
ЗЫр ҠЫУЫТ и. Төп-төҙ оҙон моронло, көй
өлдөләр ғаиләһенә тсараған һаҙ тсошо. Я ҙ килгәнкәйҙәрен шунан беләм: зырҡыуыттар килә
зыр ҡубып (Халытс йырынан).

зырлатыу ҡ. Зыр-зыр иттереп, биК шәп
әйләндереү. Кисәге ҡол — бөгөн эшсе-ижадсы,

техниканы ҡулда уйната. Кара уга, ниндәй,
ниндәй оҫта электрик бырау зырлата. Ғ . а м а н 
тай. Шәмсиә ҡулындагы орсогон .. зырлатып
әйләндереп ебәреп, дөйә йөнөн һуҙып-һуҙып
иләй ине. Һ. Дәүләтшина.
з ы р л а у ҡ. Зыр итеү, зыр-зыр килеү. М а
шиналар зырлап эшләп торһон, минут һайын
бирһен файҙаһын, Ғ. Йәнәби. Машинаның арт
ҡы тәгәрместәре бер урында зырлап әйләнеп
тик торҙо, Р. Низамов. К үгәүен ҙурлы ҡ ҡына
ҡош һымаҡ бер нәмә осоп сыга ла, зырлап әйлә
неп, батшаның башын үтә тишеп, күҙҙән юҡ
була (Әкиәттән).

ЗЫУ

3

зырлашыу ҡ. урт. ҡар. зырлау.
ЗЫР-ТҮҢӘРӘК с. һөйл. Бөтә радиустары

ла
тигеҙ түңәрәк; түп-түңәрәк. Зыр-түңәрәк соҡор.
ЗЫ РЫ ЛДаҠ и. Әйләндереп уйнай торған
уйынсытс.
з ы р ы л д а т ы у ҡ. ҡар. зырлатыу. Орсоҡто

зырылдатыу. ш Хисмәт М әрйәм менән икебеҙҙе
ҡуш арлап .. күкрәгенә ҡыҫты ла бүлмә буйлап
зырылдатып әйләндерҙе. Ғ. Байбурин.
зырылдау ҡ. ҡар. зырлау. Орсоҡ зы ры л
дай. ш Оҫта ҡулында станок зырылдай, һөрән
һала. М. Оөндөклө. А ҡ ъ ял батыр .. иргәйел
дең башын өҙә сапҡан. Баш тәгәрләп киткән дә,
бер ерҙә зырылдап өйрөлә башлаган (Әкиәт
тән).

ЗЫ РЫЛДаУЫҠ и. ҡар. зырылдаҡ.
ЗЫРЯН и. Коми халтсының элекке атамаһы.
ЗЫУ оҡш. 1. Бик шәп итеп осоп үткәндә
сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Зы у итеү. ш
Баш осонан зыу килешеп пулялар оса.
2. күсм. Күмәк кеше һ. б. шаулағанда сытс
тсан тауышты белдергән һүҙ. Зы у итеп ҡалыу.
■ Урамда, йорт тирәһендә зыу килеп уйнаусы
бала-саганан башҡа бер йән эйәһенең дә осра
мау ы беҙҙе гәжәпкә ҡалдырҙы, С. Кулибай.
Зы у килеп өй беренсә шаршау эҙләйҙәр, таба
алмайҙар, ти (Әкиәттән).
ЗЫУ-ҒӘЛӘМӘТ: зыу-ғәләмәт килеү ашығып,
өтәләнеп зытс тсубыу. Мозафар, йылмайып, әсә
һенең зыу-гәләмәт килгәненә ҡарап тора ине.
Н. Мусин.

ЗЫУ-ЗЫУ, зыу ҙа зыу оҡш. 1. Нимәлер бик
тиҙ хәрәкәт иткәнде, бер-бер артлы осоп үткән
де белдергән һүҙ. Зы у-зы у килеү.
2. Күмәк кеше һ. б. өҙлөкһөҙ шаулағанда
сытстсан тауышты белдергән һүҙ. Зы у-зы у ки
леү. ш Ҡ апыл ш ул саҡ баш осомда көслө тауыш
зы у ҙа зыу. Әһә, бер күс осоп бара, кәрәк ти
мер зыңлатыу. М. Уразаев.
зыулатыу ҡ. һөйл. 1. Бик тиҙ хәрәкәт итеү;
елдереү, зыйлатыу. К үҙ асып йомгансы .. айыу,
бахырың, зыулатып тау түбәненә ҡарай .. тө
шөп тә китте. С. Кулибай.
2. һөйл. Зыуларға, шауларға юл ҡуйыу. Зы улатмагыҙ әле балаларҙы, тыйыгыҙ.
з ы у л а у ҡ. 1. Зыу итеү, зыу килеү. М ина
ның, снарядтың һыҙгырып, зы улап килә баш
лауынан уҡ алгамы-артҡамы, уңгамы-һулгамы
төшөрөн белеп була. С. Кулибай.
2. Тауышланыу, гөж килеү, гөжләү (күмәк
кеше һ. б. ҡарата). К үс зы улап оса. ш Йырла
тиһәң, йырлайым, бер аҙыраҡ йырым бар. З ы у 
ламай тыңлагыҙ, аҙаматтар (Ҡ обайырҙан),
зыулашыу ҡ. урт. ҡар. зыулау.
ЗЫУЫЛДаТЫУ ҡ. һөйл. 1. ҡар. зыулатыу 2.
2. күсм. Бик ныҡ, тетеп әрләү. Бына китә
сәсрәп, бына китә зыуылдатып атайымды Әхмәтхужа бабай. В. Н аФиҡов.

зыуылдау ҡ. 1. Зыу-зыу иткән тауыш сы
ғарыу, зыулау. Снаряд ярсыҡтары баш осонан
зыуылдап осоп тора. ■ Ҡеүәтле машина зы уы л
дап уҙып китте. Ә. Вәли.

2. һөйл. ҡар. зыулау 2.
зыуылдашыу ҡ. урт. ҡар. зыуылдау. Ҡ у 
ңыҙҙар эңер еткәс, зыуылдашып осоп йөрөй.
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зыя

зәғ

ЗЫ Я [ғәР. ] и. иҫк. 1. Яҡгыльгк, нУр. Зы я бу
лыу. Зы я итеү. ■ һ и н е лә зыяһынан мәхрүм
ҡуймаҫ башҡаларҙы нурландырган нурлы ҡояш.

ваҡыт-ваҡыт ҡабатланған өйәнәге. Зыяндашы

С. Яҡшығолов.
2. (баш хәреф менән) И р-аТ исеме.
ЗЫ Я ДӘ с . иҫк. кит. Артыҡ, үтә Күп. Бы л ике

Мәтсәл.

сифат [ялагайлыҡ һәм һүҙ йөрөтөү] М усала
камил булган кеүек, бының өҫтөнә зыядә мә
керле, ялгансы, боҙоҡ күңелле .. ине. Р. Ф әх 

ҡуҙгалган.
ф Биҙгәктән ҡотолган зыяндашҡа тотолган.
ЗЫЯН ЗӘҮр ӘТ и. йыйн. иҫк. Мал-мөлкәт,
тормош-көнкүреш һәм баппса нәмәгә насар тәь
ҫире тейгән йәки материаль юғалтыуға килтер
гән төрлө хәл; бәлә-тсаза. Зыян-зәүрәт тейеү.
■ һарыбай төнгө постың тыныс үткәнен, зыян-

зәүрәт юҡлыгын хужаһына белдерергә теләгән
дәй, әле бер, әле икенсе ягына сыгып иркә
л ә н д е ]. С. Ҡудаш .
тәрбиәһе хәтдин зыядә, нисек ҡоштар бала аҫ
з ы я н л а н ы у ҡ. Материаль юғалтыуға юлы
рай бер ояла. Ш. Әминев.
ғыу, зыян, ҡаза күреү. Өйҙәре янып , зы янла
ЗЫ ЯЛЫ с. иҫк. 1. И Урлы. Зы ялы донъя.
2. күсм. Белемле. Зы ялы кеше. ш Ана, урта нып торалар.
з ы я н л а у ҡ, 1. Ниндәйҙер сәбәптән үлеү
тошта, бер яҡ стенага һыйына биреп, бер ти
(малға ҡарата); ҡазаланыу. / Йыртҡыс йәнлек
рәгә туплангандар элекке мәҙрәсә хәлфәләре.
тамаҡлап үлтереү, ҡазалау (малды). Б үре һы
Бында йыйылгандарҙың барына ҡараганда ла
йырҙы зыянлап киткән.
зыялы, мәҙәни халыҡ улар. Ф . Иҫәнғолов. Әйҙә
2. Зыян эшләү, зарарлау. Алмагасты сысҡан
Әхсән Кормашый, выж! Матбугатта тормасы.
зыянлаган.
Ят ауылда, бул зыялы бер һабансы, тырмасы.
ЗЫЯНЛЫ с. Эшкә, тормошҡа кире тәьҫирле;
Ш. Бабич.
насар һөҙөмтәле; киреһе зарарлы. [ Эш селәр]
ЗЫ ЯЛЫ Й и. иҫк. Белемле, уҡымышлы кеше.
байҙарҙың милли эштәренә ҡатнашмаган, кире
Х әҙер тәрәҡҡиәт заманы. Башҡорттарҙан да
һенсә, улар менән көрәшкән, үҙҙәренә кем зы ян
зыялыйҙар сыгырга ваҡыт. Б. Бикбаи. Эй зы я
лы, кем файҙалы икәнлеген яҡшы айырган.
лый! Йөрөмә ситтә, һин дә кил кер кәртәгә,
3 . Шәрҡи.
ил газап сиккән ваҡыт милләтселекме мәртә
ЗЫЯНЛЫҠЛЫ с. Матди юғалтыуға килтер
бә? Б. Мирзанов.
гән; Файҙаһыҙ. Зы янлы ҡлы хужалыҡ.
ЗЫ ЯЛЫ ЙЛЫ Ҡ и. Зыялы кешегә хас сиФат.
ЗЫЯНЛЫҠҺЫҘ с. Матди юғалтыуға килтер
Б. Бикбайҙың бөтә торошонда ябайлыҡ, ихтимәй торған; килемле. Зы янлыҡһыҙ хужалыҡ.
рамлылыҡ булы у өҫтөнә ниндәйҙер күҙгә артыҡ
ЗЫЯр а т [гәр.] и. Үлгән кешеләрҙе күмә тор
бәрелмәгән зыялыйлыҡ, зирәклек бар. Ә. Вахи
ған урын; ҡәберлек. М осолман зыяраты, ш
тов.
[Әхмәҙулла:] Х алы ҡ бына ошо имәнлектә яңы
ЗЫ Я Н [фарс.] и. 1. Н асар һөҙөмтә биргән
зыярат яһаны, [яу батырҙарын] күмергә бөтә
кире тәьҫир; зарар. Зы ян тейеү. Зы ян эшләү,
халы ҡ килде. Ә. Вахитов.
ш Артыҡ шаярыу күп ваҡыт үҙеңә зыян к и л 
+ Зыярат итеү (йәки ҡылыу) 1) күрергә, ҡа
тереү менән бөтә. Ғ. Хәйри. А лланы ң рәхмә
рарға, хәл белергә барыу. Б ы л урынды бер ни
тендә булгыры. һәйбәт әҙәм ине Ямал. Эшмә
сә тапҡыр зыярат итеп, бөтә ҡанундарын .. ү ҙ
кәр ине. Әҙәмгә зыяны теймәне. Һ. Дәүләтш и
ләштереп бөткән извочиктар аттарын урынлаш 
на.
2. Ниндәйҙер материаль юғалтыүға килтергән тырып, арбаларындагы .. [нәмәләрен] бушата
башланы. И. Насыри; 2) изге урынды йәки нә
кире йоғонто; тсаза, зарар. Зы ян күреү. ■
мәне барып күреп, дини йола атҡарыу. [Әбей:]
Б АС С Р граждандары дәүләт һәм йәмгиәт ойош
Бер нисә көндән [тәүге ҡөръәнде] Сәмәрҡәндкә
маларының, ш улай уҡ вазифалы кеш еләрҙең үҙ
оҙаталар икән. Ана шуны зыярат ҡылырга,
хеҙмәт вазифаларын башҡарганда законһыҙ эш
ҡарай барырга мөмкин тинеләр. О. Агиш.
итеүҙәре арҡаһында килтергән зыянды түләтерге хаҡлы. Баппсорт АСХР-ының КонститүңияЗЫЯФӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Һый-хөрмәт.
ретдинов. Дәки зыядә тағы ла күберәк. Хәтдин
зыядә кәрәгенән артытс күп. [Кешенең] бүтән

һы, 1984.
□
Зыян итеү 1) насар һөҙөмтәле тәьҫир яһау.
һ аулы ҡ ҡа зыян итеү; 2) материаль юғалтыүға
килтереү. Аждаһа зыян итә башлаһа, малды,

әҙәмде алһа, болот килеп, үҙен ел-дауыл күтә
реп алып китә, ти. Ғ. Ибраһимов.
ф Зыян итмәҫ ( йәки бүлмаҫ) Файҙаға ғына
булыр, насар түгел. [Үмәр:] А ла һыйырҙы ла,
танаҡайҙы ла ҡышлатып, киләһе йыл ике бы ҙау
лы һыйыр яһап булганда зыян итмәҫ ине.
Һ. Дәүләтшина. Зыян юҡ кешене тынысланды
рырға теләп, ҙур зарар ютс тигән мәғәнәлә әйте
л ә,— Ярар, бәхетем шулдыр. Зы ян юҡ. Т. Х әй
буллин.
ф Биш тинлек ҡуян, ун тинлек зыян. Мәтсәл.

һ ү ҙен һөйләй белмәгән үҙенә зыян килтергән.
Мәтсәл.
ЗЫ ЯНДАШ и. һөйл. Быума сире һәм уның
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□
Зыяфәт итеү һый-хөрмәт күрһәтеү; һый
лау; ҡунаҡ итеү.
ЗӘБу р [гәр. ] и. дини "Таураттың бер өлөшө
булған дини йырҙар китабы.
ЗӘҒЕМ [гәр.] и. иҫк. кит. Ф араз, уй .һ ү ҙ е г е ҙ
мөбәййәндер зәгемегеҙҙә. Аҡмулла.
ЗӘГИФ [гәр.] с. 1. "Тәненең берәй ағҙаһы им
гәнгән; ғәрип. Зәгиф кеше. Зәгиф булып ҡа

лыу. // Зәгифкә әйләнеү. // Аягы зәгиф.
2. Ү ҫә алмаған, имгәнеп насар үҫкән. Зәгиф
агас. ш Нефть ятҡылыҡтары өҫтөндә ҡайсаҡ
зәгиф, ә ҡайсаҡ гәҙәттән тыш ҙур булы п үҫкән
төрлө үҫемлектәрҙе күрергә була. Д. Бураҡаев.
3. күсм. Х әлһеҙ, көсһөҙ. Өммәтҡол агай иҫән
саҡта ш аулап торган тормош ҡапыл һүнде, ҙур
ҡуралы йортта ике зәгиф кенә йән эйәһе [Х ә
бибә еңгә менән Әлимә] ҡалды. Д. Юлтый.
М алайҙың зәгиф тауышы байтаҡ ваҡыттан

зәм

зәғ
һуң

да

ҡолагымда

иңрәп

торҙо,

«Ағиҙел»,

1968,
№ 12.
4. күсм, Йомшатс тәбиғәтле, ихтыярһыҙ. З ә 
гиф күңел, ■ Ишандың .. күҙҙәре һуң дәрә

жәлә үткер, тура караганда зәгиферәк кеш е
ләрҙең башы эйелмәй ҡалмай. М. ҒаФури.
5. күсм. Камиллыҡҡа етмәгән, өлгөрөп бөт
мәгән. һ и ң ә дан йырлар өсөн телем зәгиф, һөй
өүемде әйтергә һүҙем зәгиф. Оалауат Юлаев.
ф Аҡылға зәғнФ кар. аҡыл.
ЗӘ ҒИ Ф Л ЕК и. 1. Тәндәге ФизиК кәмселек;
ғәриплек. Д ауаланы у га карамаҫтан, айырым
осраҡтарҙа һаулыҡ яҡшырмай: сир йә хроник
формага күсә, йә аяныс ҙәгифлек барлыҡҡа
килә. В. Ғүмәров.
2. күсм. Аң, аҡыл кәмселеге. Аҡы лга зәгифлек тыумыштан йәки берәй ауырыуҙан һуң булырга мөмкин. М. Ғатаүллин.
ЗӘ ҒИ Ф Л Ә Н Д Е РЕ Ү ҡ. ЗәғиФ итеү, ғәриплән
дереү.
ЗӘ ҒИ Ф Л Ә Н ЕҮ ҡ. 1. Имгәнеп зәғиФкә әйлә
неү, ғәрипләнеү. [Заһиҙулла:] Әсәй, унан да

каты зәгифләнеп ҡалалар бит. Ана Исмаҡ тәмә
ке һыуы эскән дә, .. ҡан төкөрөп йөрөй, ти.
Һ. Дәүләтшина. М алай тупты ҡагып ебәрә, у л
ҡайныһының ҡулына, ҡайныһының аягына тей
еп, емереп сыгып китә. К үп малай зәгифләнә
(Әкиәттән).
2. Хәлһеҙләнеү, көсһөҙләнеү. Тауышы бөтөн
ләй зәгифләнгән. ■ Бер-ике йыл эсендә әсәйең

бөтөнләй эштән сыҡты, сәләмәтлеге зәгифләнде,
.. ауырыу га һабышты, Б. Мирзанов.
3. күсм. Кешенең рУхи көсөнә, һәләтенә зыян
килеү. Иҫ-аҡылы зәгифләнгән,
ЗӘ ҒИ Ф Л Ә ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. зәғнф ләү.
ЗӘ ҒИ Ф Л Ә Ү ҡ. 1. Тәнгә, берәй ағзаға зыян
килтереү; имгәтеү, ғәрипләү. Төтөндәрҙең зәһәр
агыуҙары зәгифләгән ике күҙемде. Б. Вәлит.
2. күсм. Атсыл, УйлаУ һәләтенә зыян килте
реү. Аҡылды зәгифләү.
ЗӘ ҒФ Ер ӘН [гәр.] и. 1. Һуған төплө, тсыятс
япраҡлы, ҡыҙғылт күк төҫтәге ҡыңғырау сәскә
ле көнъяҡ үләне (сәскәһенең инәлеге кулина
рияла, парФюмерияла һары төҫ һәм тәмле еҫ
биреү өсөн ҡулланыла). / Ө йҙә үҫтерелгән шул
үлән һымаҡ гөл. Зәгферән гөлө.
2. (йәки зәғф еРән һарыһы) Асыҡ һары төҫ.

3

майы зәйтүн емешен беренсе ҡат һығып алын
ған сифатлы май.
3. зәйтүн һымаҡтар бот. таж япрағы икегә
бүленеп торған суҡ сәскәле, ҡара-ҡаршы сыҡ
ҡан ҡауырһын япраҡлы ағастар ғаиләһе (й әс
мин, сирень, сәй, зәйтүн ағасы һ .б . инә).
4. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЗӘЙТҮНГӨЛ и. 1. т өптән үк ҡыяҡ булып
сыҡҡан эре киң япраҡлы, һабағының осонда
эре һарғылт ҡыҙыл, ҡыҙыл йәки ҡуйы һары
сәскәһе булған декоратив үҫемлек, гөл. К үңе

лемдең баҡсаһында зәйтүнгөл алһыу бурҙат
сәскә атты тагы ла. К. Кинйәбулатова.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ЗӘ Ҡ А Т [гәр.] и. ҡар. закат.
ЗӘ Ҡ Ҡ У М [гәр.] и. иҫк. 1. Ислам диненсә,
тамуҡтағы ағыулы ағас.
2. күсм. Үтә ныҡ әсе, зәһәр ағыу. Алманым
да, эсмәнем дә зәһәр зәҡҡум тостарын. X. Ғә
битов.
•
Катын яҡшы булһа — ҡатын, яман булһа —
зәҡҡум. Әйтем.
З Ә Ҡ Ҡ у МЛЕ с. иҫк. 1. Ағыулы, ағыу һал
ған. Зәҡҡум ле шарап.
2. күсм. Зәһәр, әсе. Нишләйем һуң? Зәҡ ҡум 
ле хәсрәттәр менән күңелем яна. Ш. Вабич.
з ә л и. һөйл. Ярамаған эштең шауҡымы; касаФат. Зәкиҙең эске зәленән башы шартларҙай
булып ауырта. В. Н аФиков.
ЗӘМ и. диал. Оәм. Зәмгә тейеү. Зәм килеү.
ЗӘМ БӘЛӘ и. диал. Зәңге.
ЗӘ М ЗӘ и. диал. Зәрж ә.
ЗӘМ ЗӘМ [гәр.] и. 1. Мәккәлә ҡәғбә янын
дағы бер ҡоҙоҡ исеме (мосолман дине буйын
са, һыуы изге, шиФалы һанала). Зәмзәм һы

уы. ш [Дәрүиш:] Пәйгәмбәрҙең изге ҡәбер та
шын үҙ ҡулдарым менән һыйпап, зәмзәм ҡой
оһонан тамсы-тамсы һыу эсеп килгән әҙәммен
мин. М. Кәрим.
2. күсм. Йәнгә рәхәтлек, еңеллек килтергән
нәмә. Кем тейҙерҙе иренемә был мәңгелек зәм 
зәмен. Кем иҫертте, кем татытты был мөхәббәт
тең тәмен? С. Ҡ удаш . Раббым, үҫһен был ба
лам, .. етһен кеше булһын гына, донъяның
шатлыҡ вә рәхәт зәмзәмен йотһон гына.

М. Оабит.
4 Зәм зәм һыуы шаяр. иҫерткес эсемлек, ш а
[Бөжәктәр] .. зәгферән һарыһына буялган ҡа
рапҡа ҡарата әйтелә. Ирҙәр ярыша-ярыша зәм 
мыл төптәрендә мыж килә. И. Ғиззәтуллин.
зәм һыуы йота. А. Игебаев. Зәмзәм ямғыры
□
Зәғферән булыу һарғайыу, һарыға һабы диал. йәйсән.
шыу. Зәғф ерән нтеү һарғайтыу, һарыға һабыш
ЗӘМ ИН [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Тупраҡ, ер.
тырыу. Мөхәббәт әйтә: «Ф арһад — минең гө
Башкортостан еренең зәминен дүрт төргә бүлеп
лөм, зәгферән итермен алһыу йөҙөн». М. Харис.
була. Ғ. Ғисмәти.
ЗӘ ҒФ О р АН и. 1. ҡар. зәғферән.
2. Ер йөҙө, донъя. Бирмә якты, яҡты — мин.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
Ут кәрәк булһа, уны минән генә алһын зәмин.
ЗӘЙ ТҮН [гәр.] и. 1. Ваҡ ҡына аҡһыл сәскә
М. ҒаФури.
ле, ҡауырһын япраҡлы мәңге йәшел көнъяҡ
3. күсм. Ниҙелер нығытҡан, дәлилләгән нәмә;
ағасы. Зәйтүн урманы, ш Беҙҙе ҡышҡы буран
ерлек, нигеҙ. [Адвокат:] Прокурор иптәш язаны
дар ажгырганда, у л ерҙәрҙә [Вьетнамда] зәй 
еңеләйтеү өсөн зәминдәр юҡ, тип раҫлай. Ә ми
түн агастары сәскә ата. М. Кәрим. Өй артыннеңсә, ундай зәминдәр .. күп. Ғ. Әмири.
дагы баҡсала зәйтүн тигән гөлдәр бар (Халыҡ
ЗӘМ ҺӘр И р [гәр.] и. иҫк. Әсе, сатлама һыу
йырынан).
ыҡ. Кыш зәмһәрире. // Зәмһәрир ел. ■ Юҡ б ү 
2.
Шул ағастың май бирә торған оҙонсараҡ рек ҡар зәмһәриренән ялангас баш туңа. Б. Мир
ваҡ емеше (ашты тәмләү һәм ҡиммәтле май
занов. һүнде, һуҡты йәш йөрәкте зәмһәрирҙең
алыу өсөн ҡулланыла). Зәйтүн емеше. Зәйтүн
һалҡыны. Ғ. Иҫәнбирҙин.
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ЗӘҢ ТӘр ӘЙЕҮ ҡ. Зәңгәр төс алыу, зәңгәр
•
Ҡыштың зәмһәриренә тейен дә бер тоҡ
төҫкә инеү. Алыста тауҙар зәңгәрәйеп күренә.
сәтләүек йыйган: Әйтем.
Ә. Вали.
ЗӘМ ҺӘр И р ЛЕ с, иҫк. Нытс, сатлама һыуытс.
ЗӘ Ң К Е с. диал. Сәкеш. Зәңке башлы йылан.
Зәмһәрирле ҡыштың йөрәгенә уттар баҫып көс
ЗӘ Ң К Е Ү ҡ. диал. ҡар. сәңгеү. Зәңкеп өшөү.
лө ел килә. Ғ. Мәсғүт.
ЗӘ Ң КӘ Л ТӘ Й и. диал. Сатнама һыуытс.
ЗӘ Н [фарс.] и. иҫк. кит. Ҡатын-тсыҙ. [Нәф
ЗӘ р 1 [фарс. ] и. иҫк. Алтын.
селе] бүтәндә хәсиәтте бар тип белмәҫ, үҙенә
# Зәр ҡәҙерен зәргәр белер. Мәтсәл.
хәсән зәнде хәсер ҡылһа. Атсмүлла.
З Ә р 2 с. диал. ҡар. зәһәр 6. Зәр саҡ. Бына
ЗӘ Н БӘ К и. диал. Ләлә.
тигән зәр егет.
ЗӘҢТЕ [РУс. цинга] и. Теш ите сереп, тсан
З Ә р ТӘр [фарс.] и. иҫк. Алтын-көмөштән
һауып, хәлде бөтөрә торған яман аУырыУ (аҙытста витамин етешмәгәндән бУла).
4 Зәңге ҡасырыУ яҙ көнө, «зәңге тсас, иҙел
кис, иҫке ауыҙ, Яңы аш, сирем-сирпәтем — сир
мешкә, һаулығым-байлығым үҙем ә», тип йыуа,
ҡуҙғалатс һ. б. тсабыу.
ЗӘҢТЕЛЕ с. Зәңге менән ауырыған. Зәңгеле

кеше.
ЗӘҢ ГЕҮ ҡ. диал. Оәңгеү.
ЗӘҢТӘр с. Опектрҙа йәшел менән күк ара
һындағы төҫкә тап килгән. А ҡһы л зәңгәр. Асыҡ

зәңгәр. Зәңгәр буяҡ. Зәңгәр күҙ. Зәңгәр күк
йөҙө. Зәңгәр күлдәк. Зәңгәр тулҡын. Зәңгәр
төтөн, ш Күл-йылгаларым һыу менән тулы һәм
диңгеҙҙәрем зәңгәр тулҡынлы. М. Хәй.
ф арыш ( йәки баҫыу) зәңгәре ҡар. зәңгәр
суҡ. Зәңгәр сәскә һөйл. зәңгәрсутс. Тугай зәң
гәре туғайҙа, аҡланда үҫә торған зәңгәр сәскәле
үлән.
ЗӘ Ң ГӘр ЛЕК и. 1. СаФ зәңгәр төҫ. К ү ҙҙә 
ремдә минең зәңгәрлек юҡ. М. Сиражетдинов.
2. Зәңгәр бушлытс, асытс күк йөҙө. Болот ара

һынан көлөп ҡуя яулы ҡ саҡлы гына зәңгәрлек.
Р. Бикбаев.
ЗӘ Ң ГӘр Л ӘНЕҮ ҡ. 1. Зәңгәр төҫкә инеү.

Миәс буйҙарында нур арта. Зәңгәрләнеп, кесе
рәйеп беҙҙән сигенгәндәй була Уралтау. К. Кин
йәбулатова.
2. Зәңгәр булып күренеү. Алыҫта Йөрәсем

тауы күренә. Уның итәгендәге урман зәңгәрлә
неп йәйелеп ята. С. Агиш.
ЗӘ Ң ҒЭ ҒЛ Э ТЕҮ ҡ. Зәңгәр итеп күрһәтеү;
зәңгәр төҫ биреү. Алыҫ-алыҫҡа һуҙылып кит

кән Нарыҫ тауҙарын зәңгәрләтеп таң атты.
Ә. Зәйнуллин. Зәңгәр һауа, зәңгәр болот зәң
гәрләтә диңгеҙҙе (Халытс йырынан).
ЗӘҢТӘр ЛӘҮ ҡ. 1. Зәңгәр төҫлө итеү. Зәңгәрләп буяу.
2. Зәңгәр төҫкә индереү, зәңгәр төҫ биреү.

Диңгеҙҙе зәңгәр күк зәңгәрләй.
ЗӘҢГӘр с у Ҡ и. бот. Ҡатмарлы сәскәлеләр
ғаиләһенә ингән зәңгәр сәскәле тсый үләне.
ЗӘ Ң ГӘ рҺЫу с. Атсһыл зәңгәр, зәңгәргә тар
тым. Тәбигәт ялангасланган, күҙ алымы ерҙән

йәйелеп ятҡан йәйге зәңгәрһыу күренештәр ҙә
хәҙер инде тоноҡ бер төҫкә әйләнгән. М. Тажи.
Уның зәңгәрһыу күҙҙәре көмөшләнеп күренгән
И ҙел өҫтөндә. Ғ. Хәйри.
ЗӘҢТӘр ҺЫу Л АН Ы у ҡ. Зәңгәрһыу төҫ алыу,
зәңгәрһыу булып күренеү. Көнсыгыш яҡ зәң
гәрһыуланып яҡтыра башланы. Н. Мусин.
ЗӘ Ң ГӘр ҺЫу ЛАТЫ у ҡ. Зәңгәрһыу итеп
күрһәтеү, зәңгәрерәк төҫ биреү. Таң һарыһы
ҡар өҫтөн зәңгәрһыулатып ебәрҙе. Ғ. Шәри
пов.
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төрлө нәмә эшләгән оҫта; көмөшсө.
ф Зәр ҡәҙерен зәргәр белер, һүҙ ҡәҙәрен сә
сән белер. Мәҡәл.
З Ә р ЖӘ и. Иртә яҙ сыҡҡан ашарға яраҡлы
үлән; сәрҙә.
ЗӘ р ҠӘН [фарс.] и. ҡар. зәргәр.
ЗӘ р ЛЕ с. Алтын уҡалы. Зәрле таҡыя.
ЗӘ р ЛӘ Н ЕҮ к. төш. ҡар. зәрләү.
З Ә р ЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. зәрләү.
ЗӘ р Л ӘҮ ҡ. 1. Алтынлау, алтын ялатыу.
2. Алтын уҡа менән сигеү. Түбәтәйҙе зәрләү.
ЗӘ р р Ә [гәр.] и. 1. Бәләкәй генә бер бөртөк;
остоҡ. Зәррәләй нур, яҡтылыҡ юҡ, дөм ҡараңгы
төн ине. С. Ҡудаш . Зәррә ҡәҙәр {йәки тнклем,
саҡлы, хәтле) бик әҙ генә, әҙ генә лә; бик бәлә
кәй. Мннең зәррә ҡәҙәре лә шигем юҡ, бына
күреп тор, борсаҡ ишелеп уңасаҡ. Ә. Гәрәев.

Зәррә ҡәҙәр нур юҡ дошманыма, дуҫҡа һал
ҡын таш юҡ йөрәктә. С. Кулибай. Зәррә мнҡдар иҫк. ҡар. зәррә ҡәҙәр. Зәррә миҡдар ауы р
лыҡтың улыңа киләсәге башыңа килмәнеме ни,
әсәкәйем? Ә. Тангатаров.
2.
диал. К үҙ кешелеге {ҡар. кешелек 2). К е
шенең күҙендә зәррә төрлөсә була.
З Ә р р ӘСӘ с. Бик әҙ, бик бәләкәй. Унда зәр
рәсә хәйлә, мәкер юҡ. М. Сабит.
ЗӘ р ӘНЭ и. диал. Зәрж ә. Зәрәнә ашы.
ЗӘ УАЛ [гәр.] и. иҫк. 1. Нәмәнең ахыры, юҡҡа
сығышы, һ ә р кәмалдың бер зәуалы бар. Д. Юл
тый.
2. Үлем.
ф И лсегә зәуал юҡ. Әйтем.
ЗӘ Ү ЕК и. диал. Зауыҡ.
ЗӘ Ү Е р и. иҫк. Нәҫел.
% Аш яҡшыһы — ҡарта, зәүеренә тарта. М ә
ҡәл.
ЗӘ Ү Ж [гәр.] и. иҫк. кит. Ир (үҙ ҡатынына
ҡарата). И, минең гәзизем, яҡлаусы м 1 Вай, ми
нең мөхтәрәм зәүжем! Р. Ф әхретдинов.
ЗӘ ҮЖ Ә [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡатын (үҙ иренә
ҡарата). — Бы л ханым беҙҙең зәүжәбеҙ ,— тине
Хөсәйенов. С. Агиш.
ЗӘ ҮЖ ӘИ [гәр.] с. иҫк. кит. Ир-ҡатынға ҡа
ғылышлы.
4 Зәүж ән мөкәррәмә хөрмәтле ҡатын.
ЗӘҮЖ ӘМ [гәр.] и. ҡар. снлсә 1. Зәүжәм зә х 

мәте.
ЗӘҮМ ӘТ и. диал. Рәхәтлек.
ЗӘ Ү Р Ә Т [РУС. заурядный] с. тар. Ғәскәри
дәрәж әһе булмаһа ла ғәскәри вазиФа башҡар
ған. Зәүрәт прапорщик. Зәүрәт офицер. Зәүрәт

сотник.
ЗӘХМ ӘТ [гәр.] и. 1. Тән һәм йән ғазабы;
ыҙа яФа. Зәхмәт сигеү. ■ К үңел ҡайтты хә 
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ҙер шатлыҡ, азатлыҡты көтөүҙәрҙән, күреп
михнәт тә, зәхмәт, ләззәт менән йәш түгеүҙәр
ҙән, М. Сабит. Д онъя ш ул был: бар уның рәхәт
ягы, зәхмәт ягы. Ш. Вабич.
2. иҫк. Ен, шайтандан килгән аУырыУ; сир.
Үләт зәхмәте. Зәхмәт ҡағылыу (йәки тейеү, һу-

булгас та, бынан да зәһәрерәк һүҙҙе ишетмә
нем мин кеше ауыҙынан. Ғ. Әхмәтшин. Зәһәр
телле әсе итеп әйтә торған, уҫал кешегә ҡарата

ғылыУ) боронғо хөрәфәт бүйынса, ен, шайтан
һ. б. Яуыз заттар тәьҫире арҡаһында ауырыу.

Ул [ҡарсыҡ] Мәфтуха апайга ишек тотҡаһын
сайҡап эсерҙе, ҡыҙыгыҙга зәхмәт ҡагылган тип,
ниндәйҙер догалар уҡып, апайҙың биттәрен
яланы. Ғ. Минһажев.
3. күсм. Кире тәьҫир, шауҡым. һәммәһен мәж
нүн итеп ҡуйган «Дин вә мәгишәт» зәхмәте.
Я. Юмаев.
ф Зәхмәт һуҡҡыр ҡарғағанда, шелтәләгәндә
әйтелә. К үҙҙәре ни тора, зәхмәт һуҡҡырының!
һи н ең кеүек егеттәрҙе бейетерлек шул. Д. И с
ламов.
ЗӘХМ ӘТЛЕ с. 1. Ғазап килтергән; ыҙа, лФа
тыуҙырған. Зәхмәтле тормош, ш Зәхмәтле гә-

әйтелә.
5. с. мәг. күсм. Ҡ еүәтле, көслө. Зәһәр эсем

лек. ш Зәһәр шарапмы ни хуш еҫтәре! Бындай
таңда ҡалай йоҡларга. Р. Ғарипов.
6. с. мәг. Бик шәп, бынамын мигән. [Мәрйәм]:
Бер айлыҡ получкамды ла йәлләмәҫ инем —
тектерер инем зәһәр бер күлдәк. Ш. Янбаев.
К ү л уртаһында бер бик зәһәр баҡса тора, ти
(Әкиәттән).

7. р. мәг. Бик, бик ныҡ, үтә. Зәһәр үткер.
Зәһәр өҫта һөйләшеү. Зәһәр ҡыҙып китеү, ш
[Тайфуров] зәһәр уҫал бер әҙәм. М. Тажи. Миңлегата .. ҡатыны Сәгиҙәнең зәһәр асыуланып
ҡабыргаһына төртөүенә уянып китте. Ғ. Л оҡ
манов.
ф Зәһәр һыуы һөйл. араҡы. Ул [шахтёр] бер

гә эшләгән иптәштәренә ҡарай ҙа: «Ах! Земляк,
где наше не пропадало » ,— тип, янган йөрәгенә
рәсәттең шауҡымы у га ла һугылып өлгөрҙө.
зәһәр һыуы һибергә тотона. Ш. Шәһәр.
• Зәһәр зәһәрҙе киҫә. Мәҡәл.
«Әҙәби Башкортостан», 1960, № 8.
ЗӘ Һ Ә р ЛЕ с. 1. Ағыулы. Зәһәрле төтөн еҫе.
2. иҫк. Зәхмәт ҡағылған, насар сирле. З ә х 
ш Уңалган йөрәктәрҙең яраларын зәһәрле ҡара
мәтле бала.
йылан тагы сакты. М. ҒаФу р и . /кү см . Күңелде
3. һөйл. Йоғошло сир, зәхмәт булған, сихыр
имгәткес, михнәтле, лфалы, зсе. Зәһәрле ҡайгы.
лы. Зәхмәтле урын.
■
Мин .. тормошомдоң бынан да насар, бынан
ЗӘ ХМ Ә ТЛ ӘН ЕҮ ҡ. һөйл. Ыҙаланыу, лфалада зәһәрле буласагын белмәйем. С. агиш.
ныу. Ҡыш утынһыҙ зәхмәтләнеп сыҡтым.
2. Нәфрәтле, уҫал, асыулы. Зәһәрле күҙ
ЗӘ Һ ЕҮ ‘ и. һөйл. Шауҡым, зәл. Әллә нисә
ҡарашы, ш [Уның] күҙҙәре аҡайҙы, зәһәрле
көн ауырып йөрөп тапалып тукмалган һымаҡ
һүҙҙәр сәсергә, хурларга тотондо. Н. Ҡәрип.
һиҙҙем үҙемде. Шуның зәһеүе зиһенгә, иҫкә,
ЗӘ Һ Ә р ЛЕК и. Зәһәр (2 —5 мәғ.) булыу си
телгә лә тәьҫир итте. «Башкортостан ҡыҙы»,
фаты. Ҡыштың зәһәрлеге. Әҙәмдең уҫаллыгына,
1969,
№ 6.
зәһәрлегенә сик юҡ. m Д иңгеҙ ниндәй матур,
ЗӘ ҺЕҮ 2 [гәр.] с. һөйл. 1. К үҙҙең яуын алыр
ниндәй зәһәр — зәһәрлегенә күндем. Н. Нәжми.
лыҡ асыҡ; сағыу. Зәһеү биҙәк. Зәһеү төҫ.
2.
Хайран ҡалырлыҡ, һоҡланырлыҡ. Зәһеү Д. Юлтый шигырында мулла-мәзиндәргә төбәп
әйтеп, уга йәштәрҙең ышанмаганын сатирик
белем. // Зәһеү килеп сыҡты.
зәһәрлек менән асып һалды. Ғ. Хөсәйенов.
ЗӘ ҺӘ р [фарс.] и. 1. ағы у. һ ы у га зәһәр һа
ЗӘ ҺӘ р ЛӘНЕҮ ҡ. Ҡаты асыуҙан, нәфрәттән
лыу. ■ Ҡараҡөлөмбәт арыҫланды .. алмас баш
лрһыу. С әлих зәһәрләнеп китте: «һеҙ ни өсөн
лы һаҙаҡ уҡ зәһәренән үлеп ҡалган тип белде
йәбештегеҙ әле миңә? Миндә ни эшегеҙ бар?»
инде. «К үсәк». Бер сәскәгә зәһәр атыу менән
X . Мохтар.
баҡсалагы гөлдәр шиңерме? Д. Юлтый. К әлгә
ЗӘ ҺӘ р Л Ә Ү ҡ. Кешенең тормошон, күңелен
әйләнде гөлдәр йөрәгемдә, у л көл зәһәр булды,
ағыулау. Шакир агайҙың ҡыҙы .. ауылда көн
агыу булды, мәңге агыу булды дошманга.
күрһәтмәгәс, ауыл кулактары һәр ваҡыт зәһәр
Б. Ишемғол. / с. мәг. Зарар килтерә торған,
ләп торгас, үҙ белдеге менән Өфөгә киткән дә ..
ағыулы. Зәһәр матдә. ■ һ и нең ерең зәһәр тө
эшкә ингән. Д. Юлтый. Ҡатын-ҡыҙ — гөлдәр,
төн йотоп, сәсәй-сәсәй ауыр тын ала. М. Кәрим.
вә ләкин бик сәнскеле зәһәрлеләр, ҡәлепте
2. Көслө нәфрәт, асыу. Зәһәр менән ҡысҡы
сәнсәләр, зәһәре менән рухың зәһәрләйҙәр.
рыу. ■ [Башлыҡ] сәнсеп һөйләй меҫкен ҡарт
М. Ғафури.
эшсегә зәһәр ҡатыш әсе һүҙ менән. М. ҒаФури.
Зәһәр сәсеү асыу менән лрһыу. К үҙеңде ас егет,
бул ҡаһарман, зәһәр сәсеп ажгыр. Ш. Бабич. /
с. мәг. Уҫал, Яуыз. Зәһәр дошман. Зәһәр ҡа
тын. Зәһәр булыу, ш һинең телең йомшаҡ булһа
ла әсең зәһәр. Ш. Шәһәр.
3. Үҙәккә үтерлек әсе һыуыҡ. Кыш зәһәре. //
И 1 Башҡорт алфавитының ун икенсе хәрефе.
Зәһәр һыуыҡ. Зәһәр ел. ■ Боҙло һыуҙың зәһәре
И 2, н-н ымл. 1. Шатлыҡты, һоҡланыуҙы,
үҙәккә үтә, йөрәк туңа. Ҡ. Ибәтуллин. Кара
ҡәнәғәтләнеүҙе, хуплауҙы белдерә. [Ғәмилә:]
төндә онотторҙоң ай хаҡында, зәһәр ҡышта онот
И-и, Хәйернисаҡайым, һагынып бөттөм үҙеңде!
Әйҙә, тиҙерәк өйгә инәйек. Б. Бикбай. И-и, Шәм
торҙоң май хаҡында. М. Кәрим. Көҙгө зәһәр ел
нисәмә көндәр буйына ҡоторона.., ыжгыра.
си, һин, дә ҙур үҫкәнһең икән [тине Шәмсиә].
Б. Хәсән.
В. Исхаҡов. [Вәли:] Бына минән һиңә бүләк.
4. с. мәг. Йөрәкте әрнетерлек әсе, ауыр (һүҙгә
[Нурия:] И-и ... ҡалай матур йөҙөк! И. Ниғмәҡарата). [Ҡатын:] Бала сагымда ла, үҙем әсә
гуллин./Баланы һөйгәндә әйтелә, күңел нескә-
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легән, ныҡ яратыуҙы белдерә. И-и-ии, баламды

даән вә интиһаз аллаһ зөлйәләлдер, М. Өмөт

гына!

баев.
И БӘЛӘК с. диал, ҡар, елбәҙәк 1 2.
ИБӘС 1 и. Сабата ҡалыбының үргәндә ту
быҡ араһына ҡыҫтырып ултыра торған тот
ҡаһы.
ИБӘС 2 и. диал, ҡар, ҡалдыҡ 1.
И БӘСЛӘҮ ҡ. диал, ҡар, ҡоршау 1 1. Тәҙрә

2. Ҡыҙғаныуҙы үкенеүҙе, ҡайғырыуҙы һ. б.
белдерә.— И , сабый, атаһын күмгәндә яцы гына
аягына баҫа башлагайны шул. Р. Низамов.
И, кыҫҡа гына ш ул йәшлек гүмере! Ғ. Р ам а
занов.
3. Ш елтәләүҙе, ризаһыҙлыҡ тойғоһон, әрлә
үҙе белдерә. И, апай, кейәүеңдең холҡон белә

быялаһын ибәсләү,
ИБӘТӘЙ и. 1. Төрлө эш, хәрәкәткә булған
иплелек; ҡулайлыҡ. Ауыҙының ибәтәйе юҡ.
Ҡулының ибәтәйе юҡ, тотҡан бер нәмәһе төшә
лә китә,
2. Тотанаҡлылыҡ, тәртиплелек, һөйләгән һү
ҙенең бер ҙә ибәтәйе юҡ,
ИБӘТӘЙЛЕ с, 1. Төрлө эш, хәрәкәткә ипле;
ҡулайлы, йәтешле. Ҡ улы ибәтәйле.
2. Бөтә яҡтан килешле; йәтеш, ыҡсым. И бә
тәйле кейем.
3. Һөҙе, ҡылығы тотанаҡлы; тәртипле. И бә
тәйле кеше. Ибәтәйле булыу,
ИБӘТӘЙҺЕҘ с, {. Төрлө эшкә, хәрәкәткә
ипһеҙ; ҡулайһыҙ. Ҡ улы ибәтәйһәҙ, / / Садрый ,.
беренсе тапҡыр балта тотҡан кешеләй ибәтәй
кешене имандан, юлдан яҙҙыра торған миФик
һеҙ тотона, һис бер сабам тигән еренә саба
зат; шайтандар башлығы. Нитәкки әҙәм гәлиәсалмай. Н. Мусин.
сәләм иблис мәлгүндең ялган һүҙе п л а н дәРә2. Йәтеш, йыйнаҡ түгел, уңайһыҙ; ипһеҙ. Ц
жәһенән төштө? М. Өмөтбаев.
2.
күсм. Н асар, алдаҡсы, мут кеш е,— Б әй  һанды ҡ ибәтәйһеҙ ултырган, ш [Мотал:] Бынау
өйрәк ояһын ибәтәйһәҙ урынга эшләп ятаһың
-бәй , — ти Сәлимә еңгә быны ишеткәс,— был
икән, М. Хәйҙәров. Торналар ибәтәйһеҙ оҙон
иблис әллә берәй мутлыҡ уйлаган инде. Р. Ғаб
драхманов. / Әрләгәндә
әйтелә.
[Йәмилә —
аяҡтарын һоноп ебәргән дә, үлек кеүек ята
иренә:] Иблис, төн ауыштырып йөрөмәһәң!
бирә, ти (Әкиәттән).
3. Һ үҙе, ҡылығы тотанаҡһыҙ; тәртипһеҙ. И бә
Т. Килмөхәмәтов.
ф Иблис төнөргән [бәндә] әрләгәндә әйтелә.—
тәйһеҙ әҙәм.
Бар, йортомдан сыгып кит, иблис төкөргән
4. р. мәг. диал. Сиктән тыш, бик. Ҡасандыр
өйгә йән биргән, һуңгы ваҡытта агартылмаганбәндә! Күҙемә күренәһе булма! — тип ҡысҡыра
лыҡтан, ыҫҡа ҡарайган мейес ибәтәйһеҙ ҙур
К упай (Әкиәттән).
күренә.. Н. Мусин.
ИБН [гәр.] и. ҡар. ибне.
ИБНЕ [гәр.] и. иҫк. кит. Берәүҙең улы;
ИТЕ с. Билдәле бер кимәлдән сиФаты юғары;
улан, ул. һ ә р нисек гафил ятыу ярамаҫ тип,
яҡшы. Б а л кисәгегә ҡараганда игерәк икән.
шигыр яҙҙы Ғ әбделмәжит ибне татар. М. ҒаФуМ. Тажи.
ри. Ибне ннсан әҙәм балаһы; кеше. Гонаһ ҡылһа
• Өйрәнгән ҡатын өйрәнмәгән ирҙән иге
был көндә ибне инсан, сәбәп булды быга, тиҙәр,
рәк. Мәкәл.
ул шайтан, М. ҒаФури.
ИТЕҘ с. Бер инәнән бер юлы тыуған (кеше
ИБНӘ [гәр,] и, иҫк, кит. Б ерәүҙең ҡыҙы,
йәки хайуан балаларына ҡарата). И геҙ бала.
И геҙ бы ҙау . Игеҙ бәр ә с./ /Өс игеҙ. ш Бер килһә
ҡыҙ.
ИБРАЗ [гәр,] и, иҫк, кит. Күрһәтеш,
килә бит ул, Мисбахтың һыйырҙары игеҙәр
быҙау килтерҙе, һарыҡтары өстө-дүртте бәрәс
асыш.
ләне. Б. Бикбай.
□ Ибраз нтеү (йәки ҡылыу, әйләү) күрһә
• Д уҫ — игеҙ, дошман — һигеҙ. Мәҡәл. И р —
теү.
игеҙ, имгәк — яңгыҙ. Мәҡәл.
ИБТИДА [гәр,] и, иҫк, кит, Н иҙеңдер башланышы.
ИТЕҘӘК и. 1. И геҙ балалар, [һиҙиәттең]
□ Ибтнда ҡылыу башлау.
иң оло улы Ташбайга хәҙер алты йәш, ә игеҙәк
И Б Т И Д аИ [гәр,] с, иҫк, кит. Башланғыс,
Кәримә менән Вәлимәгә дүрт йәштәр, К. Кинйә
элементар. Тик ятҡан ваҡыттарҙа мин иртәнән
булатова./И геҙ балаларҙың береһе, игеҙҙең һы
кискә саҡлы ш уларҙы уҡып, ибтидаи дәрәжәлә
ңары./ күсм. Бер иш нәмәнең һыңары, ише.
булһа ла, ер йөҙө менән танышып сыҡтым,
Көҙгө эсендә йылмайып, уның [Ныязголдоң]
һүрәте — игеҙәге ултыра, Һ. Дәүләтшина.
М. ҒаФури. ибтидаи синыф революцияға ҡ ә
ҙәр башланғыс мәктәптәге синыФ. Мине лә
2. с. мәг, ҡар, игеҙ. Сабит менән Байыш
бер туган — игеҙәк егеттәр. Ә. Харисов. Хөрмәт
Ғабдулла [Амантаев] менән бер класҡа, дүр
ҡарттың һыйыры игеҙәк быҙау быҙаулаган,
тенсе ибтидаига, ҡуйҙылар, С, Агиш. Ибтидаи
тәғлим ҡар, тәғлим.
3 . Хисмәтуллин.
ИБТИДАӘН [гәр,] р. иҫк, кит. Башлап ебә
3. (баш хәреф менән) күпл, астр. Зодиактың
реү өсөн, башлап. Барсабыҙҙы юҡтан бар ҡы
береһе (Буға һәм Ҡыҫала йондоҙлоҡтары ур
лып, йән биреп, ризыҡ биргән илаһ ҡәдим ибти
таһында урынлашҡан).

һең бит. Беребеҙҙе лә тыңламай [тине Ғәззә].
Һ. Дәүләтшина. [Мәгфиә:] И, ҡарт, ҡарт, бала
һымаҡ өйгә индең дә баттың! Күрмәйһеңме ни,
унда атың нимә эшләй. Б. Бикбай.
4. һөйл. ҡар. эй 3. [Асия:] .. Өфөнән бер кеше
килгәйне , . . минең йырлаганымды ишеткәс, и
Өфөгә саҡырҙы, и саҡырҙы, Б. Бикбай. Сыйырсыгы ,. канат ҡагып, дәртләнеп, и һайрай рәхәт
ләнеп! Ф. Рәхимғолова.
ИБЕТ киҫ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Эйе бит. [Сабит:]
һалдат яраһыҙ булмай ул, ибет. В. Исхаҡов.
Бәхәс башлана: Х әс Салауат Юлаевтың аты
һымаҡ, ибет! Р. Солтангәрәев.
ИБЛИС [гәр.] и. 1. Дини хөрәФәт буйынса,
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ИГЕЛЕК и. диал. Изгелек. И гелек итеү.
И гелек күреү.
ИГЕЛЕКЛЕ с. диал. Изгелекле. И гелекле
бала.
ИГЕЛЕКҺЕҘ с. диал. Иҙгелекһеҙ. И згелек
һеҙ әҙәм.
ИТЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. игеү 1. Башкортостанда
ҡаты һәм йомшаҡ бойҙай игелә.
ИГЕН и. 1. Үҫеп ултырган бөртөклө ашлытс.
Иген эше. Иген игеү. Иген тапатыу. Иген урыу.
Иген һугыу. m Яуһын әле, яуһын ҡарҙар,
тупраҡтар дымга туйыр. Игендәр дугалы атты
күмерлек булып уңыр. А. Игебаев. Агас башындагы бәҫ киләһе йылдагы игендәрҙең төшөм
лө буласагын күрһәтә. Ғ. Дәүләтншн.
2. Һүгылган бөртөклө ашлытс. И ген таҙартыу.
И ген елгәреү. Иген оҙатыу. // Иген бушаткыс.
Иген киптергес. Иген тейәгес. Иген таҙартҡыс.
■ Яландагы ырҙындан ике йөк иген килтер
ҙеләр. Солтанов яңы келәткә бушатырга ҡуш 
ҡан. Б. Бикбай.
ф Иген төбө диал. тсамыл. Иген турғайы
диал. һабан турғайы {ҡар. турғай).
• Игә белгән иген ашар. Мәтсәл.
ИГЕНЛЕ с. Игенгә бай, игеие булған. И генле
и л ./ Иген ЯҠШы уңған. И генле Х әйбулла , баҡыр
лы, рудалы Баймаҡ беҙҙе ҡаршы алды. К. М әр

2. күсм. Кешене шелтәләп, өҙлөкһөҙ әрләү;
ыжыу.— Балыҡта — киң тәбигәт ҡосагы, әйләнгән һайын игәп торган ҡатын юҡ. Б. Вик
бай.
И ГӘ Ү 2 и. Нимәнелер ыштсып тсырыу өсөн
ф айҙаланыла торған ватс тешле тсорос тсорамал.

гән.

ИГЕНЛЕК и. Иген сәселгән ер; баҫыу.
ИҒЕНЛӘТӘ р. Иген көйө, иген менән. Игенләтә биреү. Игенләтә түләү. ■ Машина тулгас,
уны тагы үлсәнеләр һәм Ф әйзрахман игенде
өйөнә алып ҡайтып китте. Б ы л уга игенләтә
тейгән эш хаҡы. Р. Оолтангәрәев.
ИГЕНСЕ и. Иген үҫтереү эше менән шөғөл
ләнгән кепге; иген игеүсе. Көлтәселәр, эшсән
игенселәр ҡулда уйната һәнәк, көлтәләр. Ғ. М әс
ғүт.

ИҒЕНСЕЛЕК и. Иген игеү эше. И генселек
культураһы. И генселек ҡорамалдары. И ген
селек совхозы. И генселек техникаһы.
ИГЕ-СИҒЕ и., иге лә, сиге лә Н иҙеңдер сик-күләме, иҫәбе-һаны. Ҡ ул сабыуҙың иге лә, сиге
лә булманы. С. Агигн. И ге-сиге күренмәгән ир
кен дала. Һ. Дәүләтншна.
ИҒЕҮ 1 ҡ. Иген үҫтереү эше менән шөгөлләнеү. И ген игеү. ■ Мин икмәһәм иген ҡырҙарым
да кемдәр орлоҡ сәсеп, кем игер? Д .. Юлтый.
• Сиңерткәнән ҡурҡҡан иген икмәҫ. Мәҡәл.
ИҒЕҮ 2 ҡ. диал. ҡар. эйеү
ЙҒр ЕК и. 1. Латин алФавитынДа арттан икен
се хәреФ.
2. мат. Шул хәреФ менән күрһәтелгән бил
дәһеҙ Дәүмәл (у).
ИГӘЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. игәү *. И гәлгән тимер.
ИГӘр и. Эттең бүренән булған көсөгө. А рлан

бүре менән кәнтәй эттән тыуган, .. М албайҙың
һунар эте игәр бит ул. Ғ. Ишбулатов.
ИГӘТ и. Атаһы тараФыиан тсыҙға бирелгән,
килен артынан килгән мал. Ҡ алыҡ ҡатын Мөбәййәнәгә ир малынан бер төрлө лә игәт б ү л 
мәй. Ғ. Ибраһимов.
ИГӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. игәү '.
ИГӘҮ 1 ҡ. 1. И гәү менән ыштсыу. Тимерҙе
игәү.

И

Агас игәүе. Дүрткел игеү. Йомро игәү. Ҡырлы
игәү. Ваҡ игәү. Эре игәү. Я лпаҡ игәү. ш Ул
[Айрас] кескәй генә игәү һыныгы менән тырышып-тырышып башаҡ үткерләй- Ш. Насыров.
ф Ағас {йәки тешһеҙ, үтмәҫ) игәү бер тутстауһыҙ әрләп, шелтәләп ыжып, теңкәгә тейеп тор
ған кешегә тсарата әйтелә. Нәсимә уга [Шакирга] ҡарамай бупылданы: йоҡланым ш ул . — Ай,

үтмәҫ игәү! Шакир асыу менән өҫтәп ҡуйҙы.
Һ. Дәүләтшина. Игәү ҡойроҡ диал. ҡар.
ҡомаҡ 1.
ИГӘҮЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. игәү 1 1.
ИГӘШ и. Әрләш, талаш.
•
Яҡшы һөйләгәндә кәңәш сыгыр, яман һөй
ләгәндә игәш сыгыр. Мәтсәл.
ИГӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. игәү ’.
ИҒАНӘ и. ҡар. иғәнә.
ИҒДАДИ [гәр. ] с. иҫк. кит. Алдан әҙерлек
бирә торған класс, курс һ. б . / / Заһит Х әй А ургазинды баҫҡыстың икенсе йортҡа боролган
ерендә ҡыуып етте.. Бы л егет игдадиҙа уҡы й
ине. С. Агиш.
ИҒДАМ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Берәй нәмәнең
ютстса сығарылышы, ютс ителеше.
2. Кешене үлтереү Язаһы.
□ Иғдам итеү 1) ютстса сығарыу, ютс итеү; 2)
Язалап үлтереү.
ИҒЛАМ [гәр. ] и. иҫк. кит. Берәй нәмә тура
һындағы белешмә, аңлатма.
□ Иғлам итеү {йәки ҡылыу) белешмә биреү,
белдереү. Ғ әлимдең Мусинды үлтереүҙә ғәйе
пләнеп судҡа биреләсәген иглам ҡылдылар.
К. "Гуйкин.
ИҒЛАН [гәр.] и. Берәй нәмә тураһында
халытска еткереү өсөн газета-журнал һ. б. урын
лаштырылған йәки стенаға элеп тсуйылғанхәбәр;
белдереү. И глан биреү. ■ Башта у л [Н ы яз -

гол] иглан таратып кеше йыя торгайны. һуңы нан
у л да мөмкин булмай башланы. Һ. Дәүләтш ина./
Шул хәбәр Яҙылған, урынлаштырылған нәмә,
лҙма; белдереү. И глан таҡтаһы. И глан ҡуйыу.
И глан элеү. ■ Батша ҡаланың бөтә еренә: « И р

тәгә таң менән минең баҡсама беренсе булып
һиҙҙермәй үтә алган кешегә ярты батшалыгымды бирәм!» — тигән игландар ҡаҙаҡлата (Әки
әттән).

□ Иғлан итеү {йәки ҡылыу) берәй хәбәрҙе
йәки тсарарҙы халытска еткереү. Батша атты
килтерергә әмер бирҙе, ти, егетте ирекле тип
иглан итте, ти (Әкиәттән).
ИҒГИБАр [гәр.] и. 1. Күңелдең, уйҙың һәм
ишетеү һәләтенең берәй нәмәгә йүнәләше. Игтибарҙы тартыу. Игтибар менән тыңлау, ш « О с
ҡор күҙле, йәш, матур һалдат иң элек минең игтибарымды үҙенә тарта. 3 . Биишева. Ауылдагы бөтә хәбәрҙәр туҡталды, бөтә игтибар Гөлйөҙөмгә, уның тураһындагы хәбәрҙәргә ҡагылды.
Һ. Дәүләтшина.
2. Кешегә тсарата булған хәстәрлек; илтиФат.
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□ Иғтибар итеү (йәки бнреү) берәй нәмәгә
күңелде, уйҙы йүнәлдереү. Алпамышаның ҡошо

ИҒТИҠаДИ [гәр. ] с. иҫк. кит. Ышанысы
нытслы. Ул [Фәхтхелҡадир Сөләймән] ысын иг-

барлыгын тегеләр белмәгән, курәһәң, бер ҙә
игтибар итмәгәндәр, «Алпамыша». Иғтибарға

тиҡади башҡорт милләтсеһе һәм милләтсе шагир ине. Д. Юлтый.
И Ғ Ш р а З [гәр.] и. иҫк. кит. Берәй эш,

алыу иғтибар менән ҡ абул итеү; әһәмиәткә
алыу. Ул [Новиков] минең баягы һуҙемде иг-

тибарга алып, бугай, куңелде табырга уйланы.
Д. Юлтый.
ф Иғтнбар үҙәгеидэ [булыу, тороу] төп иғти
барҙы алып тороу.
ИҒТИБАр ЛАП Р. Иғтибар менән. Игтибарлап
йөрөү. Игтибарлап ҡарау. ■ [Шәрәфи] игти-

барлабыраҡ ҡараһа .. бында йәшниктәрҙә тоҙланган балыҡ һаҡланыу ын белде. И. Насыри.
Айбулат игтибарлап куҙ һалып, куперҙән сыга
рып .. ташланган ҡола атты күрҙе. Һ. Д әүләт
шина.
ИҒТИБАр Л Ау ҡ. Иғтибарға алыу, иғтибар
итеү. Айбулаттың тауышына бирелгән характе
ристикаларҙы игтибарлайыҡ. М. Минһажетдинов.
И ғ Т И Б а р ЛЫ с. 1. Иғтибар менән тсараусы.
Игтибарлы булыу. Эшкә игтибарлы. / Иғтибар
менән һуғарылған. Ологая төшкән бер уҡ ы 

тыусы у га [Сәгиҙәгә] игтибарлы ҡараш ташлап
алды, ахырҙа уга яҡыныраҡ килеп һуҙ ҡушты.
М. Тажи.
2. Кешегә тсарата хәстәрлекле; тсайғыртыусан,
ихтирамлы.
3. иҫк. Кешенең иғтибары менән ф айҙалан
ған; хөрмәтле. [Вәли] мәхәлләнең игтибарлы

кешеһе, мәсеттең мөтәүәллийе булгас, йома
һәм гәйеттәргә сәллә кеймәй барыуҙы килеш 
термәй. М. ҒаФури.
ИҒТИБАр ЛЫ ЛЫ Ҡ и. Иғтибарлы булыу сиф аты. Игтибарлылыҡ кәрәк. Игтибарлылыгы
етешмәй. Игтибарлылыгы менән айырылып то
роу.
ИҒТИБАр ҺЫ Ҙ с. 1. Иғтибары әҙ, иғтибары
етешһеҙ. Игтибарһыҙ кеше. Игтибарһыҙ ҡараш,
ш Вася Айбулатҡа, танымаган ш икелле,
игтибарһыҙ гына күҙ төшөрҙө, Һ. Дәүләтш и
на.
2. Кешегә тсарата хәстәрлекһеҙ; ихтирам
һыҙ. Игтибарһыҙ булыу,
ИҒТИБАр ӘН [гәр.] р. иҫк. кит. 1. Иғтибар
биреп, иғтибар менән. Игтибарән тыңлау. Игти

бар ән яҙыу.
2.
бәйл. функцияһында Башлап, һары бай хан
.. донъянан үтте. Ҡ уҙы йкүрпәс ш ул көндән иг
тибарән үкһеҙ булы п ҡалды, М. Буранғолов.
Бер башҡорт, бер рус труппаһы төҙөлөп, был
ике труппа .. беренсе ноябрҙән игтибарән ҡыш
ҡы сезонды башланы. Д. Юлтый.
ИҒТИДАЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Тиң хотсутслытс, тигеҙлек. Атыр ул ысын таң, тыуыр игтидал. Йәшәһен фәкәт шанлы ихтилал! С. Ҡ у 
даш.
ИҒТИ ҠАД [гәр.] и. иҫк. кит. Күңелдәге
ышаныс. Йыһанша хәҙрәт игтиҡадында мосол

ман батшалыҡтары араһынан Бохара кеүек
ҡеүәтле батшалыҡ юҡ. 3 . Һаҙыев.
□ Иғтнҡад итеү (йәки ҡылыу) ышаныу.
Аҡсала, тип, барса ҡеүәт, ҡылган инде ул [хә
сис зат] игтиҡад. М. ҒаФури.
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тсылытс йәки тсарарға тсарата тсаршы Фекер; тсаршылытс.
□ Иғтнраз нтеү (йәки ҡылыу) ҡаршы
төшөү, тсаршы сығыу. Бындай шикәйәткә ҡар

шы ҡуяндарҙан .. игтираз итеүсе булманы.
Б. Мирзанов.
ИҒТИр а Ф [гәр.] и. иҫк. кит. Ниҙеңдер
ысын икәнен дөрөҫләгән, ғәйепте йәки етеш
һеҙлекте бар тигән һүҙ.
□ Иғтнраф итеү (йәки ҡылыу) бар тип
белеү, ысын тип дөрөҫләү; таныу. Петроград

эшсән халҡы һаман да Петроград өҫтөнә төш
кән ҡурҡынысты тамам игтираф итә алмай әле.
Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ. Совет илендә гигант фаб
рика-заводтарҙың үҫеүен, .. фән һәм техника
ның алга китеүен дошмандар ҙа игтираф итер
гә мәжбүр булды. М. ҒаФури.
ИҒу а
[гәр.] и. иҫк. кит. аҙғынлытстса,
юлдан яҙҙырыуға алып барған тсотко. Эсендә
ге ханаһының игуаһында, мал йыйып бик бай
булы у дәгүәһендә (М өнәжәттән).
о Иғуа итеү ( йәки ҡылыу) аҙғынлыҡтса
тсотортоу, юлдан лҙҙырыу.
ИҒӘНӘ [гәр.] и. Дөйөм берәр эш, кәрәк
өсөн халытстан йыйылған Ярҙам. Игәнә биреү.

Игәнә йыйыу, m Мәжлестә Байрамгол мәктәбе
файҙаһына күп кенә игәнә йыйыла. Ғ. Д әүләт
шин. Башҡорт халҡы борон-борондан игәнә
йыйып ил төҙөгән, яу сапҡан, каруан һарай
һалган. Й. Солтанов.
ИҒӘНӘТ и. ҡар. иғәнә.
ИҒӘНӘТЛЕ с. Ярҙамсыл, рәхимле, изге
лекле. Игәнәтле кеше.
ИҒӘНӘТҺЕҘ с. Ярҙамсыл түгел, изге
лекһеҙ. Игәнәтһеҙ булыу.
И Д а р а [гәр. ] u. 1. Хакимлек, етәкселек.
Дәүләт идараһы. Идараны яҡшыртыу.
2.
Эшкә етәкселек итеү үҙәге һәм шул
етәкселектең эш урыны. Идара йорто. Идара у л 

тырышы. ш [Сәгиҙә] кәңәш алыр өсөн Тайморзинды эҙләп колхоз идараһына килде. М. Тажи.
□ И дара нтеү 1) халытстса йәки эшкә етәк
селек итеү. Дәүләт менән идара итеү. ш Хеҙмәт-

сәндәрҙең идара итеүҙә ҡатнашыуы киңәйҙе,
хеҙмәт коллективтары тураһында СССР законы
ҡабул ителде һәм тормошҡа ашырыла. „Совет
Баштсортостаны'4, 1985, 9 ноябрь; 2) төрлө ма
шина, механизмды эшләтеү; йөрөтөү. Карапты

ергә төшөрөү өсөн ҡул менән идара итеү
системаһын файҙаланыу.
и д а р а л ы ҡ и. Етәкселек итеү үҙәге һәм шул
үҙәк урынлашҡан йорт. Төҙөлөш идаралыгы.
Йорт идаралығы ҡар. йорт.
ИДДИҒа [гәр. ] и. иҫк. кит. Д әғүә.
□ Иддиға нтеү (йәки ҡылыу) дәғүә итеү.
ИДЕАЛ [рус. (ф р.] и. 1. Кешеләргә тормошта
алға ынтылыу өсөн дәрт биреп, өмөт уятып тор
ған иң юғары матссат. Беҙ ана ш ул яҡты көн

гә, яҡты идеалга ҡарап, йөҙөп барабыҙ нәк
карап. Т. Йәнәби. Ҡай берәүҙәр уны [һөйөүҙе]

И
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идеал итеп, һөйөү өсөн генә йәшәй. X. Ҡ унаҡ

2. Алдынғы идеялар менән һуғарылған, шул
идеяларға ихлас бирелгән. Башҡорт әҙәбиәте —

бай.
2. Берәй нәмәнең йә шәхестең иң гсамил
күрелгән үрнәге, һ и н минең алыҫ өмөтөм,

хыялым, сафлыҡтың һәм гүзәллектең идеалы,
Р. Назаров.
И ДЕАЛ И ЗМ [рус, (ф р ,] и. Аңды, рухты,
идеяны бөтә булған нәмәнең нигеҙе тип иҫәп
ләп, материализмға ҡапма-ҡаршы тсуйған (фило
софик йүнәлеш. Объектив идеализм. Субъектив

идеализм,
ИДЕАЛЙСГ [РУе.] и. 1. Идеалистик (филосо
фия яҡлы кеше.
2. Юғары идеалдарға бирелеп, шуның менән
йәшәгән кеше.
3. һөйл. Ысынбарлыҡты идеаллаштырырға
яратҡан хыялый кеше.
И ДЕАЛ И СТИ К с. Идеализмға бәйле, идеа
лизмға хас фекер менән һуғарылған. И деа

листик ҡараш,
ИДЕАЛЛАШ ТЫ РЫ Ү ҡ. Верәй нәмәне, күре
неште йәки кешене ысын булмышынан яҡшы
раҡ итеп күҙ алдына килтереү йәки һүрәтләү.

[Аҡмулла Мәржәниҙе] мәгрифәтле тормоштоң
байраҡсыһы итеп күрә, уга дан йырлай, уны
мәдехләй, идеаллаштыра, Ә. Харисов.
ИДЕАЛЬ [идеальный] с, 1. филос. Хыялдағы,
аңдағы. Ф екер беҙҙең башыбыҙҙа тышҡы донъя
ны сагылдырган идеалъ образ булып тора,
2. Һәр йәһәттән яҡшы; идеалға (2 мәғ.) яуап
бирерлек; һоҡландырғыс, тиңһеҙ. Идеалъ кеше,
■
Ул [Урал батыр] халы ҡ ирке, тәбигәттең

үлемһеҙлеге өсөн йәнен ҡорбан иткән идеалъ
герой дәрәжәһенә күтәрелде, М. Оәғитов.
ИДЕОЛОТ [РУС.] и. Йәмғиәттә билдәле бер
синыф йәки
лап, шуның

йүнәлештең идеологияһын яҡ
башында торған кеше. Эшсе

ләр синыфының идеологтары,
И ДЕО ЛО ҒИ К с. Идеологияға бәйле, идеоло
гияға мөнәсәбәтле. Идеологик көрәш. Идеологик
һәм политик көрәш. И деологик тәрбиә. И деоло
гик эш,
ИДЕОЛОТИЯ [РУе. <гР.] и. Берәй синыфтың
йәки социаль төркөмдөң мәнфәғәтен кәүҙәлән
дергән философияла, политикала, сәнғәттә,
хоҡуҡта, диндә сағылдырылған донъяға ҡараш
тар, фекерҙәр системаһы.
ИДЁЯ [Рг/С. (гр,] и, 1. Маҡсатты аңлау, уны
артабан төшөнөү һәм практик үҙгәртеп ҡороу
перспективаларын эсенә алған ысынбарлыҡты
сағылдырыу формаһы. Маркс-Энгелъс-Ленин-

дың бөтә тәглимәте үҫеш идеяһы менән һугарылган, «Совет Башҡортостаны», 1968, 10 ап
рель.
2. Кешенең донъяға ҡарашында нигеҙ прин
цип булған төп фекер. Демократик идея. К ом 

мунизм идеяһы, ш Беҙҙең идея һәм идеялар
ҙың тантанаһы өсөн көрәш-алыш хәҙер бөтә
донъя күләмендә бара, Ғ. Әмири.
3. Әҙәбиәт, сәнғәт әҫәрҙәренең эстәлегенә
һалынған төп фекер. Әҫәрҙең идея эстәлеге.

И дея йөкмәткеһе тәрән,
4. Уй, фекер, ниәт. Идеяны хуплау,
ИДЕЯЛЫ с, 1. Ниндәй ҙә булһа бер идея,
идеология менән һуғарылған. И деялы сәнгәт.

донъялагы иң алдынгы, иң идеялы совет әҙәби
әтенең айырылмаҫ бер өлөшө. Ә. Харисов.
и д и л л и к с . Идиллияға ҡоролған. И диллик
тормош,
И ДЙ Л Л И Я [РуС. <ғР.] и. 1. әҙ. Тәбиғәт ҡ оса
ғындағы тыныс ауыл тормошон идеаллаштырып
күрһәткән бәләкәй шиғри әҫәр.
2. шаяр. Шау-шыуһыҙ, вайымһыҙ, бәхетле ты
ныс тормош. Ғаилә идиллияһы, ш [Юламан:]

А х-ха! Яратам йәйге урман кистәрен! Роман
тика! И диллия! Ф . Иҫәнғолов.
ИДИОМ А [РУе. ( г Р.] и. лингв. Билдәле бер
телдең үҙенә генә хас булған тотороҡло тасуири
һүҙ бәйләнеше (һүҙ бәйләнешен тәшкил иткән
һүҙҙәрҙең мәғәнәһе ул һүҙҙәрҙең айырым ҡулланылғандағы мәғәнәләренә тура килмәй, мәҫ.

үҙәк өҙөлөү, ҡолаҡ ҡагыу)
ИДИ ОМ АТИ К с. Идиомаға ҡараған, идиома
рәүеш ендәге. Идиоматик һүҙ бәйләнеше.
ИҘТЕНЛЕК и. Хоҡуҡһыҙланған, иҙелгән хәл.
М илли иҙгенлек. Синфи иҙгенлек. И ҙгенлеккә
төшөү,
ИҘГЕС и, һөйл, Нимәнелер иҙә торған ҡора
мал. Картуф иҙгес,
И ҘҘЕ Р Е Ү ҡ. йөм, ҡар, - и ҙ е ү 1.
И ҘЕЛ и, Ағып ятҡан ҙур һыу; йылға. И ҙел
яры. И ҙел буйындагы ауылдар,
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
•
И ҙел кисмәй ил булмаҫ, ҡурҡаҡ егет ир
булмаҫ, Мәҡәл. И ҙел күрмәй итек сисмә. Мә
ҡәл. И лен һөйгән — кисеүһеҙ иҙел кискән.
Әйтем.
И ҘЕ Л Е Ү ҡ. төш, ҡар, лҙеү 1. И ҙелгән картуф,
■
Саҡайҙың ҡатыны, туҡмасым иҙелеп бөтә

инде, тип, ҡыҙын ебәреп, ирен бер нисә тапҡыр
саҡыртты, Б. Бикбай, һ ә р бер ярлы, мазлум,
иҙелгән ил мөхтәриәт алһын, терелһен! Ш. Б а
бич.
И ҘЕЛ ЕҮСЕ и. Эксплуататорҙар синыфы та
рафынан йәберләнгән кеше йәки халыҡ.
ИҘЕЛМ Ә 1 и. Цемент, ҡом, эзбиз кеүек нәмә
ләрҙе һыуға иҙеп әҙерләгән төҙөлөш материалы.

Цемент иҙелмәһе. Иҙелмә әҙерләү,
ИҘЕЛМ Ә 2 и, 1. Һыйыр малындағы тояҡ ауы
рыуы (малды аяҡтан яҙҙыра).
2. (йәки тел иҙелмәһе) диал. Бешмә.
И ҘЕН [гәр,] и, иҫк. Рөхсәт, ризалыҡ. Ш ул

ваҡыт берәү килгән илай-һыҡтай, аягына баҫа
алмай ҡолай-ҡолай. һөйләргә Мәсем хандан
иҙен һорап, башлаган һүҙ һөйләргә инде былай.
«Бабсаҡ менән Күсәк».
□ И ҙеи нтеү рөхсәт биреү.
И ҘЕ Ү 1 ҡ. 1. Ҡаты йәки порошок һымаҡ
нәмәне шыйыҡлыҡ ҡушып болғатыу. Балсыҡ
иҙеү. Икмәк иҙеү. Камыр иҙеү. ■ Аш арты

нан ҡорот иҙеп ҡатылган, ҡара борос һалынган һурпа бирелде. Б. Бикбай.— Он иҙәйем әле,
иртәрәк торормон да ҡоймаҡ ҡойормон ,— тине
әсәйем, Ж. Кейекбаев.
2. Һыуға һалып иретеү. Тоҙҙо иҙеү. Шәкәрҙе
иҙеү,
3. Ҡаты нәмәне төйгөләп, баҫҡылап ваҡлау;
онтаҡлау. Батырҙарым бар минең ,, типһә —
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тимер өҙөрҙәй, һуҡһа — ташты иҙерҙәй. р . Ниғ

Еләк ныҡ бешкән, иҙрап тора. ■ [Айыу] ерҙә
түмәр кеүек тәгәрләп йөрөй икән. .. Бахыр бал
ҡорттарының күбеһе иҙрап бөткән. Ж. Кейек

мәти.
4. Йомшатс,

һыУлы,

һУтлы иәмәие

ҺытыУ.

Еләкте иҙеү. Картуфты н ҙеү ./һ у ғы п йәмшәй
теү. Әхмәҙиҙең ҡулындагы сүкеш .. тимерҙе иҙә,
йәйә, һуҙа, һындырып өҙөп ташлай. Ш. Шәһә р ./
"Тапап 6орҺалаУ, болартыу. М ендәрҙе иҙеү.
Урынды иҙеү.
5. күсм. Нытс иТеп туҠмап, хәлдән тайҙы
рыу. Морат ни эшләһен инде, һугышырга
хәлдән килмәй, күмәк малайҙарҙың иҙеп таш
лау ы бар. И. Ниғмәтуллии. Иҙмэһән (йәки иҙмәләй) иҙеү бик ҡаты итеп туҡмау. [Вася:]
Кара уны, ошаҡлаһаң, урамга сыҡма, иҙмәңде
иҙермен. X. Мохтар.
6. күсм. Ҡыйратыу, ютс итеү, бөтөрөү. П ро
летариат был ҙур һугышта Дутовты, контр
революцион армияны мәңге баш күтәрә алмаҫ
лыҡ итеп иҙә. 3 . Шәртси.
7. күсм. Ыҙалатыу, тсатстатыу. [Хәлимә:]
Әйтмә инде, Йыһан абыстай, ишек алды эше
мине ҡаты иҙҙе. Ш. Шәһәр.
8 . күсм. Хосуси милек тарттары ида кешене
ныҡ хоҡуҡһыҙға әйләндереп, тсаты тсыҫыу;
ирекһеҙ хәлдә эшләтеү. Эшсене күп иҙҙеләр,
улар һаман түҙҙеләр. Ш. Бабич. Ш улай беҙҙең

Совет һалдаттары азат итә ауыл, ҡаланы. И ҙеү
өсөн түгел, ҡотҡарыусы булып килә у л был
донъяны. 3 . Биишева,
ф Һыуға таш нҙеп эсер снккә етеү асығы
уҙың һуңғы сигенә килеү.
И Ҙ Е Ү 2 и. 1. Күлдәктең түпггән асыла тор
ған итеп, әҙепләп теккән өлөпю. С игеүле иҙеү.
■ Сыңлай салгы сыңдары .. Йәш егеттәр иҙеү
сисеп, ярһып бесән сабалар. М. Кәрим. Беҙ ма

тур Урал буйҙарында, Яйыҡ ярҙарында, А гиҙел
тугайҙарында, иҙеүҙәрен сисеп ебәреп, иркен
йәшәргә өйрәнгән хөр башҡорт балаһыбыҙ.
И. Насыри. Иҙеү бауы диал. үңерб ау. Иҙеү
ҡапламаһы {йәки ҡапҡасы) күлдәк иҙеүенең
өҫкө тсаты.
2. этн. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың түшен биҙәү өсөн
тәңкә баҫып, утса һалып теккән биҙәү нәмәһе;
алмиҙеү. Уҡа иҙеү. И ҙеү тәңкәһе. И ҙеү һалыу.
■ Ғәйникамал киң күлдәк кейгән, .. эйәге

аҫтында — иҙеү. Ул Салауат күпере кеүек [итеп]
төрлө төҫтәге ситсанан дугаландырып яһалган
ине. Ғ. Хәйри.
И Ҙ Е Ү 3 и. диал. Ауыҙҙың ике лтс сите.
ИҘЕҮ 4 и. ҡар. иҙгенлек.
И Ҙ Е Ү 5: иҙеү ат еккегә йөрөмәгән ат.
ИҘЕҮЛЕ с. И ҙеү 2 тсуйып тегелгән. И ҙеүле
күлдәк.
ИҘЕҮЛӘҮ 1 ҡ. И ҙ е ү 2 тсуйыу. Күлдәкте
иҙеүләп тегеү.
ИҘЕҮЛӘҮ 2 ҡ. диал. Атты теҙгененән йәки
дилбегәһенән тарттсылап тсыуыу.
ИҘЕҮСЕ и. Keuie хеҙмәтен үҙләпггергән х о 
суси милек эйәһе; эксплуататор.
ИҘЕҮСӘ и. диал. Алмиҙеү.
ИҘЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙ. ҡар. иҙеү 1 1—5.

ИҘМӘ н. ҡар. иҙелмә '.
И Ҙр АТЫу ҡ. Ныҡ итеп иҙеү; һытҡылау.
Еләкте иҙратып бөткәндәр.
И Ҙр Ау ҡ. 1. Нытс итеп иҙелеү; һытылыу.
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баев.

2. диал. ҡар. иҙрәү 1.
И Ҙр Ә Й ЕҮ 1 ҡ. Асыуланып һүҙ әйтеү; еке
реү, әзрәйеү. Ул [Вәлишә] иҙрәйеп ниҙер ҡыс
ҡырып әйтте. Һ. Дәүләтшина.
И Ҙр ӘЙ ЕҮ 2 ҡ. диал. ҡар. ирәйеү 2. [У лар
ҙы] ҡунаҡҡа .. саҡырҙылар. Сабира иҙрәйеп
ире менән түр башында ултырҙы. р . Низамов.
И Ҙр ӘТЕҮ ҡ. 1. "Тишелер сиккә еткереп иотсартыу (кейемде). Өҫтәүенә ете малайҙың осло
терһәк-тубыгы иҙрәткән күлдәк-ыштанды яма,
ҡыш булһа — быйма төплә, ойоҡ-бейәләй бәйлә.
Ш. Янбаев.
2. "Гәнде йомщартып, ләззәтләндереү, рәхәт
леккә талдырыу. Баш аҫтындагы сәскәле бесән

дең иҫерткес хуш еҫе беҙҙе иҙрәтеп алып китте.
А. ҒирФанов.
3. эйһ. ф. ҡар. иҙрәү 2. Тонсоу булганга

иҙрәтеп тора.
И Ҙр ӘҮ ҡ. 1. Йотсарып, епкә тсалып, тишелер
хәлгә етеү. Бер ҡат киндер күлдәк-ыштаным
бар, у л да иҙрәп бөткән. Ғ. Ғүмәр.
2. "Тәндәр иреп, ләззәтләнеп, рәхәтлеккә бире
леү. И ҙрәп йоҡлау. ■ Комиссар скрипкаһын
алып, « Буранбай » көйөн уйнарга тотондо.
Мәжлестәгеләр иҙрәп, рәхәтләнеп китте. И. Н а
сыри./"Гән ойоп йотсоға бирелеү. Кейекбай ба

рып тоҙҙо төн буйы һаҡлап ятты ла, таң
алдынан иҙрәп китте (Әкиәттән).
3. диал. И ҙрау. И ҙрәп бешкән картуф.
ИҘҺАр [гәр.] и. иҫк. Верәй нәмәнең майҙанға
сығарылышы, һиҙҙерелеш е, күрһәтелеше. Б е
реһе шатлыҡ итә иҙһар, икенсеһе гәмен һөй
ләй. С. Ятсшығолов.
□
Иҙһар итеү {йәки ҡылыу) күрһәтеү, асып
биреү. Татищев бының [Әбелхәйер хандың]
ниндәй уй менән килгәнлеген белде. Шулай
за һис дошманлыҡ иҙһар ҡылманы. М. Һаҙыев.

ИҘӘН и. "Гөрлө тсоролманың баҫып йөрөү
өсөн йәйелгән түшәмәһе. Таш иҙән. Иҙән аҫты.
И ҙән таҡтаһы. И ҙән өрлөгө. Карагас иҙән.
И ҙән йыуыу. И ҙән йәйеү {түшәү). И ҙән һепе
реү. Ер иҙән тсоролмала бер нәмә түшәл
мәгән ер.

ф Тел менән иҙән ялау бик нытс ялағайланыу,
лрамһатсланыу. [Колтүбә] Б үләр хандың алды
на килеп, маңлайы менән ер һепереп, теле
менән иҙән ялап, һүҙ башланы, ти. «Алпамыша».
Һеҙ тигәндә беҙ иҙәндә кешегә мәрәкәләп
түбәнселек белдергәндә әйтелә.
• Бейей белмәгән иҙән һындырган. Мәҡәл.
ИҘӘҮ: ҡул иҙәү диал. ҡул болғау.— Әклим ә-ә! — тип, ҡул иҙәп ҡабатланы у л [егет].
Ф . Иҫәнғолов. Етә башлагас, Таһир Кусимов

беҙгә табан боролоп, Баев ягына ҡул иҙәне.
О. Әлибаев.
ИЕНА [РУС.] и. Японияның аҡса берәмеге.
ИЕр ОГЛИФ [РУС. ( ғР.] и. Ҡытай, япон, корея
һымаҡ халыҡтар яҙмаһында һүҙҙең тулы мәғә
нәһен йәки берәй ижекте, өндө белдерә торған
билдә. И ероглиф менән яҙыу.

ИЕР
ИЕРОГЛИФИК с, Иероглифҡа мөиәсәбәтле.
И ероглифик яҙма,
ИЖАБИ [гәр, ] с, иҫк, кит. Ыңғай. Хәбибә
еңгәгә [Әлимәие һоратып] Мырҙаш тарафынан
бер нисә тапкыр яусы ла килде, ,, Ләкин Х ә 
бибә еңгә уларҙы ң береһенә лә ижаби яуап
бирмәне, Д. Юлтый.
И Ж аД [гәр,] и. Ф ән һәм культура байлыҡтарын тыуҙырыу өлкәһендәге эшмәкәрлек. Ижад
кешеһе, ш Ерҙә тормош ҡалыр, ижад ҡалыр.
.. Йыр яңгырар хеҙмәт туйында, Ә. Вәли. / Шул
эшмәкәрлектең һөҙөмтәһе. Рәшит Нигмәти ижа
ды. ш Башҡорт сәнгәтенең ҙур художнигы
Арслан Мөбәрәков үҙ ижадының сәскә атыу
осорон кисерә. Ғ. Әхмәтшин.
□
Ижад итеү ижади эш менән материаль
һәм рухи байлытстар барлытстса килтереү.
ф Халыҡ ижады халытстың билдәле булма
ған ижадсылары тараФынан барлытстса кил
терелеп, быуындан-быуынға күсеп килгән куль
тура тсомарттсылары.
ИЖ аДИ с. И жад эше менән бәйле. Ижади

эш. Ижади процесс. Ижади эҙләнеүҙәр. Ижади
хеҙмәт./И ж а д нигеҙендә барлытстса килтереүгә,
ижад итеүгә йүнәлдерелгән. Ижади дуҫлыҡ.
Ижади командировка.
И Ж аДИ аТ и. ҡар. ижад.
ИЖаДСЫ и. И жад итеүсе. [Халы ҡ ижадын]
дөрөҫ файҙалана алырлыҡ белемле яңы ижад
сылар кәрәк, TV Йәнәби.
И Ж аЗӘТ [гәр,] и, иҫк, кит. Р өхсәт. Ижазәт
алыу. Ижазәт биреү, ■ [Рәхимйән:] Мин ,,
Троицкиҙа ике йыл уҡып, хәҙрәттән ижазәт
алдым да, бына уның уҡ димләүе менән бында
килдем, Ғ. Ғүмәр.
ИЖаП [гәр,] и, иҫк, этн, Ризалытс.
ф Ижап уҡытыу (йәки иттереү, ҡылыу) никахтса тиклем тсыҙ менән егеттең аталарынан
алдым-бирҙем тигән ризалытс алып, доға утсытыу. Ижап һыуы ижап утсығас, өшкөрә торған
һыу. М улла ,, кейәү менән ҡыҙга ижап һыуы
һипте, Я. Хамматов. Ижап уҡыу (йәки ҡылыу)
тсыҙ һәм егеттең ризалығын алғас, йәрәш еүҙе
беркетеп махсус доға утсыу. М улла ижап дога

ИЖТ
ИЖау

И
и,

1. Ҡымыҙ,

буҙа һоҫоу әсән тсулла
ныла торған семәрле ағас сүмес. Ҡ улсалы ижау.
Ижау яһау, ■ Ғариф ҙур бер тәгәскә һабы
селтәрле ижау менән бал [ҡойҙо], Ж. Кейек
баев.
2.
диал, Оүмес. һ ы лы у биҙрәләрен ергә у л 
тыртып, бер ижау һыуҙы миңә һондо. И. Ғиз
зәтуллин.
ИЖ БаР [гәр. ] и. иҫк. кит. Көслөк, талап.

Замандың ижбары менән халҡыбыҙ тәртип ме
нән уҡы уҙы теләй башланы, М. ҒаФури.
□ Ижбар итеү мәжбүр итеү, көсләп эшлә
теү.

ИЖЕК и. Һүҙҙең бүленмәй, бер тын менән
әйтелә торған быуыны. Баҫымлы ижек. Баҫым

һыҙ ижек. Бер ижекле һүҙ. К үп ижекле һүҙ,
ш — Эй-йе ,— тине Дауытов, һүҙҙең һәр бер
ижеген һуҙып. Б. Бикбай, асыҡ ижек һуҙынтсы
өнгә бөткән ижек (мәҫ. ба-ла). Ябыҡ ижек тар
тынғы өнгә бөткән ижек (мәҫ., ат-тар, ҡом-ғаи).

ИЖЕКЛӘҮ ҡ. Ижектәргә бүлеү, һәр ижекте
айырыу. Ижекләп уҡыу.
ИЖРа [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡ арар, хөкөм, та
лап һ. б. нәмәнең үтәлеше, баштсарылышы.
□ Ижра итеү үтәү, башҡарыу. [Хәҙрәт:]
Йәмәгәт, .. иртәгә шаһиттарҙан берәм-берәм
яуап алырбыҙ, шәригәт хөкөмен ижра итеү
юлында ижтиһад ҡылырбыҙ. М. ҒаФури.
ИЖТИМаҒИ[гәр. ] с. Йәмғиәткә (1 мәғ.) тсара
ған, йәмғиәткә бәйләнешле. Йәмгиәттең ижтимаги үҫеш закондары, Ижтимаги ҡоролош , / К е
шеләрҙең материаль һәм рухи эшмәкәрлектәре
процесында уларҙың йәмғиәттәге урынын, йәм
ғиәттәге бәйләнеш мөнәсәбәттәрен сағылдырған
һәм шуға бәйле булған. Ижтимаги аң, Ижтима
ги тормош,/ Бөтә кешелек, йәмғиәт тсатнашлығында үтәлә, эшләнә торған; дөйөм. Ижтимаги

етештереү ҡорамалдары, ш Социализм осорон
да ижтимаги етештереүҙең иң югары маҡсаты —
кеш еләрҙең үҫә барыусы материаль һәм рухи
ихтыяждарын мөмкин тиклем тулыраҡ кәнәгәтләндереү, Баштсорт АООР-ының Конституция

ИЖАП-ҠАБУЛ и Никахҡа тиклем үтс тсыҙ
менән егетте ҡушыр әсән аталарынан алдымбирҙем тигән ризалытс алып утсыған доға. Ижапҡабул яһатыу, ■ [Ҡотлояр — Айбулатка:] ,.
инәлеп йөрөмә!,. Ҡыҙҙы алып ҡас та кит, .. Ш ун

һы, 1984.
ф Ижтимағи ФәнДәр тарих, ФилосоФия, (фи
лология һ. б. (фәндәрҙе эсенә алған кеше йәм
ғиәтен һәм уның культураһын өйрәнә торған
ғилем.
ИЖТИМАҒИЛАШТЫРЫУ ҡ. Йәмғиәт ҡара
мағына күсереү, дөйөм халыҡ милкенә әйләндереү; дөйөмләштереү.
ижтимағилашыу ҡ. Йәмғиәт ҡарамағы
на күсеү, дөйөм халыҡ милкенә әйләнеү;
дөйөмләшеү.
ижтимағи-политик е. Ижтимағи һәм
политик. Ижтимаги-политик ҡоролош,
ИЖТИһаД [гәр,] и, иҫк. Тырышлыҡ. М у л л а 

да берәр м улла һымаҡ кеше тап та ижапҡабул яһат, Һ.Дәүләтшина.
ИЖаРӘ [гәр, ] и, иҫк, Ватсытлыса (файҙала

ның ижтиһады арҡаһында Мәгәфүрҙе ауырыу
тип ҡалдыралар, А. Таһиров.
□ Ижтиһад итеү (йәки ҡылыу) тырышлыҡ

ныу әсән хатс түләп алып тороу тәртибе; арен
да. Хөкүмәт ... уларга [Башкортостанга ҡасып

итеү, тырышыу.
• Ижтиһад иткән мораҙына еткән. Мәҡәл.
ИЖТИҺАДЛЫ е. иҫк. Тырыш. Б еҙ дәрескә

ҡылайыҡ тип, «ҡыҙың Мәстүрәне А бдулла улы
Xәмиткә хәләл ефетлеккә бирҙеңме?» тип өс
мәртәбә һорай. М улла йәнә кейәү атаһына әйлә
неп: «Шафиктың ҡыҙы Мәстүрәне улың Х әмиткә хәләл ефетлеккә ҡабул итеп алдыңмы? » —
тип өс мәртәбә әйткәс, .. мәжлестә булган х а 
лыҡ «Хәйерле булһы н /» — тип дога ҡылалар
(Туй йолаһынан).

килгән кешеләргә] башҡорт ерҙәрен ижарәгә
алып ултыртыуга рөхсәт итә ине, Ғ. Ф әхретди
нов.

тырышҡан ижтиһадлы шәкерттәрҙе яратабыҙ,
М. ҒаФури.
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ИЗА

ИЗО

И ЗА Ф ЕТ [гәр,] и. лингв. Эйәлек мөнәсәбә
тендәге ике исемдән -торған һүҙ бәйләнешен
күрһәткән грамматик категория (мәҫ. ат башы,
китаптың тышы).
И З аХ [гәр,] и. иҫк. кит. Аңлатма, асыҡлама.

И ЗГЕЛЕКЛЕ с. Кешегә яҡшылыҡ күрһәтеүсән. И згелекле кеше. ■ Бына хәҙер Урал батыр

Т ел төбөндә бер һүҙем бар ,. бер йозаф һүҙ булһа
ла гәр бер изахһыҙ үтмәйек. Ш. Бабич.
□ И зах итеү аңлатыу, төшөндөрөү.
И З а х а Т 1 и. кар. нзах. Изахат биреү, ш Х ә ҙ 

рәт йылмайып ҡарап ултыра ла, уларҙы ң һүҙе
бөткән кеүек булгас, үҙе һүҙ башлап, тәҡрир
һәм изахат биреп алып китә ине. М. Ғафури.
И ЗВ О ЗЧ И К [РУС.] и. иҫк. Ялланған экипа
ждың, ылауҙың, көймәле арбаның йәки сана
ның күсере, ауы р нзвозчик ат менән йөк ташы
усы күсер. Еңел извозчнк ат менән кеше йөрө
төүсе күсер.
ИЗТЕ с. 1. Йөрәк түрендә һаҡлана торған,
иң ҡәҙерле, бөйөк; мөҡәддәс. И зге ватан. И зге

бурыс. И зге маҡсат. И зге теләк. Ватанды һаҡ
лау — һәр кемдең изге бурысы. / Мөһим, әһәми
әте ҙур булыу арҡаһында ҡул һуҙырға, тейергә
ярамаған, ҡағылғыһыҙ, мөҡәддәс. И зге ҡомарт
ҡы. Йәмгиәт милке изге. И зге һанау. ■ И рек

яулап үлгән иркәйҙәрҙең шунда [Уралда] ята
изге һөйәге (Халыҡ йы ры нан)./К үңел түрендә
һаҡланған, ҡәҙерле, ғәзиз. И зге ер. / азатлы ҡ,
үҙ илен һаҡлау ө с ө н алып барылған (һуғыш,
көрәш тураһында); ғәҙел. И зге көрөш. ■ Зы я ...

ошо матур тормош өсөн көрәшкән, ошо изге
юлда һәләк булган бер атаның балаһы...
М. Тажи.
2. Башҡаларға һәр ваҡыт яҡшылыҡ ҡыла тор
ған, һәйбәт күңелле. И зге кеше. И зге к ү ң елле./
Ғәйебе, гөнаһы булмаған, керһеҙ, саФ. И зге

бала. И зге йән. И зге мөхәббәт.
3. Күңелгә ярашлы, яҡшы, һәйбәт. И зге хәбәр.
И зге эш. ■ Сейәбикә .. кемгәлер ярҙам һо
рап ҡул һуҙа, кемдәндер изге хәбәр көтә.
Ләкин бер кем юҡ. Т. Хәйбуллин.
4. дини Дингә бөтә күңеле менән бирелеп
хеҙмәт иткән, дин рухы менән йәшәгән, гөнаһ
һыҙ, саФ. И зге бәндә./ / Хәйер-саҙаҡа биреп, и з
геләрҙең хәйер-догаларын, фатихаларын алы р га тырышыу кәрәк. Ғ. Ғүмәр.
ф Изге ай ислам дине буйынса, рамаҙан һәм
мәүлит айҙары. И зге сәғәттә берәй эш алдынан
уңыш теләп әйтелгән һүҙ.
• И зге эштең иртәгеһе яҡшы. Мәҡәл.
И ЗГЕЛЕК и. Кеше өсөн саФ күңелдән эш
ләнгән яҡшы эш; яҡшылыҡ. И згелек итеү. И з

гелек күреү. И згелек ҡылыу. И згелек эшләү.
■
Х алы ҡ .. теләгәнсә һыу ала, ти .. А к ъ я л ба
тырҙы .. ҡулда гына йөрөтәләр, ти. «Б ы л изге
легең өсөн нимә һораһаң, шуны б и р ә б е ҙ — тип
торалар, ти (Әкиәттән).

ф Ике донъяла изгелек күрмәгер ҡарғағанда
әйтелә. [Үмәр:] Ҡара яҡты бит сусҡа бала, ике
донъяла изгелек күрмәгер. Һ. Дәүләтшина.
Изгелек ҡайтарыу яҡшылыҡҡа ҡаршы яҡшы
лыҡ эшләү.
• И згелек ерҙә ҡалмаҫ. Мәҡәл. Изгелектең
иртәһе, кисе юҡ. Мәҡәл. Ит изгелек — көт яуы з
лыҡ. Мәкәл. Ҡояш янында — йылылыҡ, әсә
янында — изгелек. Мәкәл.
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х ә л өҫтөндә ята. Уның янына, изгелекле баты
рыбыҙҙан айырылабыҙ инде, тип ҡайгырышып,
бөтә тирә-яҡ халҡы йыйылган. «Урал батыр».
И ЗГЕЛ ЕК ҺЕҘ ҫ. Кешенең изгелегенә, яҡшы
эшенә яҡшы эш менән яуап бирә белмәгән, кешәгә изгелек итмәгән. И згелекһеҙ кеше.
И ЗДА ТЕЛ Ь [рус.] и. ЯҙМа хеҙмәттәрҙе мат
буғатта баҫтырып сығарыусы кеше йәки
ойошма.
И ЗД Е Л И Е [рус.] и. Эшләп, яһап сығарылған
нәмә. К улинар изделиелар магазины. Тимерле
бетон изделиелар. ■ Брак изделиелар, түбән

сифатлы тауарҙарҙы эшләп сыгарыуҙы булдырмаҫлыҡ саралар кәрәк. «Совет Баш ҡортоста
ны», 1986, 26 Февраль.
И ЗЕЛ и. иҫк. Төп мәғәнә, асыл.— һ еҙҙең
үпкәләш еүҙең изеле ни һуң? Һ. Дәүләтшина.
И ЗО Л Я Т О р [РУе. ] и. 1. Йоғошло ауырыу
менән ауырыған кешене, малды бүтәндәренән
айырып тота торған урын. А уы лда изолятор
эшләнә һәм малдар шунда ҡуйып дауалана. «С о
вет Башҡортостаны», 1966, 31 август.
2. физ. Электр тогын үткәрмәй торған мат
дә.
3. Электр сымын бүтән нәмәләргә тейеп торма
һын өсөн айырып беркетеп ҡуя торған нәмә.

Югары вольт изоляторы.
И ЗО Л Я Ц И Я [РуС.] и. 1. тех. Техник маҡсатта
энергия сығанағының, токты, йылылыҡты әҙ үт
кәрә торған махсус материал менән ҡапланышы.

И золяция эштәре.
2. Электр сымын һәм башҡа энергия үткәрге
стәрен изоляциялаған нәмә. И золяция таҫмаһы.
И золяция ҡуйыу. ■ Юлбай .. изоляция таҫма

һы.., ҡыпсыуыр алып килде лә ең һыҙганып эшкә
тотондо. Н. Мусин.
3. Тирә-йүн, йәмғиәт һ. б. менән булған бәйлә
нештән айырылыу, бүленеү. Политик изоляция

нан сыгыу. Политик изоляция көсәйеү.
И ЗО Л Я Ц И Я Л А Н Ы У ҡ. төш. ҡар. изоляция
лау.
И ЗО Л Я Ц И Я Л А ТЫ у ҡ. йөкм. ҡар. изоляция
лау.
'
И ЗО Л Я Ц И Я Л А у ҡ. 1. Изоляция (1 мәғ.) ҡ о
роу, эшләү. И золяция участкаһы. И золяция

эше.
2. Изоляция (2 мәғ.) материалы менән ҡаплау,
урау. Үткәргесте и золяциялау.
3. Тирә-йүн һ. б. менән бәйләнеште бөтөрөп,
айырып ҡуйыу, айырып тотоу. Ауырыуҙы изо ля

циялау. Тауышты ныҡ изоляциялау өсөн студия
ның стеналары айырым нигеҙҙәргә һалынган. /
Ситләтеү, айырып ҡарау. Мораль-политик я ҡ 
тан изоляциялау.
И ЗО Л Я Ц И Я Л А у СЫ и. Изоляция эше менәи
ш өғөлләнеүсе, изоляция яһаусы эшсе.
ИЗОШРЁН [РуС. < гр. ] и. Ысын каучукты ҡоро
лай ҡыуғанда йәки скипидар парын ҡыҙған ти
мер торба аша үткәргәндә барлыҡҡа килә торған
шыйыҡса (яһалма каучук эшләү өсөн (файҙала
ныла).
И ЗО Т Ё р М а [РУС. (г р .] и . 1. геогр. ГеограФик
картала билдәле ваҡытта уртаса берҙәй темпера-

изо
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тура бүлған үрындарҙы тоташтыра торған
һыҙытс.
2. физ. Йылылытс процесы диаграммаһында
бер үк температураны күрһәткән нөктәләрҙе
тоташтырған һыҙытс.
ИЗОТОП [РУС. < гр.] и. Бер үк химик элемент
тың атомдары араһында үҙенең ауырлығы менән
айырылып торған атом. Уран изотобы. Изотоп

И ке хаҡын һорау. Ике һүҙҙең берендә (йәки
береһендә) бик йыш, туҡтауһыҙ. Ф әхри үҙе сыгыш яһауын яһаманы, ләкин ике һүҙҙең берендә:
«Ш улай кәрәк...» — тип һәр кемде ҡеүәтләп у л 
тырҙы. Б. Бикбай. Ике уйлау бер төрлө төплө хәл
итә алмау, төрлөсә уйларға юл ҡалдырыу. И ке
уйлау, ике һөйләү тигәнде белмәҫ ҡыйыулыгы
бар ш ул уның [Зөлхизәнең]. 3. Биишева. Ике ур
тала бер лҡҡа ла була алмай аптырауҙа булған
хәл. [Әсәһе — Гөлйөҙөмгә:] Мин ҡалай итәйем
инде, ике уртала, ҡайһыгыҙга булайым?.. Ни
эшләп ула й итеп атайың биргән ергә бармайым
тигән хәбәр сыгараһың? Һ. Дәүләтшина. Ике
яры икегә бүленеп. [Тимерйән — Сөйөмбикәгә:]
.. Иртәгә үк алып китәм үҙеңде. Эш тә белешеп
ҡуйганмын .. Етер, икебеҙ ике яры күп йәшәнек.
Ш. Янбаев. Ике ( йәки ете) ятып бер төшөнә ин
мәү уйлап та ҡарамау; иҫ китмәү. у л (йәки шул)
ике арала ҡар. ара 1 3. Ике энә бер ептән, ике
имән бер төптән үтә ныҡ, һәйбәт (дуҫлыҡ тура

энергияһы. Тәбигәттә кислородтың өс төрлө
изотобы табылды.
ИЗТИр АБ [гәр.] и. иҫк. кит. Аптыраған, йөҙәгән ауыр хис. Әсир йән, изтираблә тулды выж
дан. Ғ. Иҫәнбирҙин.
И ЗТИр а р ЛЫҠ [гәр. ] и. иҫк. кит. Сараһыҙлытс.

И 3һар и. ҡар. нҙһар.
ИКЕ төп һ. 1 .2 Ьаны. И ке икең дүрт. / Кем
йәки нәмәнеңдер 2-гә тиң иҫәбе. И ке көн. Ике
ҡат. И ке һум. ■ Ерәнсәй ҙә атҡайым елмәйҙер,
кешегә гүмер ике килмәйҙер (Халытс йырынан).
2. Парлы нәмәләрҙең исеменә тсушылып, күп
лек Формаһының мәғәнәһен бирә.
3. и. мәг. Биш баллы баһа системаһындағы
«насар» билдәһе. Ике алыу. Икегә уҡыу. И ке

ҡуйыу.
ф Башы нке түгел йәки башы икеме нн ҡар.
баш. Ике аҙым бик ятсын. Ике аяҡтың береһен
атламау ( йәки баҫмау) ҡар. аяҡ 1. Ҡыҙыңдың ике
аягының береһен кешегә атлатма. Һ. Дәүләтш и
на. Ике арала йөрөү ике кеше араһында бута
лыу. Ике донъя — бер мөрйә ҡар. донъя. Ике
донъяла изгелек күрмәгер ҡарғағанда әйтелә.
Ике ллле йөҙгә тигеҙ. Ике иҫәп — бер хисап
тегеләй ҙә, былай ҙа ярай; барыбер. Ике йөҙлө
тыштан ятсшы күренергә тырышып, күңеле менән
насар булған, ысын йөҙөн йәшергән (кеше тура
һында). И ке йөҙлө булыу, ш Маҡталган бай ба

лаһы ике йөҙлө була ул, алда һине йыуатыр, сит
тә ятты һөйәр ул. М. Вуранғолов. Ике йөҙлө бы
саҡ ике лтстса ла лрарға тырышып алдап йөрөгән
кеше. Ике йөҙлөлөк кешенең тыштан бер төрлө,
эстән икенсе төрлө була алыу сиФаты. Ике күҙе
дүрт булыу үтә нытс аптырау, ғәжәпләнеү. Ике
күҙен дүрт итеп [көтөү] зарығып, түҙемһеҙлек
менән, үтә нытс [көтөү]. Ике кәмәнең ҡойроғон
тотоу бер эш баштсарып ике төрлө мәсьәләне хәл
итеү, ике матссаттса ирешеү. Ике ҡуллап бик те
ләп, шатланып. И ке ҡуллап, хуплап ҡаршылай
быҙ тимер юлсыларҙың был хатын. Ғ. Мәсғүт.
Ике ҡулға бер эш ниндәй ҙә булһа билдәле бер
эш, шөғөл. Ике ҡулыңа бер эш, ултырып эшләй
генә бир. Икенең бере ике төрлө мөмкинлек бул
ғанда береһен һайларға кәрәклекте белдергәндә
әйтелә. И кенең берен һайлау. m Ҡолморҙа стар

шинаның танауына сүместәй йоҙрогон еҫкәтеп:
йәнең ҡыйбатмы, малың ҡыйбатмы, икенең бе
р е... — тине. Т. Хәйбуллин. Ике тамсы һыу кеүек
үтә нытс, айырып алғыһыҙ (отсшашлытс тура
һында).— Әсәһе, улым бигерәк үҙемә оҡшаган,
эйеме? — ике тамсы һыу кеүек, ирендәрен ҡым
тыу ына тиклем һинеке [тине әсәһе]. р . Сыртла
нов. Ике тин бер аҡса бер нигә тормай, бер кәрәге
ютс. [Яппаров — Сәлимәгә:] Әгәрҙә теләгең б у л 

һа, һине эшеңдән алыу ике тин бер аҡса.
С. Агиш. Ике хаҡ бик ҡыйбат. И ке хаҡҡа алыу.

И

һында).
•
Ике ҡулга бер эш. Әйтем. И лгә барган —
ике ҡунган. Мәҡәл. Ирҙең йәше ике илле: бере
һе — шәкәр, береһе — бикәр. Мәҡәл. Ҡарганың
ике күҙе емдектә. Мәҡәл.
ИКЕТӘ р. Ике өлөшкә, урталай. Икегә айы
рыу. Икегә бөкләү, икегә ярыу. ■ Ул [егет] х а 

лыҡты ике ҡулы менән икегә айыра ла, килеп
янды ала, уҡты агасҡа күҙәп атып ебәрә (Әки
әттән).
ИКЕЛЕ 1 с. Ике төрлө уйларлыҡ; шикле. И ке

ле һүҙ.
ИКЕЛЕ 2 и. диал. ҡар. ике 3.
ИКЕЛЕ-М ИКЕЛЕ с. Аныҡ түгел, төрлө; бер
тегеләй, бер былай. И келе-м икеле һүҙ.
И КЕЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. Төрлөсә уйларға урын
ҡалдырыу. Уның яуабы мине икеләндерҙе.
И КЕЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Бер Фекергә килә алмай төрлө
сә уйлау; шикләнеү. Талипов башта Х аф из ҡарт

ҡа һүҙ бирергәме, юҡмы, тигәндәй икеләнеп тор
ҙо. М. Тажи. Заһиттың быуыны ҡалтырап китте.
Инергәме, юҡмы тип, икеләнеп торҙо. Я. Х ам 
матов.
ИКЕЛӘТӘ р. Ике мәртәбәгә, ике тапҡырға.

Икеләтә артыу. Икеләтә кәмеү.
ИКЕНДЕ и. Төш ваҡыты менән ҡояш байыған
араның ҡап уртаһы. Сәй эсергә ултырҙыҡ. Бы л
ваҡыт инде ҡояш түбәнәйеп, икенде ваҡыты ет
кән ине. А. Таһиров. Икенде намаҙы ҡар. намаҙ.
И КЕНСЕ рәт һ. 1. Урын тәртибе 2 менән бил
дәләнгән. И кенсе өй. Икенсе урындагы кеше.
2. с. мәг. Башҡа, бүтән. Икенсе бер ваҡыт.
И кенсе кеше. Икенсе эш. ■ Бы л Б алкан тау
булмай сыҡҡан, ен-бәрейҙәр ҡабаланып, бөтөн
ләй икенсе тауҙы күсереп килтергән (Әкиәттән).
3. с. мәг. Алдағы, киләһе. Икенсе йыл. Икенсе
көн. И кенсе юлы. ■ Яланбикә Гөлйөҙөмдө үсек
ләп көлә: «Икенсе юлы ауыҙыңды йыйып һөйлә».
Һ. Дәүләтшина.
4. с. мәг. Ишле нәмәнең һыңары булған. И кен

се күҙе. И кенсе ҡулы.
5. и. мәг, һөйл. Аштан (беренсенән) һуң бирелә
торған ризыҡ. Беренсегә кәбеҫтә ашы, икенсегә
котлет алырга мөмкин.
ф Һүҙҙе икенсегә бороу һүҙҙе бүтән нәмәгә кү
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сереү. Сәгиҙәнең тартынып теләр-теләмәҫ кенә
яуап кайтарыуын күргәс, Гөлнур ҙа һүҙҙе икен
сегә борҙо. М. Тажи.
# Кешене бер алдаһаң, икенсе ышанмаҫ.

ш улай уҡ м ул икмәкле Баймаҡ беҙҙе сәләмләп
ҡаршы алды. К. Мәргән. Бөгөн инде ауыл м ул
тормошло, электрлы, маллы, икмәкле, X. Ҡ у 
наҡбай.
ИКМ ӘКЛЕК с. Икмәк бешереүгә тәғәйенлән
гән, әҙерләнгән. И кмәклек он, / күсм. Икмәккә
генә етерлек. Икмәклек аҡса. И кмәклек эш

Әйтем.
ИКЕНСЕЛ с. Башланғыс булмаған, нимәнең
дер һөҙөмтәһе буларатс барлыҡҡа килгән йәки
үҫештә икенсе баҫҡыста торған. Материализм

хакы,

тәбигәтте беренсел, рухты икенсел итеп ала.
В. И. Ленин. Я гы улы кка һәм энергияга ихтыяж
уларҙы бөтә саралар менән экономиялау һәм
икенсел ресурстарҙы киң ф айҙаланыу нигеҙендә
кәнәгәтләндереләсәк. «Совет Башҡортостаны»,

ИКМӘКЛӘП р. Икмәк ҡушып. И км әкләп аш
ашау. И кмәкләп сәй эсеү, *
И КМ Ә К -ТО Ҙ и. Иң кәрәк аҙыҡ. Сәлихтың
атаһының эшләп тапҡаны икмәк-тоҙга гына етә,
ә ит, һөттө аҙнага бер-ике тапкыр гына алалар.

1986, 21 ғинуар.
И КЕН СЕЛӘЙ р. Башҡаса, икенсе тапҡыр.

X. Мохтар.
ф Икмәк-тоҙ менән ҡаршы алыу 1) рустарҙың
ғөрөФ-ғәҙәте буйынса, ситтән килгән кешегә ҡ ә
ҙер күрһәтеү өсөн ҡаршыһына икмәк-тоҙ тотоп
сығыу; 2) ихлас күңел, яҡты йөҙ менән ҡаршы
алыу. Ауы лды ң байҙары [аҡтарҙы] яҡты йөҙ, икмәк-тоҙ менән ҡаршы алды. С. Ханов.
ИКМӘК Т О ҘЛ О Ҡ с. һөйл. Бик әҙ, самалы.
Икмәк-тоҙлоҡ эш. / / Ул [Усман] иҫәп-хисапҡа

[Сафура:] И кенселәй еңгә тип әйтмәҫһеңме, бал
даҡ һорамаҫһыңмы? Һ. Дәүләтшина. Бер тапалган һуҡмаҡтан икенселәй үтеүҙең ни ҡыҙыгы
бар. Ә. Вахитов.
ИКЕН СЕЛӘН ЕҮ ҡ . Икенсе рәүешкә инеү,
үҙгәреү. Кеш еләрҙең үҙҙәренә тапшырылган эш

кә ҡарашы бөтөнләй икенселәнде: малдарҙы
ашатыу, тәрбиәләүҙә яңы методтар ҡулланы ла
башланы, «Совет Башҡортостаны», 1965, 25 сен
тябрь.
и к е н с е н ә н инш. Һөйләмдә берәй эш-хәлде
һанап киткәндә әйтелә. Ҡ унаҡҡа барган саҡта
ҡупшы кейенеү — уның [Ғарифтың] яратҡан ғә
ҙәте. Берҙән, быны кеше алдында һынатмау,

икенсенән саҡырган хужаларҙы хөрмәтләү тип
ҡарай ул. Б. Бикбай.
И КЕр ӘТ р. һөйл. Ике мәртәбә, ике тапҡыр.
Икерәт барыу. Икерәт уҡып сыгыу. ■ Ул [Гә
рәй] йүгереп барып тәҙрә аша Тимер Янһаровҡа
икерәт атты. Б. Бикбай.
ф Икерәт уй ит, берерәт туй ит. Әйтем.
ИКЕШӘр бүл. һ. Һәр бере икегә тиң. Икешәр
һум. Икешәр алма.
ИКЕШӘр ЛӘП р. Икешәр итеп (булып), пары
менән, парлап. И кеш әрләп бәйләү. Икеш әрләп
ултыртыу. И кеш әрләп теҙелеү. И кеш әрләп
бейеү,
ИКМӘК и, 1. Ҡамырҙан йомарлап, мейестә
бешерелгән ашамлыҡ. Аҡ икмәк. Арыш икмәге.
Сөсө икмәк. Әсе икмәк. Икмәк кыйыры. Икмәк
магазины. Икмәк мейесе. Икмәк тәпәне. Икмәк
баҫыу. Икмәк бешереү. Икмәк иҙеү. Икмәк те
леү, Икмәк һалыу. Икмәк әсетеү, ш Икмәк —
тормош нигеҙе, йәшәү терәге, донъяның иң ҙур
ҡыуанысы, көс, ҡөҙрәт ул. «Совет Башҡортоста
ны», 1986, 28 ғинуар. Таба икмәк сөсө ҡамырҙан
табала бешерелгән икмәк (тиҙ генә әҙерләп бе
шерелә). / Ашлыҡ, иген.
2. һөйл. Ашар аҙыҡ.
4 Икмәк серетеү эшләмәй, буш ятыу. Баҡһаң,

у л [Оңҡот] ошо йортта .., улы-ҡыҙы елкәһендә
үгеҙ кеүек елкә менән икмәк серетеп ята! С. К у
либай. Икмәк тимере икмәк һалып бешерә торған
тимер. Көл нкмәге йәки күмгәи икмәк ҡар. кө
ликмәк. Ҡ ара икмәк арыш икмәге. Май икмәк
ҡар. бауырһаҡ
• И л икмәге ирекле, эшләп ашаһаң — кимек
ле, Мәҡәл. Ир икмәге — илдә, Мәҡәл.
ИКМ ӘКЛЕ с. Икмәккә (2 мәғ.) бай. Икмәкле
як. ■ Игенле Х әйбулла, баҡырлы, рудалы һәм

бик ноҡот, ә рус телен икмәк-тоҙлоҡ кына ла бел
мәй. Ғ. Ғүмәр.
И К р А [РУе. ] и. Йәшелсәне һ. б. ваҡлап, иҙеп
әҙерләнгән ашамлыҡ. Баклажан икраһы.
И К р АМ [гәр.] и. иҫк. 1. Хөрмәт. [А км улла]
ҡаҙаҡтарҙың аҡындарга булган мөхәббәттәрен
вә икрамдарын күр(гән). Р . Фәхретдинов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□ Икрам итеү хөрмәтләү, ололау.
И К р ӘНЕҮ ҡ. диал. Екеренеү. Түрәбайҙың

асыуы ҡабарҙы,,, ҡаршыһына баҫып икрәнеп
торган Әкбәрҙе тибеп осорҙо, Т. Хәйбуллин.
ИКС [РУе.] и, 1. Латин алФавитында арттан
өсөнсө хәреФ.
2. мат. Шул хәреФ менән күрһәтелгән билдәһеҙ
дәүм әл (х),
3. һөйл. Билдәһеҙ кешене йәки кешенең исемен
махсус әйтергә теләмәгәндә ҡулланылған шарт
лы билдә.
ИКСӘҮ ҡ. 1. Бысаҡ, ҡайсы һымаҡ нәмәләрҙе
үткерләү өсөн нимәгәлер ҡабат-ҡабат ышҡыу.

Ҡайсыны энәгә иксәп үткерләү,
2. күсм. Буштан ғәйеп табып, әрләп, өҙлөкһөҙ
тызыу; игәү. Бер үк һүҙҙе иксәйһең дә тора
һың,
ИКСӘШ ЕҮ ҡ. Шелтәле, төртмәле һүҙ әйте
шеү; ирешеү. [Ғариф:] Етәр, етәр ҡарттар
бы

лайтып иксәшеп ултырһаҡ.., әҙәм көлкөһөнә генә
ҡалырбыҙ. Ж. Кейекбаев.
И КТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. игеү ‘. [Йәнтимер:]
Үҙең ер башында ятып, машинанан иген иктереп
булмай инде. Ғ. Вәлиев.
И КҺ ЕҘ СИ К ҺЕҘ с. 1. Осо-ҡырыйы күренмәҫ,
иге-сиге билдәһеҙ; иркен, киң. Икһеҙ-сикһеҙ
яланда тулҡынлана игенлек. Н. И ҙелбай. Бы л
ваҡытта кейәү менән ҡыҙ йәйрәп ятҡан икһеҙ-сикһеҙ һөт күле буйын хозур итеп йөрөй ине, ти
(Әкиәттән).
2.
Иҫәпһеҙ-һанһыҙ

булған.

Икһеҙ-сикһеҙ

халыҡ.
ИКШ ЕҮ ҡ. диал. Мәрәкәләшеү. Беҙҙең яҡта
еңгәләр ҡәйнеш менән ш улай икшеп һөйләшә.
К. Кинйәбулатова.

икә

ИҠТ

ИКӘН ярҙ, ҡ. 1. Ғөрлө һүҙ төркөмДәре (кы 
лым, исеи, сиФат һ .б .) меиәи яһалған ҡуп1ма х ә 
бәр составында Фекерҙе асыҡлау, раҫлаУ әсей
тсүлланыла. Бар икән. Юҡ икән. Дөрөҫ икән. К ә 
рәк икән. Кайтҡан икән. Атаһы эштә икән. ■ З ө 
ләйха килгән икән, күрештек. Т. Йәиәби. [Ҡарт:]

•
Таҙҙың таҙ икәнлеге бүркен һалгас беленер.
Мәкәл.
ИКӘС ярҙ. ҡ. һөйл. ^ҡас/^кәс (формаһындағы
хәл кылымға кушылып, эш-хәрәкәттең тамамла
нып бөтөр-бөтмәҫтән киреһенә әйләнгәнен белде
рә. Ҡулыма алгас икәс төшөп китте.
ИКӘҮ йыйн. һ. Ике кеше йәки нәмә. И кәү

Ҡаҙан тултырып ит бешергәнһең икән, миңә
ашарга бир (Әкиәттән). Б ы л байҙың ҡырҡ биш
йылҡыһы булган, ш уларҙың утыҙ дүрте бейә,
алтыһы айгыр икән (Ә Киәттән). Беҙҙең ҡоҙа х ә л 
ле икән, йыуасаһы баллы икән, ышанмаһаң,
ашап кара, шәкәрҙән дә тәмле икән (Халыҡ
йырынан).
2. Һорау һөйләмдәрҙә ҠуШма хәбәр составынДа билдәһеҙлек һ. б. эмоңиоиаль мөнәсәбәтте
белдереү өсөн Ҡулланыла. [Сәгиҙә:] Улымдың

саңгыларын агыҙып ебәрҙем. Ай, ниңә генә таш
ланым икән?! М. Тажи. Б еҙҙең гәзиз баштары
быҙ әйләнеп ҡайтырмы икән? (Хальпс иырынаи).
Ситлектәге бикле һандугастың һайрар талы ҡай
ҙа ҡалды икән? (Хальпс йырынан).
3. Шарт кылымдан һүң кнлеп, ыңғай теләкте
белдерә. [Яҡуп:] И х, егеттәр, .. бына үҙ бурысыгыҙҙы ла ш улай аңлаһагыҙ икән ул! Б. Бик
бай.
4. Юклык Формаһындағы бойороҡ кылымдан
һуң килеп, кире теләкте белдерә. Теләккәйең

камил ай булмагас, был донъяҡайҙарга тыума
икән (Халык иырынаи).
5. Үткән заман юклык Формаһындағы хәбәр
ҙән һУң килеп, э т йәки хәлдең былай йәки теге
ләй баткарылмағанына үкенес белдереүҙе аңла
та. [ Р әхимә:] Тирмәне .. ҡалҡыугараҡ ҡормаганһыгыҙ икән. Һ. Дәүләтпшна.
6. Киләсәк заман кылымдың ^ыр/^ер (форма
һынан һУң килеп, ғәжәпләнеүҙе белдерә. К өҙ
көнө лә мурҙага балыҡ төшөр икән. В. Викбай.

[Йомай:] Бы л тиклем остоҡай булырһың икән.
Һ. Дәүләтпшна.
7. Эйәрсен һөйләмдә ҡунша хәбәр яһап, төрлө
мөнәсәбәттәге һөйләмдәрҙе теркәй.— Х әлеңдән
килмәй икән, .. эш эҙләп сыгып кит. Һ. Д әүләт
шина. Борондан ҡалган бер йола икән, үткә
рәйек. В. Викбай. [Егет] ҡамсы менән бер тартып
алган икән, ҡарт эткә әйләнгән (Әкиәттән). [К үл

эйәһе:] Шундай бер бәһлеүәнһең икән, минең
менән йүгерешеп ҡара (Әкиәттән).
ф [Д а] шсән ти берәй эш-хәлгә әһәмиәт бирмә
гәнде аңлатыУ өсөн әйтелә. Белмәгән дә икән ти,
уның ни гәйебе бар. у лай нкән кешенең һүҙенә
Йәки хәленә һығымта яһағанда әйтелә. [Й әно
ҙаҡ:] Улай икән, ҡайтып киләм тиген, ә? М. Та
жи. Ярай нкән берәй эш-хәлгә карата теләк
белдергәндә әйтелә; ярай ҙа ул. Ярай икән, дуҫ

күреп ышанган кешеләре .. малдарҙы кире ҡай
тарһа, Һ. Дәүләтшина.
И КӘНЛЕК ярҙ, и. Ҡайһы бер (нсем, сяФат,
һан, рәүеш һ .б .) һүҙ төркөмдәре менән ҡулланы
лып, уларҙың мәғәнәһен асыклап, раҫлап килә.

Бар икәнлеге. Зарарлы икәнлеге. Матур икәнле
ге. ■ [М улланың] күңеле туҡ, кәйефе яҡшы
икәнлеге күренеп тора. Ғ. Дәүләтшин. Сәлмән
агайҙың, .. булдырам тигән эшен булдыра торган
кеше икәнлеген белгәс, «ярай» тип вәгәҙә бир
ҙем. Т. Йәнәби.

и

һайраша-һайраша зинданда бер аҙ ятҡандан
һуң, теге ҡош Алпамышага ем килтереп аша та.
«алпамыш а». Д онъя тигеҙ булыр ине, икәү бергә
ҡауышһаҡ (Халык йырынан).
ИКӘҮ а р а Р. Ике кеше бер-береһе менән, үҙара. Егет ауылдагы бер матур ҡыҙга гашиҡ б у
лып, икәү-ара һөйләшкәндән һуң, береһе бар
маҡ, икенсеһе алмаҡ булган. Ғ. Сөләймәнов. /
Ике кеше бер-береһенә; үҙ-ара. И кәү-ара ярҙам
итешеү.
ф Берәүҙән икәү яҡшы, икәүҙән өсәү яҡшы.
Әйтем.

ИКӘҮҘӘН-ИКӘҮ р. Икәүләп кенә, бары тик
икәү (кешегә ҡарата). И кәүҙән-икәү ҡалыу.
■
Карагаста икәүҙән-икәү йәшәү Заятүләкте
екһетә башлай. «Заятүләк менән һыуһылыу».
ИКӘҮЛӘП р. Ике кеше бергә, парлап.— Мин
А ҡ ъ я л батыр, ә был Тау батыр була. И кәүләп
донъя ҡыҙырып йөрөйбөҙ ,— тигән А ҡ ъ я л батыр
(Әкиәттән). Яңгыҙ бейеү яйһыҙ булһа, әйҙә
төштөк икәүләп (Халык йырыиаи).
ИКӘҮЛӘШЕП р. Икеһе бергә. Улар игенде
икәүләшеп тиҙ генә бушата һалып алды. Һ. Д ә ү 
ләтшина.

ИҠаМӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Верәй нәмәнең
билдәле урында торошо, булмышы.
2. Намаҙ алдынан аяк үрә укыла торған доға.
□ Иҡамәт итеү билдәле бер урында тороу,
йәшәү. 1923 йылдың авгусында хәҙерге көндә
иҡамәт иткән йортҡа күстек. Бы л йортта ун бер
йыл торҙоҡ инде. М. ҒаФури.
И Ҡ БаЛ [гәр.] и. иҫк. 1. Уңыш, бәхет. Ана,
дәүләт, ана еңеү һәм иҡбал. М. ҒаФури. Ю лда
рымда сәд, ауҙар ҡоролган. Күренмәй иҡбал,
ҡап-ҡара урман. С. Ҡудаш .
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ИҠЛИМ [гәр.] и. иҫк. 1. Климат. Тау иҡлиме.
2.
Воронғо ғилем буйынса, ерҙең экваторҙан
төнъяк котопка тиклем булған ете климатик
бүленешенең һәр бүлкәте. Ете иҡлим.
ИҠ НаҒ [гәр.]: иҡнағ итеү иҫк. кит. ышанды
рыу. Тапманым мин донъяла иҡнаг итерлек бер
ысул. С. Ҡудаш .
ИҠрар [гәр. ] и. иҫк. кит. Танмай, дөрөҫөн
әйткән һүҙ.
□ Иҡрар итеү танмай, дөрөҫөн әйтеү, үҙ ғәйе
беңде дөрөҫләү. [Н әүш ирбан — З ө лхи зәгә:] Ү ҙ

хатаңды иҡрар итеү ауыр, ләкин башҡа сара юҡ.
Ә. Мирзаһитов.

ИҠТИДар [гәр.] и. иҫк. кит. К өс, кеүә. А ҡмулланың гилеме вә иҡтидары Шәмсетдин суфый
дәрәжәһенән түбән булыр, тигән һүҙ менән киле
шеп булмай. Ә. Харисов.
и ҡ т и е а д [гәр. ] и. иҫк. кит. Экономика.
□ Иҡтнсад яһау һаклап тотоу, экономия яһау.

Ягыу материалдарына иктисад яһауҙа айырыу
са өлгәш еүҙәр бар. «Совет Башкортостанына ун
йыл», 1929.
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ИҠТИСАДИ [ғәР.] с. иҫк. Экоиомик. Иҡтиса
ди сәйәсәт. ■ һуңгы йылдарҙа башҡорт эшсән
дәре иҡтисади яҡтан үҫеү менән бергә, мәҙәни
яҡтан да сагышт ырмаҫ лыҡ рәүештә үҫте. Т. Й ә

ИЛАҠ с. 1. Юҡҡа барға илап барыусан. И лаҡ
бала. И лаҡ булыу, ш Эштәрҙе эшләп бөтөрөүгә,
еңгәй үҙенең илаҡ балаһын ҡарарга ҡуша. М. ҒаФури, Ун йәшенә тиклем һаман мыжыҡ, һаман
илаҡ булды Әпеше. Д. Юлтый.
2. һөйл. Юҡҡа-барға зарланыусан. И лаҡ кеше.

нәби.
И Ҡ Ы Ҡ и. диал. Сиҡаҡ.
ИЛ 1и. 1. Үҙ сиге, халкы, идараһы булған д ә ү 
ләт. Совет иле. И л сиге. И л һаҡлау. И л гиҙеү.
■
Үҙ илкәйе өсөн ҡорбан булган ир-егеттең
гүмере йәл булмаҫ (Халытс йырынан). Ҡарсыга-

лай үткер ялан егетен ил сигенә һаҡсы иттеләр.
Ҡ. Даян. Сит ил 1) сит дәүләт; 2) ят у рын. Сит
илдәрҙә, сит ерҙәрҙә яңгыҙ башым нишләрмен
(Халытс йырынан).
2. (йәки тыуғаи ил) Тыуып үҫкән, йәшәгән ер;
ватан. Ят ил. ■ Атайың яу асһа ла, тайшан

маҫҡа уйым бар! Ү ҙ егетен яңгыҙлатмаҫ Урал
тигән илем бар! (Ҡ обайырҙан). А лы ҫ ҡына ҡ а л
ды ш ул тыуган илкәйем, Ирәндекәй буйында
үҫкән еркәйем (Халытс йырынан).
3. Халыҡ. И л аҡылы. И л араһы. И л бәхете.
И л зары. И л ҡайгыһы. И л намыҫы. И л күрке
булыу. И л менән х әл итеү. ш [Айбулат:] Етәр,
Гөлйөҙөм, илама. Бер мин түгел бит, ил менән.
Һ. Дәүләтшина. Салауат батыр ир ине, менгән
аты кир ине. Дошман менән алышҡанда ил эсен
дә бер ине (Ҡобайырҙан).
4. һөйл. Ауыл. И л халҡы, ш И л Тамды һыуы
буйында оҙаҡ ултырҙы. А. Таһиров. Ике-өс көн
эсендә йәйләүҙәге бөтә ил күсеп тә китте. И. Көҫәптсол.
ф Ил ағаһы оло, дәрәж әле, абруйлы ир кеше.
Ил аҙаматтары илдә атсылы, яҡшы эше, ҡыйыу
лығы менән дан алған кешеләр. Ул [Ҡолморҙа]

старшина Тупаҡ ауылынан сыҡмаҫ борон уҡ, ил
аҙаматтарын йыйнап, ҡунаҡ яһап, һый таратып
китте. Т. Хәйбуллин. Ил ауыҙы күмәк халыҡтың
һөйләгән һүҙе, теле. Ил аяғы һнл булыу ҡараңғы
төшөп, кеше йоҡлап бөтөп, тирә-яҡта тынлыҡ
урынлашыу. Ил ғәрибе тыуып үҫкән иленән
айырылып, алыҫта йәшәгән кеше. [М аянһылыу:]

И лдән илгә йөрөһәң дә, атай, ил гәриптәре б у л 
һаң да, атай, Ҡуҙыйкүрпәс кеүек аҫыл егетте та
ба алмаҫһың, атай. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу». Ил ҡарттары күп йәшәп, күпте күреп,
халыҡ араһында хөрмәт ҡаҙанған аҡыллы ҡарт
тар; аҡһаҡалдар. [Хажигәли:] Ҡабатлап әйтәм:

ил ҡарттары, агай-энеләр, был эштә минең һис
бер ҡатышым юҡ, хаҡлы ҡ ҡасан булһа ла бер та
былыр ул. М. Тажи. Илдән сыҡҡан аҙаҡҡы сиккә
еткән, ныҡ боҙолған. И лдән сыҡҡан аҙгын. И л 
дән сыҡҡан алдаҡсы. И лдән сыҡҡан бур. Ил өҫтө
ил, халыҡ араһы. И л өҫтөндә йөрөү. Ил өҫтөндә
имән сөи ҡар. сөй.
•
И л ауыҙына иләк ҡаплап булмай. Әйтем.
И л өҫтөндә илле дуҫың булһын. Мәҡәл. И л тө
көрһә, күл була. Мәҡәл. Сит илдә солтан булганса, үҙ илеңдә олтан бул. Мәҡәл. һы уһы ҙ
ергә йорт ҡорма, утынһыҙ ергә ил ҡорма.
Әйтем.
ИЛ 2 и. диал. ҡар. күс 1 1.
И Л 3 с. диал. Тыныс, татыу. [Рәхимә — Мәг-

фүрәгә:] Э гәр Айбулат үҙебеҙгә ил булып, ҡы
рыҫланмай баш һалып килһә, агаһы ситкә ҡаҡ
маҫ. Һ. Дәүләтшина.

ИЛАҠЛАНЫУ

ҡ.

Илаҡҡа

әйләнеү,

илаҡ

булыу.

ИЛАМҺЫрАу ҡ. Илаған ҡиәФәткә килеү,
илай яҙыу. Иламһыраган тауыш. Иламһырап у л 
тырыу. Иламһырап һөйләү . '
И Л аН бәйл. иҫк. ҡар. менән. Нитәкки әҙәм
гәлиәссәләм иблис мәлгүндең ялган һүҙе илан
дәрәжәһенән төштө. М. Өмөтбаев.
ИЛаП-ҺЫҠТаП р. К үҙ йәше менән әсенеп,
зарланып. Ҡыҙ илап-һыҡтап егеткә инәлә баш
лай: «Егет, ысҡындыра күрсе, тоҙаҡҡа ҡаптым
бит әле мин» (Әкиәттән). Ш ул саҡ килә теге
малай көскә атлап, ҡурҡыуынан төҫө ҡасып,
илап-һыҡтап. «Бабсаҡ менән К үсәк».
ИЛ а р а с. Һөйл. Ил эсендәге. Ил-ара талаш.
илатыу ҡ. йөкм. ҡар. нлау. Батша кафыр
Һалдат ала, йәш егетте илатып (Бәйеттән).
4
Ҡан илатыу бик ныҡ йәберләү. Ҡан илатҡан
был түрәләрҙең ҡырҡ быуынынан турап утҡа
һалһаң да үс ҡанмаҫ. Т. Хәйбуллин.
• Д уҫ илатып өйрәтер, дошман көлөп көйрә
тер. Мәҡәл.
илау ҡ. 1. К үҙҙән йәш түгеү (ҡайғы-хәсрәт
тән, ауыртыу-һыҙланыуҙан йәки башҡа ауыр
хистән). Быуылып илау. Сеңләп илау. Үкереп

илау. Үкһеп илау. һ улҡ ы лд а п илау. ш Ҡола
бейә, меҫкенкәйем .. малҡайым, тип һылыу әбей
ауыҙын бәлшәйтеп илап та ебәрҙе. Т. Йәнәби.
А ҙна буйына көн иланым, төн иланым, аягымдың
һыҙлауына тәкәт тотоп булманы. Д. Юлтый. Ер
тырнап илау оло ҡайғынан әсенеп илау. Ер-Һыу
илау бик ныҡ түгелеп, кешеләргә белдереп илау.

Буйына еткән Шәмсеҡәмәр еңгәм һалдат оҙат
ҡанда ошо ҡапҡа төбөнә килеп, ер-һыу илап ҡал
ды. Ғ. Вәлиев. Зар илау 1) әсенеп илау. һагыш тан зар илап, уҙган яуҙы уйлап, ауыр яраңды
һин, әсәй, ҡуҙгатма. А. Игебаев; 2) ныҡ әсенеү,
хәсрәтләнеү. Буранбайҙың яҙган хатын уҡып,
зар илайҙыр ауыл ҡарттары (Халыҡ йырынан).
К үҙ йәше менән илау иламаҫ урында ысынлаптороп илау. Ҡан илау 1) бик ныҡ ҡайғырыу, ҡ а
ты ҡайғынан әсенеп илау; 2) күсм. ауыр михнәт
тән яФа сигеп зарланыу. [Сафыя:] Й әйгелеккә

балалар яслеһе яһаганда. .. Ҡан илай бит йәш
балалы бисәкәйҙәр. Ә. Мирзаһитов.
2.
һөйл. Берәй нәмәгә ҡайғырып зарланыу.
Балаларына рәнйеп илай ҙа йөрөй.
ф Илау һалыу юҡҡа-барға бәлә һалыу, һүҙ
сығарып илаулау.
• Иламаган балага имсәк бирмәйҙәр. Мәҡәл.
Көлгәндән һорама, илагандан һора. Мәҡәл.
ИЛАУЛАТЫУ ҡ. Илаған кеүек итеү. И ла ула 
тып һөйләндереү. ■ [Хәҙрәт] йырлап барган

пионерҙарга осраны, аптырап ни әйтергә белмәй
бер аҙ ҡарап торҙо ла: «Н иш ләп быларҙың ауы ҙ
ҙарын кирҙереп, илаулатып йөрөтәлЬр икән?..» —
тип алга китте. И. Насыри.

ИЛАУЛАУ ҡ. Иларҙай булып, зарланып һөй
ләнеү. И лаулап йөрөү, ш [Бибисара:] «Я алла,

ИЛА

ИЛЛ

ишек яцагы ятҡырмайҙар. Нисә килмә — кеше,
нисә карама — кеше. Ү ҙ балац янына килә
алмай зар-интизар б у л а һ ы ң — тип илаулап
түргә уҙҙы. 3 . Биишева.
ИЛАУ ҺЫ Ҡ РАУ и. кар. илау-һыҡтау.
и л а у һ ы ҡ т а у и. Илаған, ҺыҠтаған зар.
Аһ-зар иңрәү һәм илау-һыҡтау менән тулды
урам. Д. Юлтый.
И Л аһ [гәр.] и. дини иҫк. Алла, тәңре. К и лә 
ләр, ,, А лда Гапон поп, кулда тәре һәм йырлай
ҙар: «Илаһ, һаҡла падишаһты/» Ғ. Хәйри. Х алы ҡ
меҫкен уйынсаҡ, кем көслө — ш ул булды илаһ.

килһә, ашлыҡ уңа; япраҡҡа килһә, илдек була.

М. ҒаФури.
ИЛАҺИ [гәр.] с. 1. дини Аллаға бәйләнешле,
аллаға мөнәсәбәтле. Илаһи донъя.
2. күсм. Тәбиғәттән өҫтөн; серле, тылсымлы.
И лаһи хис. ■ [Мифтах:] Ә ни өсөн у л югарынан

И

Һынамыш.
ИЛДЕМ -ЯЛДЫ М с. диал. Алсатс.
ИЛЕ и. Бер барматс киңлегендәге боронғо
үлсәү берәмеге. Бер иле ҡалынлыҡтагы таҡта.
■
Туйга дүрт иле ҡаҙыһы сыҡҡан йылҡы һуйы л
ды. 3 . Биишева.
+ Бер иле [лә] берәй нәмәнең күләмен, дәрә
жәһен арттырып йәки кәметеп әйтеү өсөн ҡул
ланыла. Бер иле ҡалмай эйәреп йөрөү. И ҙәнгә

бер иле батҡаҡ ҡатҡан.
ИЛЕҒЕҮ (илек*) ҡ. Кешегә өйрәнеп, яҡы
найып, ү ҙ итеү; эйәләшеү. М алайҙарга бөтөнләй

илегеп киткән ҡолон .. арттарынан эйәреп йөрөй.

к илә? [Шәмсетдин:] Сөнки шигриәт у л илаһи
нәмә. К. Мәргән. / Иҫ киткес яҡшы, һоҡландырғыс. И лаһи матурлыҡ, ш Ул илаһи моңдар менән
ҡоштар һайрай ҡыҙыл гөлдәргә баҫып. Д. Юл

X. Мохтар.
•
Бүре балаһын бүреккә һалһаң да илекмәҫ.
Мәҡәл.
ИЛЕГЕШЕҮ ҡ. Бер-береңә нытс өйрәнешеү,
үҙ-ара эҫенеү; эйәләшеү.
И ЛЕК и. Боландар ғаиләһенә тсараған көйшәү
се һөтимәр кейек; тсоралай. Тәбигәте матур был

тый.
ИЛАҺИЛАШ ТЫр ЫУ ҡ. Иҫ киткес яҡшы,
һоҡланғыс итеп күреү; ид еаллаштырыУ. Ниндәй

урындың: сылтырап ага тауҙан шишмәләр. И лек,
болан, мышы — күп кейектәр, шишмәләрҙән
һыуҙар әсәләр. Б. Вәлит.

генә эшкә тотонмаһын, иң тәүҙә кеше уны үҙ
хыялында күрә, уны илаһилаштыра. «Сювет

И ЛЕКТЕр ЕҮ ҡ. Яҡынайтып, эҫендереп өйрә
теү; эйәләштереү. Ҡыр йәнлектәрен илектереү.
И ЛЕКҺЕТЕҮ ҡ. Хискә тулыштырыу. Йоҡо
аралаш ишетелгән моң илекһетеп ебәрҙе, Р. Оолтангәрәев.
И ЛЕКҺЕҮ ҡ. Хискә тулышыу; болоҡһоу.

Башҡортостаны», 1964, 1 Февраль.
ИЛАҺЫМ , эй илаҺым ымл. Нытс аптырағанда,
ғ ә ж ә п л ә н г ә н д ә әйтелә. [Рәхимә:] Эй илаһым,

был донъяла ниҙәр генә ҡубып ята икән, мин
генә белмәйем, Һ. Дәүләтш ина.— Ҡара әле,
анауы ҡурай сираҡлы гына ҡыҙ, үҙе ҡайһылай
шәп йүгерә, Аягына күҙ эйәрмәй, илаһым, Р. Н и
замов.
ИЛАҺӘ [ғәр. 3 и. иҫк. Ҡатын-тсыҙ затынан
бУлған алла; -катын алла.
ИЛАШ и. Күмәк илау. Мин бер юлы ике по
вестка алам. .. Әйҙә илаш китә. И. Ғиззәтул
лин.
ИЛАШЫУ ҡ. урт, ҡар, илау. Б еҙ ауылдан
киткән саҡты ,, үкереп илашып ҡалдылар (Бәиеттән).
И ЛБАҪАр и. Баштса илгә тсорал көсө менән
баҫып ингән халытс төркөмө йәки ш әхес.
И ЛБАҪА РЛ Ы Ҡ и. И лбаҫар булыу; баҫып
алыу. И лбаҫарлы к политикаһы,
И ЛГИ ҘӘ Р и, 1. Донъя гиҙеп, ил өйрәнеп, ил
күреп йөрөгән кеше; сәйәхәтсе.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ИЛГӘҘӘК с . Кешегә асытс йөҙ, ихлас һүҙ
менән тиҙ аралашыусан; алсатс. Ҡара һин уны,

ниндәй илгәҙәк малай! Танышыуыбыҙга ун биш
минут юҡ. Инде гүмере бергә дуҫ йәшәгән кеш е
ләрсә яҡын күреп һөйләшә. Ф . Иҫәнғолов. Х о 
лоҡ ягынан да у л [Юлдаш] Ҡыҙрас кеүек тере
мек, илгәҙәк түгел. Киреһенсә, ауыр ҡолоҡло,
аҙ һүҙле. 3 . Биишева.
И ЛГӘҘӘКЛЕК и. Илгәҙәк булған хәл. Б а ла 
лар илгәҙәклеге арҡаһында иптәштәре менән тиҙ
аралаша.
И ЛТӘҘӘКЛ ӘНЕҮ ҡ. Илгәҙәккә әйләнеү, ил
гәҙәк булыу. Балаларҙы ң тиҙ арала яҡынайып,

илгәҙәкләнә башлауҙарына Сәгиҙә эсенән ҡы уа
нып бөтә алманы. М. Тажи.
И ЛДЕК и. диал. Йотлотс. К әкүк ҡара сыбыкҡа

К үңел илекһеп китте,
ИЛЕМ с, диал. Илгәҙәк.
ИЛЕр ЕК и. Йоҡоһонда тороп йөрөгән кеше.
И лерек булыу,
И ЛЕҒЕҮ ҡ. 1. Йоҡола һаташып йөрөү. И ле
реп тороп китеү.
2. күсм. Берәй ауыр хәлдән иҫте йыя алмай
ҡаңғырыу. Ҡ аш ынан илереп йөрөү. / Берәй уй,
ниәт менән ҡаңғырыу, аптыраныу. [Таһыл:] Әй,
ҡуйсәле, бисә! И лерһәләр, илерһендәр! Батша
һына ла, бейенә лә ҡарамам, ҡарындашымды
Ю лдыкайга бирермен, X. Ғәбитов.
И Л ЕРТЕҮ ҡ. Аңҡы-тиңке игеү, ҡаңғыртыу,
аптыратыу. [Ҡарасәс:] Айсыуаҡтар илертәләр:
һәпрә тыуган ҡара балаҡ, тип. X. Ғәбитов.
ИЛ ЙОРТ и. йыйн. Тыуған ил һәм шунда йә
шәгән халыҡ. Ирекһеҙҙән ил-йортонан биҙгән
.. Зөлҡәрнәй менән Зө лхи зә Ирәндектә .. иректә
йәшәй биргән. Н. Иҙелбай. Аманлашып, хуш ла 

шып ил-йорт менән, батыр Бабсак Мәсем ханга
китеп калды. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ИЛКЕ-ҺАЛҠ Ы р. Әһәмиәт тә, иғтибар ҙа
бирмәй; арлы-бирле. Илке-Һалҡы йөрөү. И лкеһалҡы эшләү. ■ Әптер Шакирҙың былай илкеһалҡы һөйләшеүен яратманы. Һ. Дәүләтшина.
Көндәрең дә илке-һалкы үтә, бик арамъя гына
эшләйһең. Б. Вәлит.
И ЛК Ә Н ЛӘ Ү ҡ. диал. ҡар. йөҙөү 3.
ИЛЛА [гәр. ] 1. ымл. Берәй нәмәгә ғәжәплән
гәндә, һоҡланғанда, ризаһыҙлыҡ белдергәндә
әйтелә. [Булат:] И лла тынгыһыҙ кеше булдың да
һуң, ҡорҙаш! Б. Бикбай. [Орҡыя:] Эй, Юлтый
агай, илла һүҙеңдә тормайһың да инде. Н. Х а 

физов.
2. киҫ. Бойороҡ ҡылым менән килеп, шуның
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мәғәнәһен көсәйтә. И лла оҙаҡлама.
3.
кире терк. Ҡ а р т ы мәғәнәле һөйләмдәрҙе
теркәй; әммә. һәләтле егет ул, илла ялҡаулы гы
көслө.
И Л Л А -А Л Л А: нлла-алла меиән 1) ҙУр ауырльгк менән; көс-хәл менән. Сәгиҙә ҡарсыҡтың
быйыл ҡайгылары .. ҙурайып китте. Улы И схаҡ
та быйыл илла-алла менән кәләш алып бирәбеҙ
тип торганда, һугышҡа ҡыуылып китеп барҙы.
Һ. Дәүләтшина; 2) көс-хәл менән, сатс-сатс. Й ә
шен бәргән һайын беҙҙең былай ҙа .. илла-алла
менән генә торган өйөбөҙ дер ҡалтырай, тәҙрә
быялалары сыңлап тора. Ә. Вәли.
ИЛ Ла МӘГӘр ымл. ҡар. ллла 1. И лла-мәгәр
теңкәгә тейҙең бит. И лла-мәгәр һуңлама. ■
[Әминә әбей Айнурга:] .. Кәзәмдең ике бәрәсе
бар бит инде. Бәрәстәрен Сабирйән бабайың
көҙгә һуйып, итен берәйһе артынан ебәрер,
илла-мәгәр кәзәне тотонмайбыҙ. Н. МУсин.
[Карт:] Ғүмеремдә бик күп алйот күрҙем, илламәгәр һинең ишене күргәнем юҡ ине әле (Әкиәт
тән).
ИЛЛЕ төп һ. 50 һаны. И лле биш. / Кем йәки
нәмәнеңдер 50-гә иҫәбе. И лле йәш. И лле һум.
■ Арышым һис бөтәсәк түгел тип уйлаган Ғөлбоҫтан уны быны ҡарап торманы, ботон илле
тиндән һата һалды ла, ҡалас, лампасый алып,
өйөнә йомолдо. Ғ. Д әүләттин.
ф Ике кәңәш бер булһа, илле егет йөҙ була.
Мәтсәл. И ллелә иҫәр ҙә ипкә килер. Мәтсәл.
ИЛЛЕЛЕК и. һөйл. Илле һүмлытс атсса.
ИЛЛЕЛӘП сама һ. Илле тирәһе, иллегә ятсын.
И ллеләп уҡыусы. И ллеләп кеше. ш .. Уның күҙ
терәгән .. улына ни бары биш баш ат, ун һыйыр,
иллеләп һарыҡ ҡына ҡаласаҡ бит! В. Викбай.
ИЛЛЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 50 менән бил
дәләнгән. И лленсе йылдарҙа. И лленсе кеше. И л 
ленсе булы у. И лленсе итеү.
ИЛЛЕШӘр бүл. һ. Һәр бере иллегә тиң. И л 
леш әр ат. И ллеш әр һум. И ллеш әр йорт.
ИЛЛЕШӘр ЛӘП р. Иллешәр итеп, иллетәр
бүлып. И ллеш әрләп бүлеү. И ллеш әрләп теҙеү.
И ллеш әрләп һалыу.
ИЛЛӘ ымл. ҡар. илла 1.
ИЛЛЮЗИОНЙЗМ [Рг/С. (ф р.] и. МахсУс тсорамал Ярҙамында төрлө ФокУс күрһәтеү эше.
ИЛЛЮЗИОНЙСТ [РУС. ] и. МахсУс тсорамал
лрҙамында төрлө ФокУс күрһәткән артист. И л 
люзионист булыу, ш Фаршатов эстрадала үҙе
нең һәнәрен күрһәтеүсе иллюзионисты хәтерләтә
ине. Ә. Харисов.
ИЛЛЮЗИЯ [РУС. (фр-] и. Ялған тойғо ниге
ҙендә бүлмыттың боҙолған р әү еттә күҙ алдына
килтерелеше. / Ниҙер түраһындағы ялған төтөн сә. И ллю зияга бирелеү.
ИЛЛЮМИНАТОр [рус. (лат.] и. Герметик
р әүеттә ябыла торған түңәрәк тәҙрә (самолёт
йәки сүдно һ. б. була).
ИЛЛЮМИНАЦИЯ [РУС. <лат. ] и. Берәй тан
тана, байрам хөрмәтенә урам, йорттарҙы биҙәү
өсөн лтстыртылған төрлө төҫтәге Ут. И ллю мина
ция яһау. ш Урамдарҙа күҙ сагылдырып төрлө
төҫтәге иллюминация тоҡанды. 3. Әхмәтов.
и л л ю м и н а ц и я л а н ы у ҡ. төш. ҡар. иллюминациялаү.

иллюминациялау ҡ. Иллюмииаңил
лһау. Урамды иллюминациялау. Йорттарҙы и л 
лю минациялау.
ИЛЛЮСТр аТИ В [РУС. иллюстративный] с.
Иллюстрация булып хеҙмәт иткән, иллюстра
ция рәүешендәге. Иллюстратив материал.
ИЛЛЮСТрАТОр [РУС.] и. Текстса бәйләп
һүрәт этләгән художник.
ИЛЛЮСТрАЦИЯ [РУС. (лат.] и. 1. Текска
бәйләп этлән гән һүрәт. Иллюстрация эшләү.
2. күсм. Ниҙелер күрһәтеп, асытслап аңлатып
торған миҫал.
ИЛЛЮСТ рАЦИЯЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. ил
люстрациялау.
иллюстрациялау ҡ. i . Тексты иллюстра
ция менән тәьмин итеү. Китапты иллюстрация
лау.
2. күсм. асытс миҫал ярҙамында аңлатыу.
ИЛЛЮСТр аЦИЯЛЫ с. Иллюстрация менән
биҙәүле; һүрәтле. Иллюстрациялы журнал.
Иллюстрациялы китап.
ИЛПӘК с. диал. Илгәҙәк.
ИЛСЕ и. 1. Юғары дәрәжәле дипломатик вә
кил. Дәүләт илсеһе. И лсе булып йөрөү. И лсе
ебәреү. И лселәр ҡабул итеү.
2. Үҙ-ара һ у ғы т алып барған ил йәки ғәскәр
ҙең береһенән икенсеһенә һөйләтергә ебәрелгән
кеше.
3. тар. Мөһим йомош, матссат менән халыҡтар
төркөмөнән ебәрелгән вәкил. И лсе ебәреү. И лсе
булы п килеү. ■ Теге ҡарт батша үтенес хаты
яҙып, егерме илсе, ҡырҡ һаҡсы ебәреп, Таҙҙы
үҙ батшалыгына килтертте, ти (Әкиәттән).
4. күсм. Хәбәр килтереүсе; алдан хәбәр итеүсе.
• И лсегә үлем юҡ. Әйтем.
ИЛСЕЛЕК и. Бер илдең икенсе илдәге дипло
матик вәкәләте һәм т у л вәкәләт урынлаттсан
йорт.
И Л Т а Б а Н с. диал. Уҫал.
ИЛТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. илтеү.
ИЛТЕр и. Й ә т бәрәс тиреһе. Илтер бүрек.
Илтер күн.
ИЛТЕҮ ҡ. Билдәле бер ергә алып барыу. И л 
теп биреү. Илтеп ҡуйыу. Күтәреп илтеү. Тейәп
илтеү. ■ Заятүләкте Кагас тауына илтеп таш
лайҙар. «Заятүләк менән һыуһылыу».
ИЛТИЗаМ [гәр.] и. иҫк. кит. Т е й е т һаналған,
кәрәк табылған э т .
□ Илтизам итеү тей ет һанау, кәрәк табыу.
ИЛТИМаС [гәр.] и. иҫк. кит. Һорау, үтенес.
Б ы л илтимас, гаризалар хосусында рәхимле ша
һыбыҙ Бабил Битров мәрхәмәт итеп зимләмирҙәр ебәрҙе. «Баппсорт шәжәрәләре», 1960.
ИЛТИФаТ [гәр.] и. 1. Иғтибар, дитстсәт. Илти
фат биреү. Илтифатҡа алыу. ■ Ғәйшә теләй
һүҙҙе борорга .. Кадир һалмай у га илтифатын,
үҙенекен һөйләй һаман да. Ғ. ам антай.
2. Иғтибарлы, йылы мөғәмәлә; ихтирам. Илти
фат менән ҡабул итеү. Илтифат күрһәтеү.
□ Илтифат итеү иғтибар күрһәтеү.
ИЛТИФаТЛЫ с. 1. Йылы, ятсшы мөғәмәләле;
кешегә иғтибарлы, ихтирамлы. Илтифатлы б у
лыу. ■ Ул [Ғ. Туҡай] кешегә ягымлы, илтифат
лы, йәштәрҙе һәр ваҡыт уҡырга димләй ине.
«Баппсортостан утсытыусыһы», 1966, № 4.
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2. Иғтибарлы, ДиҠҠәт итеүсән. Илтифатлы
кеше.
И Л ТИ Ф А ТҺЫ Ҙ с. 1. Хөрмәт итмәүсән, ихти
рамһыҙ, хәстәрлекһеҙ. Илтифатһыҙ булыу.
2. Иғтибарһыҙ, дитстсәтһеҙ. Хәлф ә минең һүҙҙе
илтифатһыҙ ҡалдырманы, яуап биреп китте.
М. ҒаФури.
И ЛТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. илтеү.
И Л һаМ [гәр. ] и. 1. Эшкә, ижаДҠа көс, дәрт
уятҡан күтәренке рух. Илһам алыу. Илһам би
реү. ■ һы ҙ, ҡурай, һыҙ, йәш йөрәктәр һинән и л 
һам алһындар. Т. Йәнәби. Илһам ШИШмәҺе дәрт,
көс, күңел күтәренкелеге биргән сығанаҡ:.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ильамландырыу ҡ. Эшкә, ижадҡа көс,
дәрт ултыу.
и л һ а м л а н ы ү ҡ. Эшкә, ижадтса теләк, дәрт
тойоу; дәртләнеү. Илһамланып эшләү.
ИЛҺАМ ЛЫ с. 1. Илһам менән һуғарылған.
Илһамлы шагир.
2. Илһам уятҡан, илһам биргән. Эй гәзиз кис,
йәмле кис һәм йәнле кис, илһамлы кис. Ш. Вабич.
ИЛһаМСЫ и. Илһам биреүсе. Ерҙә ҡыҙҙар,
нурлы йөҙҙәр — йәш күңел илһамсыһы.
Б. Ишемғол.
И ЛҺЕНЕҮ ҡ. Йәшәгән ерҙе үҙ итеү, яҡын к ү 
реү; ерһенеү. Ул был урынды илһенде. Сит ерҙе
илһенмәү.
И ЛҺЕр ӘҮ ҡ. Илдән яҙып зарығыу. Сит и л 
дәрҙә илһерәп йөрөү.
ИЛҺӨЙӘр и. 1. Тыуған илен нытс яратҡан, үҙ
иле өсөн янған кеше.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙ
исеме.
И Л-ҺҮЛ и. йыйн. ҡар. нл-һыу. [Йылҡыбай —
Аллабирҙегә:] Ил-Һүлде ҡурсыуһыҙ ҡалды
рыу ың бар. «Алдар менән Зөһрә»,
ИЛ-ҺЫ У и. йыйн. Тыуған ил, тыуып үҫкән ер.
Тарауыл ҡарт һәүбәндән .. ил-һыу именлеген
һорашҡан. «Аҡбуҙат».
ИЛӘ бәйл. иҫк. кит. ҡар. менән. Дәүләт илә
тулды галәм, зиннәт илә ер йөҙө. Ғ. Соҡорой.
ИЛӘЙМӘН и. иҫк. Ил башлығы.
ИЛӘК и. 1. Он, ашлыҡ һ . б. таҙартыу өсөн ваҡ
селтәр менән төпләп, тирәсләп эшләнгән ҡора
мал. Еҙ иләк. Ҡ ыл иләк. Ваҡ иләк. Эре иләк.
Й үкә иләк.
2.
Төрлө нәмәнең сүп-сарын, эре-тороһон
айыра торған селтәр яйланма. Тимер иләк. М а
шина иләге. Ҡом иләге.
ф Ил ауыҙына нләк ҡаплап булмай күмәк
кешене нимәлер һөйләүҙән тыйып булмай, тигән
мәғәнәлә әйтелә. И ләК аҫты ашлыҡ иләгәндә үтә
төшкән ҡырлыҡ, мысай кеүек ҡый. ИләК ауыҙ
ауыҙында һүҙ тормаған кешегә әйтелә. ИләК ме
нән һыу ташыу буш эш менән булыу. Илән өҫтө
ашлыҡ иләгәндә өҫкә ҡалҡҡан эре-торо ҡый.
Иләҡгән снләюкә йәки силәнтән иләккә [буш а
тыу] Файҙаһыҙ эш менән булыу. [Аҡсаның] иләК
яғы көмөш-баҡыр аҡсаның баһаһы күрһәтелгән
тамғалы, оттора торған яғы.
ИЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. иләҡләү. И ләклә
неп бөтөү.
ИЛӘКЛӘҮ ҡ. Тишкеләү. И ләкләп бөтөү,
ш фронттан имен ҡайттым. Тәнде тимерҙәр

иләкләһә лә, йәнде ала алманылар. Ә. Ихсан.
Ауы лга ҡайтҡайным .. салбарҙың тубыҡ башта
рын, төптәрен иләкләп килдем. О. Агиш.
ИЛӘКОЕ и. Иләк яһаусы.
ИЛӘМ и. иҫк. Матурлыҡ, йәм.
ИЛӘМ ҺЕҘ с. Күңелгә ятҡыһыҙ, шөкәтһеҙ,
йәмһеҙ. И ләмһеҙ тауыш. И ләмһеҙ булыу. ■ [Х ә 
лфә] йәмһеҙ, иләмһеҙ ҡарт ине, сапҡыларга, туҡмарга йомарт ине. С. Ҡудаш.
ИЛӘМҺЕр ӘТЕҮ ҡ. Иләҫ-миләҫ итеү. Төнгө
тауыш иләмһерәтте.
ИЛӘМҺЕр ӘҮ ҡ. Иләҫ-миләҫ булып, иҫ үҙгә
реү. И ләмһерәп китеү.
ИЛӘН бәйл. иҫк. кит. ҡар. менән.
ИЛӘНТЕ и. диал. Ләңге.
ИЛӘНЕҮ 1ҡ. төш. ҡар. иләү 1. Эре иләк менән
иләнгән он.
ИЛӘНЕҮ 2 ҡ. төш. ҡар. и л ә ү 2. Көн буйына
байтаҡ йөн иләнде.
#
Иләнмәгән, һугылмаган, ҡайным һиңә бер
ыштан (аҙағы нисек булырын белмәйенсә, алдан
вәғәҙә биргәндә әйтелгән әйтем).
ИЛӘНЕҮ 3 ҡ. төш. ҡар. нләү 3. Тунга тип тире
иләнгән, ләкин әле буялмаган.
ИЛӘҪ с. Йәшлек тойғоһо менән болоҡһоған,
елкенеп торған. Я ҙ көнө йөрәктәр иләҫ була.
А. Карнай. И ләҫ күңелле ҡыҙ баланың батыр ҙа
булыр һөйгәне. «Алпамыша».
ИЛӘҪЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. иләҫләнеү.
Ҡарттың маҡтауы мине иләҫләндерә, үҙемдең
шагир булгым килә башлай. Б. Бикбай.
ИЛӘҪЛӘНЕҮ ҡ. 1. Төрлө тойғо менән болоҡ
һоу, елкенеү. Әҡлимәнең күңеле һәр саҡ иләҫлә
неп тора. Ф. Иҫәнғолов.
2. Иҫ-аң томаланыу, миңгерәүләнеү, аңғыра
һымаҡ булыу. Яңы гына ойоп киткән... Х өпъямал, һаташҡан кеше кеүек, иләҫләнеп уянды.
О. Агиш.
ИЛӘҪ-МИЛӘҪ с. 1. Тиҙ генә үҙгәреүсән (уй-тойғоға ҡарата). Иләҫ-миләҫ булыу, ш И ләҫ-миләҫ күңелең кемдә генә, һылыуым. М. Илбаев.
[Рамазан:]Күңелгә иләҫ-миләҫ уйҙар килә. Сара
менән бергә йөрөгөм, күңел асҡым килеп китә.
Н. Мусин. / / Иләҫ-миләҫ килә йәш йөрәгем, ни
күрәһеләрем бар икән. X. Ибраһимов.
2. Инәле-сығалы, килделе-киттеле (иҫ-аңға ҡ а
рата). Иләҫ-миләҫ йоҡо. j j Иләҫ-миләҫ йоҡлау.
3. Күренер-күренмәҫ. Иләҫ-миләҫ шәүлә.
■ И ләҫ-миләҫ иткән бер ҡарасҡы күренде.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ИЛӘҪ ЯЛАҪ с. һөйл. Күренер-күренмәҫ, ялпйолп. И ләҫ-ялаҫ итеп ҡалыу.
ИЛӘТЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. нләү ‘.
ИЛӘТЕҮ 2 ҡ. йөкм. ҡар. нләү 2.
ИЛӘТЕҮ 3 ҡ. йөкм. ҡар. иләү 3.
и л ә т ә н и. диал. Һирәк һуғылған тауар;
әрмәк.
ИЛӘҮ 1 ҡ. 1. Иләк аша үткәреп, сүп-сарҙан,
эре-торонан таҙартыу. Он иләү. Ҡом иләү.
ш [Тимергәле — Үмәргә:] Юҡ, ҡорҙаш, яманлау
ҡайҙа ул. Әле ана Н ыязголга бойҙай иләп йөрөп
һуңга ҡалып киттем. Һ. Дәүләтшина.
2. күсм. һөйл. Ҡ аҡҡылап һуҡҡылау, дөмбәҫ
ләү. Беҙҙең алгы линияны еңел снарядтар иләп
алды. Д. Юлтый.
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и л ә ү 2 ҡ. Йөн, киндер һ. б. орсотс ярҙамында
ишеп еп итеү. Дебет иләү. Еп иләү. Етен иләү.
Йөн иләү. ш Бабай һунарга йөрөгән, әбей орсоҡ
иләп, киндер һуҡҡан (Әкиәттән). Колгаларга
бәйләп йөн иләйем, әллә ниңә йөндәрем ырамай
(Халытс йырынан).
ИЛӘҮ 3 ҡ. 1. Сей тирене махсус юл менән эш
кәртеү. К үн иләү. Тире иләү.
2. күсм. Күп тотоноп, кейеп әрһеҙләү, тауш ал
дырыу, туҙҙырыу.
ИЛӘҮ 4 и. иҫк. 1. Бер йәмғиәт рәүешендәге
төркөм; ырыу. Табын иләүе. Әйле иләүе. ■ Бәне
уран иләүенә, Уртауыл тигән ауылга алдырҙы
лар. «Батыршаның хаты».
2. Бәләкәй административ-территориаль берә
мек; волость. Иләү ағаһы 1) ырыу башлығы;
2) волость башлығы.
ИЛӘҮ 5 и. 1. (йәки ҡырмыҫҡа нләүе) Төрлө
сүп-сар, ағас, тупратс һ. б. өйөп эшләгән ҡыр
мыҫҡа ояһы. [Айыу] бер ҡулы менән ҡырмыҫҡа
иләүен аҡтара биреп ҡуя ла көтөп тора. С. К у
либай. Ҡырмыҫҡа иләүе һымаҡ тсайнап торған
күмәк халытстса әйтелә.
2. диал. Эркеү, күс. Балы ҡ иләүе. Корт иләүе.
ф Ҡырмыҫҡа иләүенә таяҡ тығыу ҡар. ҡыр
мыҫҡа.
И Л Ә Ү 6 с. Ҡапыл ярһып, тсыҙ ып китеүсән;
сыҙамһыҙ. И ләү ат. И ләү кеше.
ИЛӘҮЕр ӘҮ ҡ. диал. И ләүһерәү.
ИЛӘҮЛӘҮ ҡ. 1. Тертләп тсапыл тулап китеү
(аттса тсарата); биленләү. Атым иләүләп китеп,
тапай яҙҙы.
2. ҡар. иләүһерәү 1. И ләүләп уяны у.
3. диал. ҡар. илереү 1. И ләүләп йөрөү.
ИЛӘ ҮҺЕр ӘҮ ҡ. 1. Йотслағанда тсапыл тсуртсып, иләҫләнеү. Иләүһерәп уяныу.
2. ҡар. иләүләү 1. И ләүһерәп китеү.
ИЛӘШЕҮ 1 ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. и л ә ү 1. Ҡом
иләшеү. Он иләшеү.
И Л Ә Ш Е Ү 2 ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. и л ә ү 2. Еп
иләшеү. Йөн иләшеү.
И Л Ә Ш ЕҮ 3 ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. и л ә ү 3. Тире
иләшеү.
ИМ и. иҫк. 1. Ырым-хөрәФәтле дауалау са
раһы.
2. Ауырыуға тсаршы тсулланылған сара; дауа.
3. күсм. Нимәгәлер ирешеү йәки ниндәйҙер
хәлдән тсотолоу сараһы. Им табыу, ш [Д әү
ләтбай:] М ырҙагәли бай һеҙҙе ҡайгыртмай,
ул үҙенең ауыртҡан еренә им эҙләй. Б. Хә
сән.
□ Им итеү дауалау.
ф Им булыу һабатс, атсыл булыу. Ҡабат ш аяр
маҫҡа им булган. Именә биреү кешене әрләү, кәрәген биреү. [Аҡназар:] Тотоп алып именә би
рәйем әле мин уның. Ғ. Дәүләтшин. Им өсөн дә
[юҡ] бер кәрәк нәмә әҙ генә лә булмағанда әйте
лә. Крандан им өсөн бер тамсы һыу таммай. Им
түгел яраған эш түгел, килешмәй тигән мәғәнәлә
әйтелә. Ҡарга көйө, һандугас мин, тип йөрөү у л
им түгел. Ш. Бабич.
ф Имгә ҡалган имгәкләп йөрөгән. Мәтсәл. һ әр
ауырыуҙың үҙ име бар. Мәтсәл. Ярганатҡа көн
юҡ, яманга им юҡ. Мәтсәл.
ИМ АҠ с. диал. Ахматс.

ИМ АЛЛЫ Ҡ и. Оумар өйрәктәр ғаиләһенә
тсараған ала төҫтәге ватс ҡыр өйрәге (күберәк
төнъятста оялай).
ИМАМ [гәр. ] и. 1. Мәсеттә намаҙ утсыттсан
мулла; мәхәллә муллаһы. Аҙан әйтеп, ҡамәт
төшөрҙөләр, мин тик аягүрә ҡалҡманым; имам
ҡолаҡ ҡаҡҡан ваҡытта ла, ҡул күтәреп ҡолаҡ
ҡаҡманым. М. ҒаФури. Имам тороу имам булып,
үҙеңә эйәртеп намаҙ уҡыу. Имам хатип йома,
ғәйет намаҙҙарын утсытыу хотсуғына эйә булған
мулла. Имам хатип мөғәллим (йәки мөдәррис)
мәҙрәсәлә шәкерттәр утсытыу хотсуғы алған
мулла.
2. Ҡайһы бер мосолман илдәрендәге дин һәм
дәүләт башлығы.
3. иҫк. Фекере нигеҙ итеп алынырлыҡ ға
лим.
4. тар. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Имамға ойоу намаҙҙың бер өлөшөндә тсулдарҙы ҡаушырып, бащты эйәү.
ИМАМАТ1 [гәр.] и. тар. 1. Дини етәкселек.
2. Башында имам торған дәүләт.
ИМАН [ғәр.] и. 1. дини Ислам диненә булған
ышаныс. [Дәрүиш:] Кеш еләргә иман таратып
үҙем хәҙер иманһыҙ ҡалдым. М. Кәрим. / Ислам
диненең асылын тәшкил иткән тәғлимәт. [ Әсә
һе — ҡыҙына:] Балам, һин хәҙер ҙур ҡыҙ булып
киләһең инде .. Урамда уйнап йөрөргә ярамай,
абыстайга барып һабаҡ уҡы, иман өйрән, дин
таны. И. Көҫәптсол. / Ислам диненә инанғанды
белдергән доға һүҙҙәре. Көйлө иман. Иман
уҡыу. ш Кемдер шунда әкрен генә иман кәлимә
ләрен уҡырга кереште. М. ҒаФури. Иман шарты
ислам динене асылы яҙылған китап. Х оҙа кисе
рер, тигән менән эш бөтмәйҙәр, иман шартын
өйрәнмәһә Иван тигән. Атсмулла. Иманым камил
1) ышанысым нытс. Уның [был ирҙең] көнсөл ке
ше икәнлегенә иманым камил ине. Д. Юлтый;
2) һүҙҙе, антты, вәғәҙәне нығытыу өсөн әйтелә.
[ С әхипъям ал:] Иртән торганда ла, кис ятҡанда
ла уга [Әптрәхимгә] табыныр инем. Иманым ка
мил, валлаһи, ш улай итер инем. X. Ғиләжев.
Иман килтереү 1) ислам динен тсабул итеү; 2) ни
ҙеңдер дөрөҫлөгөнә бик нытс ышаныу. Ул [Х әл 
кәй] театрҙы зыялы кешеләр генә ҡарай белә, ..
тип иман килтергән ине. Д. Юлтый.
2.
Нытслы, ҙур ышаныс. Күҙҙәремдә балҡый
хаҡлы ҡ нуры, күкрәгемдә таҙа, ныҡ иман.
Д. Юлтый.
ф Иманын уҡытыу тейешле яза биреү; кәрәген
биреү, аҡылға ултыртыу. [Юлай:] Йә әле, бер
көнгө эше өсөн иманын уҡытайыҡ. И. Ғиззәтул
лин. Иманыңды уҡы (йәки ятла) янап, тсуртсытып
әйтелә. Иманы юлдаш булһын үлгән кешегә те
ләк һүҙе итеп әйтелә. [Тимергәле:] Б ик ир егет
ине мәрхүмең. Иманы юлдаш булһын. Һ. Д әү
ләтшина.
ИМАНА и. тар. 1. Ер бүлгәндә иҫәпкә инеп,
ерҙән өлөш алған йән башы; душ. [Әхмәҙи:]
Быйыл, бойорган булһа, үҙемдең иманаларҙың
барыһына ла үҙем сәсәм. А. Ғаһиров. / Шул йән
башына тейгән ер. Имана пайы.
2.
Ерҙән өлөшө булған йән башынан алына
торған һалым. Имана түләү. ■ Ҡаты килгәс
имана, йомшарган бит иман да (Бәйеттән).
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ИМаНЛЫ с, дини Ислам динен тотҡан; динле.
ф Иманлы бүрек мыҫк, Дин кешеләре кейә
торған бүрек. [М улланы ң] өҫтөндә ҡуй йөнөнән
һугып эшләнгән бишмәт, башында иманлы бү
рек. Ғ. Хәйри.
и м а н һ ы ҙ с. 1. Ислам динен тотмаған; дин
һеҙ.
2. күсм. Оят-намыҫын юғалтҡан; олтһыҙ, на
мыҫһыҙ. Иманһыҙ әҙәм. / / Аумаҡайҙар, эштә
иманһыҙҙар буталмаһын урта юлдарҙа. Д. Юл
тый. / Әрләгәндә әйтелә.— Уҡытырмын мин һи
не, иманһыҙ! Т. Хәйбуллин.
3. р. мәг. һөйл. Сиктән, ғәҙәттән тыщ, саманан
артытс. [һатыусы:] Яҡшы костюм, .. хаҡы ла
иманһыҙ [ҡыйбат] түгел. Б. Бикбай. Ҡыҙ башта
егеттең рус һүҙҙәрен иманһыҙ рәүештә ватыпемереп һөйләү енән тәгәрләп көлдө. Ғ. Әмири.
И М БЙ р Ь [РУС. ] и. 1. Тамыры эФир майына
бай булған күп йылльгк тропик үҫемлек. Имбирь
япрагы.
2. Шул үҫемлектең тамырынан алынған тәмле
нәмә.
ИМГЕС и. һөйл. 1. ТӨрлә йән эйәләренең
эсендә була торған паразит селәүсән. Бауыр
имгесе.
2. Шул паразиттарҙың тәнгә йәбешеп ҡан, һүл
һура торған ауыҙы.
ИМГӘК и. 1. Вәлә, михнәт. Имгәк булыу.
2. ар ты к ыҙа килтергән, мәшәҡәтле кеше йәки
мал. ■ [Солтан:] Отрядҡа ҡыҙҙарҙы алмайыҡ,
.. имгәк кенә булырҙар, Ш. Бикҡол. / Әрләгәндә
әйтелә. Эй, у га шунда мәләктәр ҡундыра: «Кит,
тәкәббер, кит, ләгин, имгәк!» — тиҙәр. Ш. Бабич.
3. Ниндәй ҙә булһа берәй ағзаһы имгәнгән ғә
рип кеше. / с. мәг. ЗәғиФ, ғәрип.
4. иҫк. Эш, хеҙмәт. Беҙ ҡаҙарбыҙ ер шарына
эшселәрҙең имгәк тыуын. X. Ғәбитов.
+ ая ҡ л ы имгәк (йәки әҙәм имгәге) мәшәҡәтле,
ыҙалы кешегә -ҡәнәғәтһеҙлек белдереп әйтелә,
аяҡ-ҡулы ң нмгәкһеҙ булһын кещегә һаулыҡ,
именлек теләп әйтелгән теләк һүҙе.
•
Ирем үлгәс, иргә барҙым — имгәк алдым.
Әйтем.
ИМГӘКЛӘНЕҮ ҡ. иҫк. Көс-тир түгеп эншәү.
[Юлдыҡай:] Мал-монаят, донья уларҙыҡы тү
гел! Ул малдарҙы имгәкләнеп беҙ таптыҡ! X. Ғә
битов.
ИМГӘКЛӘТЕҮ ҡ. Имгәкләп йөрөргә мөмкин
лек биреү, имгәкләп хәрәкәт иттереү. Баланы
имгәкләтеү. Имгәкләтеп өйгә индереү, ш Бер
һалдат менән Н овиков мине ҡултыҡлап, имгәк
ләтеп канау буйынан алып киттеләр. А яҡҡа баҫырга тырышам, улар баҫмайҙар. Д. Юлтый.
ИМГӘКЛӘҮ ҡ. Ике ҡул менән таянып, дүрт
тағанлап йөрөү. Имгәкләп йөрөү, ш Сыга ир
бала ҡурага имгәкләп тупһа аша. М. Кәрим.
Тыуган илкәйемә ҡайтыр инем, аяҡтарым талһа
ла имгәкләп (Х алык йырынан).
ИМГӘКСЕ и. иҫк. Эп1се, хеҙмәтсән.
ИМГӘНЕҮ ҡ. 1. Берәр ағза һынып, сығып һ. б.
сәбәптән зәғиФләнеү. Йыгылып имгәнеү. А яҡ
имгәнеү. Ҡ ул имгәнеү. Имгәнеп ятыу. ■ [Бибисарага — Бибеш:] — Инәй, аяҡ аҫты ҡараңгы,
ипләп кенә бар. Йыгылып, имгәнеп ҡуйма. 3. Биищева.

2. ау ы р эгп һ. б. сәбәптән сәләмәтлекте юғал
тыу. Ауы р эштән имгәнеү. / күсм. Ҡыйрап, еме
релеп зыянланыу. Борсаҡ һугып, бойҙай имгән
гән.
ИМГӘТЕҮ ҡ. 1. Берәр ағзаны ғәрипләндереү,
зәғифләү, һәүбән был өйрәкте тере көйө алырга
уйлап, угы менән ҡанатын имгәткән, ти. «аҡ
буҙат»..
2. Кешенең йәки малдың ауыр э т һ. б. сәбәп
менән сәләмәтлеген алыу. [Ҡорбандың әсәһе:]
Йәш көйө ҡулынан килмәгән эштәргә ҡушып,
имгәтеп бөтөрөрҙәр инде. С. Ҡудаш.
3. күсм. Ҡыйратып, емереп, зыян килтереү.
һугы ш бик үк имгәтмәгән урындарҙа .. мал кө
төүҙәре күренгеләй. Д. Исламов.
ИМДЕ ҡ. иҫк. ҡар. инде 2 2 (боронғо шиғыр
аҙағына йәки бәйеттәрҙең юл аҙағына ҡушыла).
Эй, тугандар, бер мәслихәт башлайыҡ имде,
аҡтыҡ һүҙем: наҙанлыҡты ташлайыҡ имде (Б әй
еттән).
ИМЕҘГЕС и. диал. Имеҙлек.
И М ЕҘЕКЛ Е с. Бала имеҙгән, имсәк балалы.
И м еҙекле ҡатын.
ИМ ЕҘЕҮ ҡ. Имсәк һөтөн һурҙырыу; имсәк
биреү. Бала имеҙеү, ш Тау үңерендә бер ҡола
бейә .. ҡолонон имеҙеп тора. Ш. Шәһәр. [Заятү
ләк:] Төн йоҡоһон өс бүлеп, күкрәк һөтөн имеҙ
гән әсәйем бар өйөмдә. «Заятүләк менән һы уһы 
лыу». / Ҡолон, быҙау, бәрәсте инәһенә ҡушыу.
Бы ҙауҙы имеҙеү.
ф Имеҙеп һауыу һыйырҙы быҙауына ҡушып
һауыу.
И М ЕҘЕҮСЕЛӘр и. Балаларын һөт имеҙеп
аҫраған умыртҡалы хайуандар; һөтимәрҙәр.
И М ЕҘЛЕК и. Йәш балаға имеҙеү өсөн имсәк
һымаҡ итеп эшләнгән нәмә. Р езинка имеҙлек, ш
Х әлим ә .. икмәк сәйнәп төйгән сепрәк имеҙлекте
төкөрөк менән .. ебетеп, бәпесенең ауыҙына ҡаптыр[ҙы]. Һ. Дәүләтшина.
ИМ ЕҘӘК с. Имеүен әле ташламаған; имгән.
И меҙәк бала. И меҙәк быҙау.
ИМЕЙ и. бал. ҡар. нмсәк 1.
ИМЕК и. иҫк. ҡар. имсәк 1,2.
• Имә белһәң — имек, кимерә белһәң — ки
мек. Мәҡәл.
ИМЕН [гәр.] с. 1. Бәлә-ҡазанан азат, тыныс;
һуғышһыҙ. Имен ил. ■ Ир-егеттәр йылгыр йылгаларҙан, горур — тауҙан, сабыр — даланан,
яуҙар сапҡан саҡта улар яман, имен заманала —
уҙаман. М. Басыров.
2. р. мәг. Иҫән-Һау, зыянһыҙ, хәүеФ-хәтәрһеҙ,
сәләмәт. Имен йөрөп ҡайтыу. Имен тороу, ш
[Ҡырҡылмай] имен ҡалган агастар араһына төпкәрәк ингән һайын тәбигәттең матурлыгына
һоҡланып бөтә алмайһың. Я. Хамматов.
• Яҡшы әҙәм йорт көтһә, йорто имен көтөлөр,
яман әҙәм йорт көтһә, йортон-илен бөтөрөр.
Мәҡәл.
И М Е Н -а м а Н [гәр.] с. йыйн. Бәлә-ҡазаһыҙ,
зыян-зарарһыҙ; һау-сәләмәт; имен-һау. // Именаман тороу. Имен-аман ҡайтыу.
■
Д онъялар имен-аман саҡ. Ярга имен-аман
барып етә алырҙармы? Н. Мусин.
ИМ ЕНИЕ [РУС.] и. тар. Помещик биләгән ер;
баяр утары; биләмә.
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И М ЕНЛЕК и. 1. Бәлә-ҡазаһыҙ, хәүеФ-хәтәрһеҙ, талаш-һуғышһыҙ тыиыс хәл. Г ел именлек
булһа был донъяла, кемгә шифа түгел саф һауа.
С. Күлибай. һалдат! һалдат!.. Ватан кайҙа
ҡушһа, у л ш ул ерҙә именлеген һаҡлай тормош
тоң, А. Игебаев.
2. ХәүеФһеҙлек йәһәтенән закон һағындағы
хәл. Дипломатик именлек. Шәхси именлек,
ш Башҡорт АССР-ы илдең именлеген һәм обо
рона һәләтлеген тәьмин итеүҙә, СССР Ҡ ораллы
Көстәрен кәрәкле бөтә нәмә менән тәьмин итеүҙә
ҡатнаша. Бапгкорт АССР-ының Конституция
һы, 1984.
ИМ ЕНЛӘНЕҮ ҡ. Төрлө бәлә-ҡаза, һуғыш-ҡырылыш бөтөп, тынысҡа әйләнеү; тынысланыу.
Д онъя именләнде, ш һугыштар бөткәс, ил имен
ләнгәс, атайым үҙенең рус белештәренән .. И ван
агай тураһында һорашып ҡараны, С. Күлибай.
И М ЕНСЕЛЕК и, ҡар, нменлек.
ИМЕН-ҺАУ с. ҡар. нмен-аман. [Сәрби:] Эй-й,
ҡоҙагый! Әйҙүк, түргә үҙ. [Үлмәҫбикә:] Именһау тораһыңмы? С. МиФтахов.
ИМЕС и. Бер башҡорт ырыүының исеме.*
ИМЕҮ ҡ. 1. Тел, ирен ярҙамында имсәктең
һөтөн һурыу. Бала имә. Бы ҙау имә. Имсәк
имеү. ■ һөтөн имгән әсәйеңдең ҡайгынан билен
бөктөрмәй, тотҡон ҡоштай башҡортҡа әҙер ирек
бармы ни? Салауат Юлаев. / Ниҙеңдер һутын,
һүлен һурыу. [Арыш:] Ерҙең һутын имә-имә
быуынга ла ултырам, бер ҡарыш башаҡ сыгарып, уга орлоҡ тултырам, Ф. Мөхәмәтйәнов.
2. Ниҙе лә булһа ауыҙға алып һурыу. Бармаҡ
имеү, /Т е л һәм ирендәрҙе хәрәкәтләндереп шәкәр, конФет һымаҡ нәмәләрҙе ебетеп ашау. К о н 
фет имеү, ■ Кейеҙбай бик ныҡ йоҡо баҫҡанда
ауыҙына тоҙ киҫәге ҡабып имә, ти (Әкиәттән).
3. күсм. Кеше көсөнән Файҙаланып, кеше
иҫәбенә йәшәү. П олк штабы Ҡорман ауылын
имеп ятҡан Х әйбулла кибетсенең өйөнә уры н
лашты. А. Таһиров. [Талип:] Ата-әсәһе бай гына
күренә. Берәр йыл кейәү булып, ш ул байлыҡты
имеп йәшәргә ине бит әле. Ш. Биҡҡол.
ф [Кеше] ҡайын (йәки майын) нмеү кеше көсөи, кеше хаҡын үҙләштереү. Й ыуан ҡорһаҡлы
старшина һәм кулактар, .. фәҡир башҡорт х а л 
ҡының майын имеп йыйган малдарын .. бирмәйә
сәк, Ш. Хоҙайбирҙин.
#
Имә белгән ҡолон ике бейәнең һөтөн бөтөр
гән. Мәҡәл.
ИМЕҮСЕЛӘр и. ҡар. имеҙеүселәр.
ИМЕШ мөн. 1. Кешенән ишеткән хәбәр булып,
ысын йәки буш булыуы асыҡ түгел икәнен белде
реү өсөн әйтелә. Имеш, фәлән урындагы тәрән
күлдә ҙур йылан йәшәй, у л бер ваҡытта ла кеш е
гә күренмәй, Т. Баишев.
2. Уй-хыялда күҙ алдына килтергән йәки төштә
күргән нәмәне һөйләгәндә әйтелә. Мендәренә әсә
баш терәһә, яу осоро инә төшөнә: ә кинйәһен
яу га оҙатырга көл икмәге, имеш, бешерә. С. К у
либай.
3. Ниҙең дә булһа дөрөҫлөгөнә шик белдер
гәндә әйтелә; йәнәһе. Н иңә һин яңгыҙ гына бын
да, туташ? һа!.. Имеш, у л һыу буйында һал
ҡарай. Ш. Бабич.
4. Ни менәндер ҡәнәғәт булмағанды, килеш

мәгәнде йәки мыҫҡыл белдергәндә әйтелә. [Гә
рәй:] «Атай», «атай», имеш... Ә бына мин һиңә
«улым» тип өндәшергә гәрләнәм. Әрәм тамаҡ!
Д. И сламов.— Тейергә ярамай, имеш! Беҙгә
генә тейергә ярамай. Һ. Дәүләтшина.
5. Ниндәйҙер эште аҡылға һыймаҫлыҡ тип
иҫәпләгәндә әйтелә. Егерме биш йыл бергә гүмер
иткәс, әҙәм көлдөрөп айырыл, имеш. Б. Бикбай.
6. Уйламаған ерҙән тегеләй йәки былай булып
сыҡҡанын белдереү өсөн әйтелә. Әҙәм көлкөһө
бит!Күмер сыҡҡан ерҙә ягырга күмер юҡ, имеш.
«Совет Башҡортостаны», 1966, 10 Февраль.
ф Имеш хәбәр (йәки һүҙ) кешенән ишетелеп
ҡалған, дөрөҫлөгө асыҡ булмаған хәбәр. Ул
ауылдщң беҙҙекеләр тарафынан алыныуын
ишеткән. Ш ул имеш хәбәргә ышанып, кире ҡайт
ҡан. Д. Юлтый.
•
А л т ы н - к ө м ө ш — таш, имеш, алабута — аш,
имеш. Мәҡәл.
ИМЕШ-МИМЕШ и ., нмеш-мнмеш хәбәр Кеше
арҡыры ишетелеп ҡалған төрлө ысынлы-бушлы
һүҙ. А уы лда [Фатима] тураһында имеш-мимештәр бик күп булһа ла, ысын хәлде бер кем дә бел
мәгән, С. Ҡудаш.
ИМЕШТЕр мөн. ҡар. ямеш 1—4 (һөйләмдең
башында йәки уртаһында ҡулланыла).
ИМ ЗА [гәр. ] и. Кешенең үҙ шәхесен белдереп
ҡуйған тамғаһы; ҡултамға. Имзаһы бар. Имза
ҡуйыу. Имзаны раҫлау. Имза һалыу,
□
Имза нтеү иҫк, ҡул ҡуйыу, ҡултамға һалыу.
[Алпауыттар] ерең алмаҫ булып вәгәҙә ҡылыр
ҙар, беҙҙең эшкә лә имза ит тиерҙәр (Бәйеттән).
ИМЗАЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. имзалау. Эштәр
үҙ юлы менән дауам итте, «Ташбулатов» тип
имзаланган чектар банкыга ҡарай ага торҙо.
И. Насыри.
ИМЗАЛАУ ҡ. Ҡ ул ҡуйыу, ҡултамға һалыу.
Ғаризаны имзалау,
ИМ ЗАЛЫ с. Ҡ ул ҡуйылған, ҡултамға һалын
ған. И мзалы ҡагыҙ,
И М ЗА ҺЫ Ҙ с. Ҡ ул ҡуйылмаған, имза һалын
маған. Имзаһыҙ хат авторы ҡуйылмаған хат;
аноним хат.
ИМ ИТАЦИЯ [РуС. (л ат.] и, кит, 1. Тауыштың,
ҡыланыштың икенсе берәүҙекенә оҡшатылышы.
Имитация яһау.
2. Бер нәмәнең икенсе бер сиФатлы нәмәгә
оҡшатып эшләнеше. Мәрмәрҙең имитацияһы.
Алтындың имитацияһы,
ИМ ИТАЦИЯЛАУ ҡ. кит, 1. Тауышты, ҡыла
нышты кемгәлер йәки нимәгәлер оҡшатыу, һа ндугас тауышын имитациялау. ■ Ул [повар]
пограничниктың ҡыш һалҡынындагы постагы
хәрәкәтен имитациялап арлы-бирле ҡыҙыү
йөрөштөрөп алды. С. Кулибай.
2. Бер нәмәне икенсе сиФатлы нәмәгә оҡшатып
яһау. Алтынды имитациялау.
ИМКАН [гәр.] и. иҫк. Мөмкинлек. Имкан
биреү, ш Граждандар һугышы һәм аслыҡ ,,
ҡаҡшауҙар ,, Башҡортостанга бирелгән хо ҡ уҡ 
тар менән файҙаланыуга практик имкандар бир
мәне, «Совет Башҡортостанының ун йылы»,
1929.
ИМКАНИӘТ [гәр,] и, иҫк, кит. Уңайлы шарт,
мөмкинлек, имкан. Имканиәт булы у, ш Имка-
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ниәт майҙанга сыгыу менән елкәмдәге бурысты
үтәү юлында .. әҫәремде майҙанга ҡуям, X. Ғә
битов.
ИМКӘН с. һөйл. Урын һәм ваҡыт йәһәтенән
ҠыҫырыҠһыҙ; иркен. Имкән булыу.
ИМ КЭН ЛЭҮ ҡ. һөйл. Ашыҡмай, үҙ яйың ме
нән берәй нәмә э т л ә ү . И мкәнләп ултырып сәй
эсеү. Имкәнләп һөйләшеү.
ИМЛӘ [ғәР.] и. иҫк. 1. Күнекмә өсөн әйтеп
яҙҙырылған яҙма; диктант.
2. Дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәләре; орФограФия. И ҫке
имлә. Яңы имлә. Башҡорт теленең имләһе.
□
Имлә нтеү 1) әйтеп яҙҙы ры У; 2) күсм. ниҙер
эшләүҙе шарт итеп Ҡуйыу ; мәжбүр итеү. Бы л
эште хужалыҡ шарттары имлә итә.
ИМЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. нмләү.
ИМЛӘҮ ҡ. 1. Төрлө ырым-хөрәФәт бүйынса
даүалаү. Куҙыйкүрпәстең атаһы ауырып китте,
ти. Тирә яҡтагы .. бөтә им-томсоларҙы, багыусы
ларҙы килтереп, имләп, багып ҡараһалар ҙа,
береһе лә ярҙам итә алманы, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс
менән Маянһылыу».
2. Дауа менән сәләмәтләндереү сараһы күреү;
дауалау. Үлән менән имләү.
ИМЛӘҮЕО и. Имләү (1 мәғ.) өсөн (файҙала
нылған төрлө нәмәләр (өшкөрөлгән тоҙ, төрлө
үләндәр, имән бәшмәге, артыш һ. б.).
ИМЛӘҮОЕ и. ҡар. нмсе.
ИММИГр АНТ [рус. (лат.] и. Даими тороу
әсән берәй илгә күсеп килгән сит ил кешеһе. И м 
мигрант булыу.
ИММИГр АНТЛЫ Ҡ и. Иммигрант булған хәл.
Иммигрантлыҡ хоҡугы.
ИММИТрАЦИЯ [РУС. ] и. Бер илдән икенсе
илгә даими йәшәргә күсеп килеү (сит ил кешеһе
нә тсарата).
ИМ МУНИТЕТ [рус. (лат.] и. Организмдың
йоғошло ауырыуҙарға һәм тсайһы бер ағыуҙарға
тсаршы тыумыштан булған йәки барлытстса кил
гән бирешмәүсәнлеге. Актив иммунитет. Т ы у
мыштан булган иммунитет. Дауамлы иммунитет.
Иммунитет булдырыу.
ИММу Н ОЛОТИЯ [РУС. (лат.] и. Организм
дың зарарлы тәьҫирҙәргә тсаршы тора алыуын,
йоғошло ауырыуҙарҙан һатсланыу мөмкинлек
тәрен өйрәнә торған Фән.
ИММуНОТЕраПЙЯ [РУС.] и. мед. Йоғошло
ауырыу менән ауырыған кешеләрҙе вакцина
йәки сыворотка менән дауалау ысулы.
ИМПЕрАТОр [рус. (лат.] и. М онархтарға
бирелә торған иң юғары титул һәм шул титулды
йөрөткән кеше. һ әр бәндә күрһәне күрмәй ҡа
лмаҫ, кәрәк солтан булһын, кәрәк император.
Аҡмулла.
ИМПЕр ИАЛЙЗМ [РУС. (ф р.] и. Капитализм
дың эре монополиялар хакимлытс иткән, эре ка
питалистик илдәрҙең үҙ-ара байлытс сығанағы
һәм сауҙа баҙары өсөн, сит ерҙәрҙе буйһондороу
һәм баштса халытстарҙы эксплуагирлау өсөн
көрәшеп, донъяны ҡабаттан бүлеү маҡсатында
туҡтауһыҙ агрессив һуғыштар асып тора торған
иң юғарғы, һуңғы стадияһы.
ИМПЕр И аЛ Й С Т [Рус. ( фр. ] и. Империализм
политикаһын тотҡан, монополистик капитал вә
киле булған эре капиталист.

ИМПЕр И аЛ И С Т И К с. Империализмға мө
нәсәбәтле, империализмға хас. Империалистик
илдәр. Империалистик политика. И мпериали
стик һугыш.
ИМПЁр И Я [РУС. <лат. ] и. 1. Вашында импера
тор торған монархик дәүләт.
2. Эре империалистик колониаль дәүләт.
ЙМПОр Т [РУС. <ингл.] и. Илдең сит дәүләттән
тауар алыуы; киреһе экспорт. Импорт тауар
ҙары. Импорт костюмы.
ИМ ПОТЕНТ [РУС.] и. Енеси көсһөҙлөк менән
ауырыған кеше.
ИМПр ЕСАр ИО [РУС. (ит.] и. Театр, концерт
һ .б . тамашаларҙы ойоштороусы, уның хужалыҡ-финанс эштәрен алып барыусы кеше (капитали
стик илдәрҙә).
ИМПр Е С еИ О Н Й ЗМ [р ус. (ф р.] и. 19 быуат
аҙағында 20 быуат башында сәнғәттә (һынлы
сәнғәт, әҙәбиәт, музыка һ. б.) барлыҡҡа килгән,
художниктың иң нескә субъектив хис-тойғола
рын, ваҡытлыса булған кәйеФен күрһәтеүгә
ҡоролған сәнғәт ағымы.
ИМПр ЕССИ ОН ЙСТ [РУС. ] и. Импрессионизм
яҡлы кеше. Импрессионист булыу.
И М П ҒЕСС И О Н И С ТИ К с. Импрессионизм
методтарына, алымына нигеҙләнгән. И мпрес
сионистик музыка.
ИМПр О ВИ ЗА ТО р [РУе.] и. Импровизация
оҫтаһы; сәсән.
ИМПр О ВИ ЗаТО р ЛЫҠ и. Импровизация
яһауға һәләтлек, импровизация яһау һәләте.
Импровизаторлыҡ һәләте, күрәһең, Р әхилә еңгә
гә әсәһенән бирелгәндер. Ул беҙгә лә бик күп
әһәмиәтле әҫәрҙәр яҙҙырҙы. К, Мәргән.
ИМПр О ВИ ЗА Ц И Я [РУС.] и. Кешенең шиғыр
йәки көйҙө бер ыңғай сығара һәм башҡара ба
рыуы. И мпровизация яһау. ш Бабичта импрови
зация һәләте лә көслө булган. Ул берәй кеше
йәки ваҡига хаҡында шунда уҡ шигыр сыгара
торган булган. Ә. Харисов.
2. Бер үк ваҡытта уйлап сығарыла һәм баш ҡа
рыла торған әҫәр (шиғыр, йыр, көй һ. б.). Уңыш
лы импровизация.
ИМПр ОВИЗАЦИЯЛАу ҡ. Әҫәрҙе (шиғыр,
йыр һ. б.) бер үк ваҡытта сығарыу һәм баш ҡа
рыу; сәсәнлек итеү. Оҫта импровизациялау.
ЙМПу Л ЬС [РУС. (лат.] и. 1. Ҡапыл бер эшкә,
хәрәкәткә эткән эске тулҡын.
2. физ. Есем массаһы менән хәрәкәт уның
тиҙлегенең үҙ-ара ҡабатланыуына тиң булған
хәрәкәт миҡдары.
ф Нервы импульсы физиол. нервы система
һына таралған тулҡын. Элеҡгр нмпульсы эл.,
радио электр көсөргәнешенең йәки көсөнөң
ҡыҫҡа ваҡытлы үҙгәреше.
ИМОЕ и. Ырым-хөрәФәт буйынса дауалаусы;
имләүсе, им итеүсе. Имсе әбей. ш Имсе Ғәйни
әбей аягымды бәйләп ҡуйган урап ҡабыҡҡа.
Ғ. Әмири. .. хан бик ҡаты ауырып китә. Төрлө
яҡтан имселәр саҡырталар. Имселәр .. ҡот
ҡоя, ҡарай, бер ҙә том таба алмайҙар (Әкиәт
тән).
ИМОӘК и. 1. Ҡатын-ҡыҙҙың күкрәгендә түнәрәкләнеп ҡабарып торған һөт биҙҙәре. Имсәк ба
шы. Имсәк имеү.
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2. Елендең ослайып сыктсан имеҙлеге. Кәзә
имсәге. Каты имсәкле һыйыр.
3. күсм. һөйл. Сурайып, ослайып сығып торған
төрлө нәмә. Дага имсәге. ■ Кулымдагы көмөш
йөҙөк, ҡуш имсәкле көмөш йөҙөк. М. ҒаФури.
ф Бер имсәк ҡар. имсәктәш 1. Имсәк бала ҡар.
бала 1. Имсәк таш лау имсәк имеүҙән туктау.
Имсәк ниә ҡар. ниә. Имсәк т е т е ҡар. теш ‘. Эт
нмсәге һөйл. ослайып тсултьпс аҫтына сытстсан
шешек, ситсан.
ИМСӘКТӘШ и. 1. Бер әсәне имгән әсәнең үҙ
балалары һәм сит балалар (бер-береһенә тсара
та). Имсәктәш балалар. Бер имсәктәш туган.
Имсәктәш туган булы у, ш Н и тигәс тә ш ул яман:
бер имсәктәш туганың ситкә серен биргәне; ба
тырҙың яңгыҙ ҡалганы (Ҡобайырҙан).
2. с. мәг. диал. Бер әсәнән тыуған, бер туған.
Имсәктәш туган. Имсәктәш булы у. Сафа минең
имсәктәш ҡустым.
ИМТЕК с. диал. ауыш. Б уй бысҡының тештә
ре алга ҡарай имтек була.
ИМ ТЕКЛӘТЕҮ ҡ. Һыйырҙы эйҙереү өсөн бы
ҙауҙан еленде тылтсытыу. [Катын] быҙауҙан
имтекләтеп һыйыр һауҙы. Ғ. Ибраһимов.
ИМ ТЕКЛӘҮ ҡ. Төрткөләп-төрткөләп әҙ-мәҙ
имеү (малға тсарата). Елен төбөн имтекләргә
быҙауҙы ҡушыу.
ИМТИХаН [ғәР.] и. 1. Белем кимәлен билдә
ләү өсөн алынған һорау; һынау. Имтихандар
сессияһы. К аб ул итеү имтихандары. Имтихан
алыу. Имтихан үткәреү. Имтихан биреү ( йәки
ТапШырыу, тотоу) билдәле бер Фән, предмет
буйынса утсытыусы, комиссия һ .б . тсуйған талап
тарға тсәнәғәтләнерлек Яуап биреү, һынау үтеү.
2. күсм. Кемдең йәки нимәнең тормошта нимә
гәлер булған һәләтен, сиФатын билдәләгән һы
нау. Имтихан булы у. Имтиханга әйләнеү, m
Башҡорт театрының М әскәү гастролдәре уңыш 
лы имтихан булды. Д. Юлтый.
И М ТИ Я З [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Бүтән кеше ал 
дындағы өҫтөнлөк.
2. Имтиханды бик лтсшы тапшырған өсөн бире
лә торған матстау тсағыҙы. М алай үҙе лә остаҙы
ның ышанысын аҡланы,., гел имтияз гына алыр
булды. Ф . Иҫәнғолов.
ИМ-ТОМ и. йыйн. Ырым-хөрәФәт буйынса
дауалау әмәлдәре. Б ы л им-томдарҙан һуң Емеш
кисен генә түгел, көндөҙ ҙә һаташып, тагы бер аҙ
ауырыны. 3. Биишева.
□
Им-том нтеү төрлө ырым-хөрәФәт буйыиса
дауалау.
ИМ-ТОМ СО и. ҡар. имсе.
ИМТӘЛЕҮ ҡ. диал. Интегеү. Бик ыҙаланып,
имтәлеп ята. М. Ҡ улаев.
ИМ ҺЕҘ 1с. 1. Дауа, им килешмәгән, йүнәлмәй
торған, һауытстырып булмаған (ауырыуға тса
рата).
2. күсм. Булдытсһыҙ, эшкинмәгән. Имһеҙ
кейәү.
3. күсм. Мәшәтсәтле, тынысһыҙ. Имһеҙ бала.
ИМ ҺЕҘ 2р. диал. Бик, үтә, нытс. Имһеҙ эшләү.
■ Бәҙри, оҫта балыҡсы булган кеүек, уҡы уҙа ла
имһеҙ тырыша. У. Кинйәбулатов.
И М ҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. имһеҙләү. Бала
төндәрен йоҡламай имһеҙләнде.

И М ҺЕҘЛӘҮ ҡ. диал. Тынысһыҙлау, тынғы
һыҙлау.
ИМШЕТЕҮ ҡ. Әҙ генә йылытыу, йылымыс
хәлгә килтереү. Ҡыҙ арлы-бирле ягып, мунсаны
имшеткән дә: «Әбей мунсага бар»,— тип саҡырган (Әкиәттән).
ИМШЕҮ 1ҡ. Йылы хәлгә килеү, әҙ генә йылыу.
һ ы у имшегән. Көн имшей башланы.
ИМШЕҮ 2 с. Йылы ғына, йылымыс. [Әсәһе —
улына:] Йә, имшеү генә һыу менән йыуынып ал.
Н. Мусин.
ИМӘЛТӘ и. этн. Ярлы кешегә Ярҙам итеү
өсөн кешенән йыйылған мал йәки бүтән нәмә.
Имәлтә йыйыу. Имәлтә биреү, ш Имәлтәне кә
ләш әйттергән кешенең яҡындары ҡалым түләү
өсөн дә бирә ине. Т. Морат.
ф Имәлтә күлдәк (йәки бишмәт, кәпәс, юрған)
балаға күҙ теймәһен өсөн йәки им өсөн өй берен
сә йыйған сепрәк киҫәктәренән тсорап тегелгән
кейем. Имәлтә Таяғы имәлтәгә тсорама йыйғанда
тотоп йөрөй торған талтс (кеше сепрәкте шул
талтстса таға).
ИМӘН и. Бук ағастары ғаиләһенә тсараған,
киртләс эре лпратслы, сәтләүеге булған тсаты
ағас. Имән ҡайыры. Имән япрагы. Имән ороһо.
Имән сәтләүеге. Имән кеүек йәки имәндән ныҡ
көс-тсеүәте ҙур, һаулығы Ятсшы, нытслы ир-аттса
тсарата әйтелә. Алтмышты ҡыуа барһа ла, Әб
делкәбир агай имән кеүек мыҡты ине. Ф. Иҫәнғо
лов.
ф Имән бармаҡ диал. һуҡ бармаҡ.
ф Ҡайындың туҙын маҡта, имәндең үҙен маҡ
та. Мәтсәл.
ИМ ӘНДЕРГЕС С. ҡар. имәнес. Көҙҙөң имән
дергес пәрҙәһендәй, урмандарга йәйелә күк
томан. X. Ҡунатсбай.
ИМӘНЕС с. 1. Ҡ арап тороуға тсотһоҙ; шөкәт
һеҙ, ерәнес; имәидергес, имәиесле. Ҡымыҙ тулган һабалай имәнес йыуан ҡорһаҡлы Ҡатил
батша килгән, ти. «Урал батыр».— Абау, бынауы эт ҡалай имәнес, күҙҙәре ут ш икелле янып
тора. М. Тажи.
2. Күңелгә пюм, тсуртсыу һалырлытс; тсуртсыныс; имәндергес. Имәнес тауыш. ■ Э лек был ти
рә бигерәк тә имәнес, бигерәк тә ҡуйы ҡара у р 
ман булган, ти. Н. Ҡәрип.
3. Тәнгә тсыйыи, сиртсаиыс, ытырғаныс; имән
дергес, имәнесле. Көн бик һыуыҡ. Ялангас ҡ у л 
ды сыгарыуы ла имәнес. Т. Хәйбуллин.
+ Әҙәм имәнесе кеше ерәнерлек, кешенең
тсотон алырлытс; тсуртсыттсыс.
ИМ ӘНЕСЛЕ с. ҡар. имәнес. Башын бөккән
байгош ас, ҡыҙганыс, имәнесле үлем алдында.
X. Ғәбитов.
ИМӘНЕҮ ҡ. 1. Сиртсаныу, ытырғаныу. Ө й
рәнгән күҙгә генә Мырҙаш артыҡ ят күренмәй.
Тәү күргән кешеләр Мырҙаштың йөҙөнә имәнеп
ҡарап тора, Д. Юлтый.
2. Шомланыу, тсуртсыу. Залим инде тар төрмәгә
имәнеп, X. Ғәбитов.
ИМ ӘНЛЕК и. Имән ағастары үҫкән ер. Урал
гына тауҙың биттәрендә япраҡ ярган матур
имәнлек (Халытс йырынаи).
ИМӘС мөн. иҫк. Нимәнелер кире тсагыу, иитсар
итеү мәғәиәһен белдерә; түгел. Мөмкин имәс.
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■ Кисәге гилем акылга ху п имәстер, М. Өмөт
баев. [Карт — халыҡҡа:] Ул килгән ац да имәс,
яу ҙа имәс, тагы ла тәгәрләгән тау ҙа имәс. «Бабcaic меиән Күсәк».
ИМӘҮ и. диал. 1. ҡар. таяу *.
2. күсм. Таяныс, терәк, ярҙам.
ИН и. Малдың тсолағына, тсош-тсорттоң тәпәй
ярыһына ҡырҡып һалынған тамға; инәү. Кы йык
ин. Телек ин. Тишек ин. Ин һалыу, ш [Аҡһаҡ
ҡола:] һыртымды ярып хур иттең, ҡолагым
ярып ин иттең. «Аҡһаҡ тсола».
ИНАБаТ [гәр. ] и. Кемгәлер белдерелгән
ышаныс. Башҡорт халҡы Иван Васильичҡа ба
рып баш һалганда, был Сурабан инабат өсөн
мәҙкүр ханга аманатҡа бирелеп, К азан шәһә
рендә хан хозуры нда бер нисә йыл торгас, вафат
булган. «Ваппеорт шәжәрәләре», 1960. [Нәгимә:]
Әхмүш алдагас, башҡаларга ни инабат ҡала?
Б. Бикбай. Инабатты ебәреү ьинанысты аҡламау, ышанысты бөтөрөү.
□ Инабат итеү (йәки ҡылыу) ьпнаныс белде
реү, ышанып Ҡарау.
ИНАБАТЛЫ с. 1. Һүҙендә, вәғәҙәһендә тороу
сан; ышаныслы. Инабатлы кеше. Инабатлы
булыу.
2. күсм. Намыҫлы, әҙәпле. Тоҡомбаевтары
бигерәк тә инабатлы: берәй урынһыҙ һүҙ әйтерме
лә, ҡул уйнатырмы? Ғ. Ибраһимов.
И НА БАТҺЫ Ҙ с. 1. Һүҙен, вәғәҙәһен боҙоусан;
ышанысһыҙ. [Абыстай:] һы налмаган, арҡырың-буйың үлсәнмәгән бер инабатһыҙ кеше түгелһең
дә баһа. Т. Хәйбуллин.
2. күсм. Намыҫһыҙ, әҙәпһеҙ. Инабатһыҙ эшкә
аяҡ атлама, боҙоҡлоҡто саҡ ҡына ла яҡлама.
А. Игебаев.
ИНАНДЫ р ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. инаныу.
И Н а Н И а Т [гәр.] и. иҫк. Мин-минлек. һ ә р
кемде инаниат аҙаштырҙы, ҡыйшайҙы ш ул сә
бәптән аяҡ баҫыу. Атсмулла.
ИНАН-Ҡ АНАН: инан-ҡанан ғына йәки инан-ҡанан булғас ашығыс эштәр, ығы-зығылар бө
төп, иркенгә тсалғас. Иртә менән, инан-ҡанан
булгас, Ташбатҡан ауылының ҡарты-йәше Әхмәҙи урамына айыу күрергә килде, Ж. Кейек
баев. [М уйы лбикә:] Барһаң, барып ҡайт шул.
Б еҙ бында инан-ҡанан гына өйҙө һалып алы р
быҙ. Һ. Дәүләтшина.
ИНАНЫ С и. Нытслы ышаныс. Инанысым бар.
Инаныс менән.
ИНАНЫ СЛЫ с. Н ы тс ышаныслы. Инаныслы
кеше.
ИНАНЫ Ү ҡ. Бик нытс ышаныу. Әбей гүмер
буйы инанып килгән аллаһынан ваз кистеме
икән ни? X. Мохтар.
ИНВАЛЙД [Рг/С. <Фр.] и. Берәй сәбәптән то
тош йәки яртылаш эшкә яратеһыҙ булып тсалған
кеше. Ватан һугышы инвалиды. И кенсе группа
инвалиды, ш И нвалид у л Өлфәт — аяҡһыҙ, йө
рөй алмай ерҙә таяҡһыҙ. Уң аягы уны ң агастан,
гәрипләнеп ҡайтты һугыштан. М. Сөндөклө.
ИНВАЛИДЛЫ Ҡ и. Инвалид хәле, инвалид
булған хәл. И нвалидлыҡ пенсияһы. И нвалид
лыҡҡа сыгыу,
ИНВЕНТАр И ЗА Ц И Я [РУе.] и, Хужалытстағы
нәмәләрҙең исемлеге төҙөлөп, иҫәпкә алыныу ы.

Инвентаризация акты. Инвентаризация үткәреү,
ИНВЕНТАр И ЗА Ц И Я Л А Н Ы у ҡ. төш, ҡар,
инвентаризациялау.
ИНВЕНТАр И ЗА Ц И Я Л А у ҡ. Инвентариза
ңия яһау, инвентаризация үткәреү. Бөтә хужа
лы ҡ ҡаралтылары йыл аҙагында инвентариза
цияланды,
И НВЕНТАр Ь [РУС. (л ат.] и. 1. Ниҙеңдер
иҫәбенә ингән йәки ниҙелер тәьмин иткән бөтә
нәмә. Ваҡ инвентарь. А уы л хужалыгы инвента
ры, Умартасылыҡ инвентары. Спорт инвентары.
Инвентарь исемлеге. Инвентарь кенәгәһе, ш
Бригадала бары тик бер һабан ремонтланган,
ҡалган тагылма инвентарҙар көҙ нисек ултыр
тылһа, хәҙер ҙә ш ул хәлдә. В. Исхатсов.
2. Хужалытстағы нәмәләрҙең исемлеге. Инвентарга индереү. Инвентарь төҙөү. Инвентарь нумеры.
ф Йәнле инвентарь хужалытстағы ат, һыйыр
һымаҡ мал. Йәнһеҙ инвентарь хужалытстағы
төрлө тсорал-тсорамал, машина, ҡаралты һ. б.
И НВЁр СИЯ [РУС. (л а т .] и. лингв., әҙ. Берәй
һүҙҙең иәки һөйләмдең берәй мәғәнәһенә айы
рым баҫым яһау маҡсатында һөйләмдәге һүҙҙәр
тәртибенең үҙгәртелеше. И нверсия яһау.
ИНТАЛЯТОр [РУС. ] и. Ингаляция яһай торған
прибор.
И Н Т аЛ Я Ц И Я [рус. (л а т .] и. мед. Тын юлын
шиФалы пар, газ һулатып дауалау ысулы. И нга
ляц и я яһау.
И Н ГЛИ З и. Великобританияның төп халҡы
һәм шул халыҡтың бер кешеһе. И нглиз ҡатыны.
И нглиз теле.
ИН1\71ИЗСӘ р. Инглиз телендә. И нглизсә
һөйләшеү. И нглизсә уҡыу. ш Әсә тыңлай уны
һинд телендә, инглизсә, немец, испанса, һ ө й ләй
әсә: беҙ тыныслыҡ яҡлы, һугыш булмаһын, ти,
һис ҡасан! К. Кинйәбулатова.
ИНТУШ и. Чечен-ингуш АССР-ының төп хал 
ҡы (Дағстанда йәшәй) һәм шул халыҡтың бер
кешеһе. Ингуш халҡы. И нгуш теле.
ИНГАМ [ғәР.] и. иҫк. кит. 1. Бүләк. Ураҙ хан
Ҡыпсаҡ ырыуын яратыпты, барына ингам, и х
сан таратыпты. «Бабсаҡ менән Күсәк».
2. Яҡшылыҡ.
И НД и. Америкала борон-борондан йәшәп,
уның төп халҡын тәшкил иткән ырыу, ҡәбилә
ләрҙең дөйөм атамаһы (хәҙерге көндә Көнъяҡ
һәм Төнъятс Америкала һателанған) һәм шул көбиләнең бер кешеһе. Инд ҡатыны. Инд теле,
ИНДЕ 1 р, 1. Хәҙер, хәҙерге мәлдә.
2. Һүҙҙе алдағы, артабанғы дәүергә йүнәлт
кәндә тсулланыла. [Ҡ уҙыйкүрпәс:] Инде бараһы
юлым алыҫ ҡалмаган икән (Әкиәттән). Ҡанаты
һынган ҡош кеүек, инде нисек йөрөргә (Халытс
иырынаи). / Берәр төрлө эш-хәрәкәтте үтәлде
тигәндә үтәлмәй тсалғанын белдергәндә тсулла
ныла. И нде тоттом тигәндә генә улар [мәсҡәй
ҡыҙҙары] балыҡҡа әйләнгән дә, диңгеҙгә төшкән
дә киткән (Әкиәттән).
И Н Д Е 2 киҫ. 1. Һүҙ иәки һөйләмдәге Фекерҙе
айырым бер баҫым менән көсәйтеп, нығытып
тсуя. [Ҡотлояр:] Инде, ҡарттар, һүҙ көрәштереп
эш сыгара торган ваҡыт түгел. Һ. Дәүләтшина.
Инде тоҙ тип, сәй-шәкәр тип, аһ итәләр сайҡа
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лып. Ш. Бабич.— Ҡысҡырма, агай, ҡысҡырып
эш ҡыра алмаҫһың. Х әҙер һин еңелдең инде
(Әкиәттән). / Һорау һөйләмеидәге ҺораУҙы кө
сәйтә.— Йә,
күрҙегеҙме? — тигән Өйрәнсек
һауалы тауыш менән.— Аңланыгыҙмы инде?
3. Вишнева.
2. Өндәү, саҡырыу, бойороү, үтенеүҙе, теләк-маҡсатты һ .б . белдергән һөйләмдәргә йомшаҡлыҡ бирә. [Новиков:] Ҡыҙҙар эргәһенә баргас,
шартына килтерәйек инде. Д. Юлтый.— Йә,
егет, хәҙер һин әйләнеп йөрөп кил инде (Әкиәт
тән). [Батша:] Бәхетеңә тура килгәс, ярар инде
(Әкиәттән).
ф ... бИТ ннде бүленгән хәбәрҙе ялгап алып *
киткәндә ҡулланыла. Теге егет һалдат булып
кейенеп алгайны бит инде. Кейенгән дә был,
киткән батша һарайына (Әкиәттән). Бына инде
берәй эн 1-хәбәргә аптырап тсалганда әйтелә.
Бына инде, у л ни тигән эш. Йә инде ҡар. йә 1 3.
Йә инде, әйтмәй киткән дә барган. Кит ннде аптыр аУ йәки һотсланыүҙы белдереп әйтелә. Кит инде,
нигә ш улай йәмһеҙ ҡылана икән. К үр инде ш ул
уҡ ҡара инде (ҡар. ҡараУ). Ҡ айҙа инде ҡар.
ҡайҙа. Ҡуй инде ҡар. ҡуй 2. Ҡ ара инде ҡар.
ҡарау.
ф Булмаҫты һөткә һалып ҡайнатһаң да булмаҫ
инде. Әйтем.
И НДЕК г/., индек ҡапҡа ҡар. инлеК ‘.
ЙНДЕКС [рус. (лат.] и. 1. Берәй нәмәнең
исемлеге, берәр нәмә тураһындағы белешмә.
Тауарҙар индексы.
2. эк. Ниндәйҙер экономик күренештең эҙмәэҙлекле үҙгәрә барыуын проценттарҙа сағылды
ра торған циФрлы күрһәткес. Эш хаҡының ин
дексы.
3. мат. Математик аңлатмаға ингән, хәреФтең
аҫтына төшөрөп ҡуйыла торған һан йәки хәреФ
билдәһе.
4. Нимәнелер билдәләү өсөн хәреФ, циФр һ. б.
торған шартлы билдәләр системаһы. Библиотека
индексы. Почта индексы.
И Н ДЕҒЕЛ ЕҮ ҡ. төш. ҡар. индереү.
И НДЕр ЕМ с. диал. Иңле. Индерем тауар.
И НДЕр ЕҮ ҡ. 1. йөкм. ҡар. инеү 1—4, 5, 8—11.
Өйгә индереү. Ҡыуып индереү. Саҡырып инде
реү. ш Иртәнсәк мал-тыуарҙы көтөүгә ҡыуам,
аласыҡҡа утын индерәм. Н. Мусин. Ҡыҙ ишекте
асып, сүлмәкте ҡыуыш эсенә индерҙе (Әкиәт
тән). Егет, бер аҙ йөрөгәс, атты кире һарайга ин
дереп ҡуйган (Әкиәттән).
2. Инергә ыңғай ҡуйыу, инергә мөмкинлек би
реү. Залга индереү. ■ Ҡарт тагы килеп ҡысҡырган. Тау батыр быны асып индергән (Әкиәттән).
3. Эш-тормошта ниҙе лә булһа ғәмәлләштереү.
Өлөш индереү. Өҫтәмә индереү. Төҙәтмә инде
реү. Тәртип индереү. Тарҡаулыҡ индереү, m Ат
манымы нурлы таң, күкрәккә рәхмәт индереп.
Ш. Бабич.
•
Йылы һөйләһәң, йыланды ла өңөнә индереп
була. Мәҡәл.
и н д и в й д и. кит. ҡар. индивидуум.
ИНДИ ВИ Ду АЛЙЗМ [РУС. (ф р.] и. 1. Б урж у
аз идеологияның айырым шәхес мәнФәғәтен
йәмғиәт мәнфәғәтәнән өҫтөн ҡуйған әхләҡи
принцибы. И ндивидуализмга ҡаршы булыу.

2. Үҙ шәхесеңде коллективҡа ҡаршы ҡуйып
күтәрергә тырышыу теләге һәм шул теләктән
килгән ҡылыҡ.
ИНДИВИДу аЛЙСТ [рус.] и. Ҡылығында,
эшендә индивидуализмға урын биргән кеше.
ИНДИВИДУАЛИСТИК е. Индивидуализм
менән һуғарылған, индивидуализмға нигеҙлән
гән. Индивидуалистик ҡараш. Индивидуалистик
философия.
ИНДИВИДУАЛЛЕК и„ Бер шәхескә йәки нә
мәгә генә хас булған айырым бер сиФат; үҙенсә
лек. Шагир өсөн иң үлемесле нәмә поэтик инди
видуаллектән мәхрүм булыу. Ә. Хәкимов.
ИНДИВИДу аЛЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. Үҙенә генә
хас, үҙенә генә характерлы, индивидуаль сиФаттар буйынса айырып биреү.
ИНДИВИДУаЛЬ [Рг/С. индивидуальный <лат. ]
с. 1. Бер шәхескә йәки нәмәгә генә хас; айырма
лы. И ндивидуаль үҙенсәлектәре. И ндивидуаль
үҙенсәлеге юҡ.
2. Яңғыҙ кеше ҡарамағында булған; айырым.
И ндивидуаль баҡса. И ндивидуаль йорт. И нди
видуаль хужалыҡ. ■ Граждандар файҙаланыуында ярҙамсы хужалыҡты тотоу өсөн (мал
һәм ҡош-ҡорт та инә), баҡсасылыҡ һәм йәшелсә
үҫтереү, ш улай уҡ индивидуаль торлаҡ төҙөү
өсөн закон менән билдәләнгән тәртиптә бирелгән
ер участкалары булыуы мөмкин. Башҡорт
АООР-ының Конституцияһы, 1984.
3. Айырым кеше тараФынан башҡарылған;
яңғыҙ. И ндивидуаль заказ.
4. Һәр кешегә йәки нәмәгә айырым ҡағылыш
лы, үҙенә башҡа тәғәйенләнгән. И ндивидуаль
план. ш Эшселәрҙе .. һәнәргә өйрәтеү индиви
дуаль рәүештә алып барыла.
ИНДИВЙДУУМ [рус. (лат.] и. кит. 1. Айы
рым бер йән эйәһе.
2. Айырым бер кеше; шәхес.
ЙНДИЙ [РУС. (лат.] и. Химик элемент, һирәк
осрай торған көмөшкә оҡшаш аҡ металл.
ИНДИКАТОр [РУС. (лат.] и. 1. тех. Ниҙеңдер
эшен, хәлен күҙәтеп, күрһәтеп тора торған төрлө
прибор. Радио индикаторы.
2. хим. Шыйыҡлыҡта булған химик процесты
билдәләү өсөн уға һалына торған матдә. И нди
катор өҫтәү. Индикаторҙар һелте йәки кислота
тәьҫирендә төҫөн үҙгәртә.
ИНДИКАЦИЯ [РУс.] и. Төрлө аппараттар
эшенең күҙәтелеп, билдәләнеп, күрһәтелеп торо
шо. Косманавт пультындагы .. индикация систе
маһы ярҙамында караптың бөтә динамик режи
мы контроль аҫтында тотола. «Оовет Башҡорто
станы», 1968, 6 ноябрь.
ИНДИФФЕр ЕНТ [РУе. индиФФерентный < лат. ]
с. кит. Вер нәмә менән ҡыҙыҡһынмаған, вайым
һыҙ, ғәмһеҙ. Индифферент булыу.
ИНДОНЕЗИЙ и. Күп төрлө халыҡтар, төрлө
ырыу, ҡәбиләләр төркөмөнән торған Индонезияның төп халҡы һәм т у л халыҡтың бер кешеһе
(телдәре малай-полинезий телдәренең индонезий
төркөмөнә ҡарай). Индонезий халҡы. И ндонезий
ҡатыны. Индонезий телдәре.
ИНДУКТИВ [РУС. индуктивный] с. Индукция
ға (1,2 мәғ.) нигеҙле. Индуктив метод. Индуктив
фекер. Индуктив бәйләнеш.
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И Н Д у К ТО Р [РУС. (лат.] и. Ҡул меиәи әйләндереп этл әтә торған электр машинаһы.
И Н Ду К Ц И Я [рус. (лат.] и. 1. лог. айырым,
осраҡлы ФаҠТТарҙан Ьәм положениеларҙан
дөйөм һығымта сығара торған Фекерләү ысУлы;
киреһе дедукция.
2. физ. Ниндәй ҙә бУлһа үткәргесте магнит
ҡырында хәрәкәт иттергәндә, ошо үткәргестә
электр тогы барлытстса килеү.
3. физиол. Нервы системаһында ЯрһыУ һәм
тот-карланыү процестарының үҙ-ара бәйләнете.
ИНДуСТрИаЛИЗАЦИЯ [рус.] и. Халытс
хужалығының бөтә әлкәләрендә эре машина
техникаһы булдырыу процесы. Социалистик
индустриализация.
ИНДустрИаЛЛӘШТЕрЕЛЕҮ %, төш. кар.
ИНдусТрИалләпггереү. Индустриалләштерелгән
ил.
ИНДустрИаЛЛӘШТЕрЕҮ ҡ. ИидустриЯ
нигеҙенә тсороу, м ати н а техникаһына күсереү.
Х алы к хужалыгын индустриалләштереү.
ИНДустрИаЛЬ [рус. индустриальный] с.
Индустрияға мөнәсәбәтле, индустрияның үҫеше
нә мөнәсәбәтле. Индустриаль ил. Индустриаль
төҙөлөш,
И Н ДУ СТРИ Я [РУС. (лат.] и. М ати н а техни
каһына тсоролған (фабрика-завод промышлен
носы. А уы р индустрия. Еңел индустрия. Нефть
индустрияһы. Т ө ҙ ө л ө ш индустрияһы. Х имия
индустрияһы. ■ Металл кәрәк! Металл булма
һа, индустрия нисек шау итер. Ғ. Сәләм.
ИНЕ ярҙ. к. 1. Ҡатмарлы үткән заман (форма
лары лһай. Бара гына инем әй юл менән, юлгынайым китте ҡул менән (Халытс иырынаи).
2. Төрлө һүҙ төркөмө меиән килеп, үткән заман
хәбәрлек мәғәнәһе бирә. Н урга айҙан бай ине лә,
уйга айҙан һай ине. Ш. Бабич. Урал ҡошҡа м ул
ине, бындай ҡоштар юҡ ине. «атсбуҙатк
3. Сифат тсылымдың *р (формаһы, уртатс тсы
лымдың *рға «формаһы, шарт тсылымдың ^һа
(формаһы менән килеп, төрлө теләк-матссатты
белдерә. К үгәреп күккә үрелгән ҡарлы башын
Уралдың, күҙҙең яуын алырҙай матурлыгын
ҡырҙарҙың мәңге маҡтар инем мин, мәңге данлар
инем мин. Оалауат Юлаев. Сәй ҡайнатырга ине.
Д. Юлтый, һай, З өлхизә бының сәбәбен аңлаһа
ине. 3. Виишева.
4. Исем тсылым менән бирелгән хәбәргә йомшатслыҡ мәғәнәһе бирә. Ғәлимәләргә йомош
менән генә инеүем ине. Ф. Рәхимғолова.
5. Шарт һөйләмдән һуң ҡылымдың *ған, *ә
(формалары менән йәки сиФат менән килгән хә
бәргә бәйләнеп, берәй эт-хәлдең булыуҙан саҡ
ҡалғанын белдерә. Тотмаһам, машина аҫтына
инеп китә ине.
4 Белһәң нне ҡар. белеү. Белһәң ине, миңә
ш ул хәтле ҡыйын. Тиер ннең (йәки инем) төрлө
заман (формаһы менән килеп, ниҙе лә булһа асыҡ
лай алмай икеләнеүҙе белдерә. Балта менән
ҡырҡҡандар тиер инең, табы юҡ (Әкиәттән).
Я рар ине шарт тсылым меиән килеп, шик-хәүе<фте
белдерә Бы л кеше алдамаһа ярар ине.
И Н ЕргГ [РУС. инертный] с. 1. физ. Инерцияһы
булған.
2. һөйл. Һүлпән. Инерт кеше.

ф Инерт газдар хим. химик активлығы түбән
булған газдар.
И Н Е РТ Л Ы Ҡ и. кит. Эштә һүлпәнлек, эшкә
һалтсын тсараш; эшмәкәрһеҙ лек. Бөгөн йәнле эш
тирәһендә һүҙ бутҡаһы бешереүгә, инертлыҡҡа,
формализмга, моңһоҙлоҡҡа ҡаршы ҡыйыу көрә
шеү беренсе дәрәжәләге бурыс булып тора. «Оо
вет Башҡортостаны», 1986, 27 май.
И Н Е РЦ И Я [РУе. (лат.] и. физ. Есемден хәрәкәтлек йәки тыныслыҡ хәлен һаҡларға тырышыу
үҙенсәлеге.
ф Инерция буйынса (йәки менән) уйлап тор
майынса, аңламаҫтан, механик рәүештә. И нер
ция буйынса хәрәкәт итеү. И нерция менән атлау.
ИНЕС и. Күлдәктең күкрәге менән яурыны
тәңгәленә эстән һалынған ҡат. [Гәрәй] аҡсаның
ҙурыраҡтарын күлдәгенең алгы инесе араһына
һалып, ике яҡлап ҡуша тегә, һиҙелмәйме тип
ҡат-ҡат ҡапшап ҡарай. Б. Бикбай.
ИНЕСЛӘҮ ҡ. Инес ҡуйыу. И несләп тегеү.
ИНЕҮ ҡ. 1. Хәрәкәт итеп (атлап һ. б.) берәй
нәмәнең эсенә үтеү, эсенә эләгеү; кереү. И неп
китеү. Ишектән инеү. Өйгә инеү. Тыштан инеү.
Бер инеп, бер сыгып йөрөү, m Аҡмырҙа .. таш
күпер аҫтына инеп ултырган (Әкиәттән). / Берәй
маҡсат менән кемгәлер йәки ҡайҙалыр барыу;
кереү. Ашҡа инеү. Йомошҡа инеү. Сәйгә инеү.
■ Ишек алдында бер ҡыҙ ҙа күренмәй, улар
дәрескә ингән. Д. Юлтый. / Билдәле бер сиктең,
уртаһы билдәләнгән бер нәмәнең эс яғына үтеү;
кереү. Ауы лга инеү. Дошмандың тылына инеү.
Майҙанга инеү. Уртага инеү. Х алы ҡ араһына
инеү. Ҡамыш араһына инеү. ш Ул батша майлы
һүҙҙәр менән күп байлыҡтар вәғәҙә итеп, ергә
инеп ултырҙы ла, хәҙер меңләгән юҡһылды ере
нән, һыуынан, майынан мәхрүм итте. Т. Хәйбул
лин. Ә эт бер нәмәгә ҡарамай урманга инә лә китә
(Әкиәттән). И лкәйенә ингән яу га ҡаршы ат ҡ у 
шаҡлап сапҡан ир яҡшы (Халыҡ йырынан).
/ Ниҙеңдер эсенә тотош күмелеү, сумыу, батыу.
Болотҡа инеү. Ҡараңгылыҡҡа инеү. ш Тимер
шаптырлап һыу га инеп китте. Б. Бикбай, / күсм.
Һиҙеү-тойоу ағзаларына үтеп, тәьҫир яһау. Ҡ о
лаҡҡа ингән тауыш, ш Бы л бәлеш, күмәстәрҙең
тәмле еҫтәре Айбулаттың танауына килеп инә.
Һ. Дәүләтшина. / күсм. Кешенең аҡыл-зиһененә, күңел-хәтеренә үтеп, урын алыу. А ҡы л инеү.
Башҡа инеү. К үңелгә инеү. Ф екергә инеү.. Х ә 
тергә инеү. ш Н индәй йылы һүҙ бар икән телдә
Әсмә йөрәгенә инерлек! С. Кулибай. / күсм. Эшхәлдең, берәй мәсьәләнең эсенә үтеү, асылын
белеү. Мин ул тиклем тәрәнгә инмәнем, ул-бы л
хаҡында өндәшмәй, ыңгайыраҡ һыйпаным да
ҡуйҙым. Т. Хәйбуллин.
2. Ниҙелер тишеп эскә үтеү; ҡаҙалыу. Шырау
ирдр. ш [Ямал:] Бәрәкәс, бынау ы алабуганың
һырт энәһә бармаҡ битенә инеп китте бит. М. Т а 
жи.
3. Ниндәйҙер йәшәү, дауаланыу һ. б. маҡсат
менән ҡайҙалыр урынлашыу. Өйҙәш булып инеү.
Фатирга инеү. ш Әфисәр был ҡыҙҙың йорто
эргәһенән генә фатир алып ингән (Әкиәттән).
/ Хөкөм ителеп ябылыу. Төрмәгә инеү. / Берәр
урынға урынлаштырылыу, ҡуйылыу (ашлыҡ,
аҡса һ. б. тураһында). Кассага ингән аҡса. К е 
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ләткә ингән ашлыҡ. / Урынлашыу, һыйыу (һ а 
уыттың һыйышлығына тсарата). Шешәгә ярты
литр инә, / күсм. Нимәгәлер бағышлап бирелеү,
ниҙеңдер Файҙаһына китеү. [С урагол — байга:]
һинең малыңа минең хәләл көсөм ингән, Т. Хәй
буллин.
4. Эш, хеҙмәт, уҡыу һ. б. тсабул ителеү; урын
лашыу. Уҡырга инеү. Эшкә инеү. Заводҡа сле
сарь булып инеү, ш Йөрөй торгас, [Оморҙаҡ]
бер байга ялсы булы п ингән, ти (Әкиәттән). / Б е 
рәй йәмғиәт һ. б. составына ағза булып тсабул
ителеү, алыныу. К олхозга инеү. Комсомолга
инеү. Партияга инеү. Пайга инеү. / Дөйөм нә
мәнең эсендә бер берәмек булыу. Йыйынтыҡҡа
ингән хикәйә, ш [Айбулат:] Нимә була у л поли
тика, ниндәй гилем гә инә? Һ. Дәүләтшина.
/ Өлөш булып берәй нәмәнең эсендә урын алыу.
Иҫәпкә инеү. Үлсәүгә инеү. һанга инеү. И сем
леккә инеү.
5. Билдәле бер күренеш, миҙгел араһын һ. б.
үтеп, тамамлап, икенсе күренеш, миҙгелгә күсеү
(оло йәш, һыуытс ватсыт һ. б. тсарата тсулланыла).
Алтмышҡа инеү. Ҡышҡа инеү. Ҡөҙгә инеү.
6. Бер нәмәнең сиФаты икенсе нәмәгә йоғоу
(буяу тураһында). Йөнгә буяу яҡшы инә. ■ Б и р 
сәткә мандым көрәнгә, көрән матур ингәнгә
(Татсматстан).
7. Үтеү, үткәрелеү (мәҫ. электр, газ, телеФон,
һыу һ. б.). Тимер юл инеү.
8. Утсытыу эшендә билдәле бер Фән буйынса
дәрес үткәреү, уҡытылыу. Дүртенсе класта
инглиз теле инә.
9. Юғарынан түбәнгә төшөү. Зөләйха, һин ергә
ингән хур ҡыҙы, күҙҙәрең гүйә төндәге күк йөҙө.
Салауат Юлаев.
10. күсм. Икенсе бер рәүешкә күсеү. Ҡатын
ҡиәфәтенә инеү. Кеше төҫөнә инеү. ш [Аҡҡужа]
артыҡ-бортоҡтарын ҡымтыштырып.., ҡәҙимге
крәҫтиән хәленә инеп алды. Ғ. Дәүләтшин.
[Ҡыҙ:] Мин әбей ҙә була алам, теләгән бер нәмә
һүрәтенә инә алам (Әкиәттән). / Берәй төҫкә
күсеү, билдәле бер төҫ алыу. Сал инеү. Баҡыр
төҫөнә инеү. Күк төҫкә инеү. Ҡара төҫкә инеү.
11. күсм. Билдәле бер сиФат, хәл булып ғәмәл
гә килеү. Ҡалага байрам төҫө ингән. ■ Диңгеҙ
ҡотора, Ә Зөлхизәнең йөҙөнә бер үҙгәреш тә ин
мәгән, Ул һаман тыныс, бәхетле, 3 . Биишева.
/ Билдәле бер тойғо булып ғәмәлгә килеү.
12. Исемдәр менән йәнәшә килеп, нимәнеңдер
ныҡлап урын алыуын, ҡабул ителеп китеүен
белдерә. Ғәҙәткә инеү. Модага инеү, / Эшхәрәкәтте белдергән исемдәр менән килеп, шул
эш-хәрәкәттең башҡарыла башлауын аңлата.
Бәйләнеш кә инеү. Мөнәсәбәткә инеү, ш Улар
власты халы ҡ ҡулына әҙ биреп, күберәк үҙ ҡ у л 
дарына алыр өсөн батша хөкүмәте менән мәсли
хәткә инергә ашыга. Һ. Дәүләтшина. Ир булһаң,
кеше гәйбәтенә инмә. М. Тажи. Беҙ һугышҡа
ингәндә бәхилләштек барыбыҙ (Бәйеттән).
13. Берәй сиФатты, хәл һ. б. белдергән исем
менән килеп, шул сиФат, хәл һ. б. барлыҡҡа
килеүен, бар булыуын белдерә. Йән инеү. Көс
инеү. Дәрт инеү. Х ә л инеү. ш Б ы л эсемлектәр
ҙең береһе көс индерһә, береһе сыгара торган
икән (Әкиәттән).

14. Хәл ҡылымдың
Формаһындағы ҡылым
менән килеп, ҡушма ҡылым яһай һәм нимәнең
дер эсенә хәрәкәт итеүҙе белдерә. Алы п инеү.
Барып инеү. Баҫып инеү. К илеп инеү. Ҡайтып
инеү. Үтеп инеү.
15. Хәл ҡылымдың
Формаһы менән ҡушма
ҡылым яһап, эш-хәрәкәттең тамамланыуын бел
дерә. Инеп китеү. Инеп сыгыу. И неп ултырыу,
16. диал. Еүешләнеү һ. б. сәбәптән элекке кү
ләмдән тарайыу, ҡыҫҡарыу, бәләкәйләнеү; ул
тырыу (кейем-һалымға ҡарата). Күлдәгем бер
йыуыуҙа инде,
ф а й һайға инеү ҡар. ай-һай. а р а ғ а инеү ҡар.
ара 1 4. ау ы ҙға инерҙәй булыу йәки ауыҙға инеп
барыу ҡар, ауыҙ. а я ғы инһә, башы инмәгән яңы
ғына урынлашҡан, төпләнеп тә бөтмәгән, тигән
мәғәнәлә ҡулланыла. Инеп кнлеү һырлығыу.
М ы яулап, ашҡа төшөрҙәй булып сабып йөрөгән
бесәйҙе атайым .. тибеп ебәрҙе, [ә ул] һаман
инеп килә. Ғ. Минһажев. Йәнгә инеү ҡар. йән.
Инер тишек тапмау ҡар. тишек 1. Ҡырҡ тәргә
инеү ҡар. ҡырҡ. р әткә инеү ҡар. рәт 14. Әҙәм рә
тенә инеү башҡа кешеләр һымаҡ яҡшы хәлгә
күсеү. Дауаланып әҙәм рәтенә инһәм, эшеңдә
булышырмын әле. Ғ. Әхмәтшин.
ф Ана һөтө менән инмәгән, тана һөтө менән
инмәҫ. Әйтем. Кеше ҡайгыһы кешегә иртә инә,
кис сыга. Әйтем. Күрш еңә онга инмәһәң дә кәлгә
инерһең. Әйтем. Ҡолаҡтан ингән һалҡын һүҙ
йөрәккә барып боҙ була, Мәҡәл. Үләһе мал һаҙга
инер. Мәҡәл.
ИНЕШ 1 и. Ер аҫтынан урғылып сығып ағып
ятҡан бәләкәй һыу сығанағы, шишмә. Инеш
һыуы, ■ Инештең һыуы йәйҙең эҫе көндәрендә
лә боҙ кеүек һалҡын була, Беҙ ,, инештең көмөш
тәй таҙа, һалҡын һыуына айран яҙып эсә торгайныҡ. С. Кулибай.
ИНЕШ 2 и. Телмәрҙең, яҙма хеҙмәттең йәки
музыкаль әҫәрҙең башланғыс өлөшө. / / Инеш
бүлек. Инеш өлөш, ш Яңы материалды үтеү,
гәҙәттәгесә, инеш әңгәмә менән башлана, М. Ғи
малова. [Йырсы — Сәйфетдиничкә:] — .. Йырсыга аккомпанировать иткәнең бармы? Инеш
өлөшөн көслө итеп бөтөрөп ҡуяһың да, мин башлагас, әкрен генә уйнайһың, Р. Солтангәрәев.
ф Инеш журналы килгән аҡсаны теркәй тор
ған бухгалтер кенәгәһе. Инеш һөйләм ҡар, һөй
ләм. Инеш һүҙ ҡар, һүҙ. Инеш һүҙбәйләнеш ҡар.
һүҙбәйләнеш.
ИНЕШ КӘКЛЕ с, диал, ҡар, кәрше 1.
И Н Ж ЕК ТО Р [РУС. <фр.] и, тех. Пар һәм газ
дарҙы ҡыҫа һәм шыйыҡлыҡты төрлө аппарат һәм
резервуарҙарға ҡыҫып тултыра һәм саптыртып
ағыҙа торған насос.
И Н Ж ЕН Ёр [РУС. (ф р,] и. Юғары техник беле
ме булған белгес. Хәрби инженер. Инженер
майор. Инженер механик. Инженер экономист,
И Н Ж ЕН ЕРЛ Ы Ҡ и. Инженер проФессияһы,
һәнәре. Инженерлыҡ эше,
И Н Ж И Л [гәр,] и. Христиан диненең асылын
тәшкил иткән китап. (Ғайса пәйғәмбәрҙең тормо
шо һәм тәғлимәте тураһындағы хикәйәттәрҙән
тора); тәүраттың бер бүлеге. [Иблис:] Инжилең,
ҡөрьәндәреңде таптарым, аҙҙырырмын донъяны,
бел, яраббым! Ш. Бабич.
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И НЖ Й р [рус. (ф арс.] и. 1. Көиыпгга үҫә торғаи эре киртләс япраҡлы е м е т ағасы. Инжир
агасы.
2. Шул ағастың ем ете. К ипкән инжир. Инжир
вареньеһы.
ИНИЦИАЛ [РУС. (лат.] и. 1. Исем һәм атаһыиың исеме йәКи исем һәм Фамялия ның ба т хэреФтэре.
2. махс. Китап, бүлек йәки абзац башындағы
ҙур итеп, матурлап яҙылған хәреФ.
ИНИЦИАТИВ [рус. инициативный] с. ҡар.
шшциатнвалы.
инициатйва [рус. <ф р . ] и. 1. Верәй эште
башлап ебәреүгә йүнәлтелгән ынтылыш; баш 
ланғыс. Йәштәр инициативаһы менән башлаган
ярыш. / Кемдең дә булһа эт т ә , тормопгга тот
ҡан етәксе роле. Инициативаны үҙ ҡулыца алыу.
н 1943 йылдың йәйендә К урск янындагы
һугышта гитлерсы гәскәрҙәр стратегик инициа
тиваны бөтөнләй югалтып, оборонага күсте.
«Оовет Бапгкортостаны», 1966, 9 май.
2. Үҙ белдегең, үҙ тырышлығың менән эШалып
барыу һәләте. Инициатива күрһәтеү. ш Уҡытыу
эшендә төрлө метод ҡулланы рга мөмкин, ул һәр
кемдең үҙ инициативаһына бәйләнгән. М. Тажи.
ИНИЦИаТИВаЛЫ с. Үҙ алдына актив эш
алып барыуға һәләтле; булдьгклы, дәртле; ини
циатив. Инициативалы эшсе. Инициативалы
етәксе.
ИНИЦИАТОр [РуС. (ф р.] и. Верәй эшкә б а т ланғыс биреүсе; башлаусы. Ярыш инициаторы.
Инициатор булы у. ■ И ке ферма ла ҡышҡы
осорҙа малдарҙың югары продукт лылыгына
өлгәшеү өсөн район ярышы инициаторы. «Совет
Башкортостаны», 1986, 21 ғинуар.
И НК и. 11—13 быуаттарҙа Перу ерендә и әтәгән кечуа телле инд ҡәбиләһе, һуңынан инд ҡәбиләләрен берләштергән дәүләткә хакимлек ит
кән ҡатлам һәм щуларҙың бер кешеһе.
инкар [гәр. ] и. Ниҙең дә булһа кире ҡағылыуы, дөрөҫкә йәки барға һаналмауы. Б ы л дөрөҫ
фекерҙәр мәҡәләләге дөйөм екеренеү, дәлилһеҙ
инҡар .. эсендә югалып ҡала. Р. Ниғмәти.
□
Инкар нтеү (йәки ҡылыу) юҡ Тип әйтеү, кире
ҡағыу. Камилдың камилына инкар ҡылып, түбәләшмәй баҫылмай беҙҙең асыу. Аҡмулла.
ИНКаССАТОр [рус.] и. Ванкыға тапшырыу
өсөн төрлө ойошманан атсса тсабул итеп йөрөгән
вазиФалы кегле. Банк инкассаторы.
ф Инкассатор пункты банкының түләнергә
тейешле документтар буйынса атсса тсабул итеү
эше менән шөғөлләнгән бүлеге.
ИНКАССО [РУС. <ит. ] и. фин. Ы тан ы с ҡағы
ҙы биргән кешенең ҡушыуы буйынса аҡса ҡабул
итеүҙән ғибәрәт булған банк операцияһы.
ИНКВИЗЙТОр [РУС. (лат.] и. 1. Инквизиция
судьяһы.
2. күсм. Кешене ғазаплаған яуыз бәндә.
ИНКВИЗЙЦИЯ [РУС. (лат.] и. тар. Еретиктар
менән көрәшеү өсөн католик сиркәү тараФынан
13 быуатта төҙөлөп, ҡанһыҙлығы менән дан ал 
ған суд. Кеш елек донъяһының күпме аҫыл ир-егеттәре .. халы ҡ бәхетен яула у юлында инкви
зиция уттарында, ҡараңгы зиндандарҙа .. һәләк
булды. Ә. Хәкимов.

И Н К У БА ТО Р [РУС. (лат.] и. Яһалма ысул ме
нән себеш сығарыу аппараты (йыл әйләнәһенең
теләгән ваҡытында һәм күпләп сығара). И нкуба
тор себеше. Инкубаторҙа себеш сыгарыу. Инку
батор станцияһы инкубатор менән себеш сығара
торған махсус бина.
И Н К УБА Ц И Я [РУС. (лат.] и. 1. мед. Ауырыу
йоҡҡандан алып ауырый башлағанға тиклем үт
кән ваҡыт араһы. И нкубация осоро. И нкубация
осорон үткәреү.
2. а. х. Себештең инкубатор ярҙамында сығарылыуы.
ИНҠИЛаП [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Үҙгәреш. И х!
Тәбигәтғә хәҙер инҡилап, яҙ нурҙары ҡышты
еңәләр. Ғ. Хәйри.
2. Революция. Саҡырыгыҙ бөтә эшселәрҙе
инҡилапҡа, алга, ҙур эшкә. Д. Юлтый.
ИНҠИЛаПСЫ и. иҫк. кит. Революционер.
Бер ҙә китмәҫ йөрәктә эҙ ҡалган — истибдадтың
тырнаҡ караһы. Онотормо шуны үсле күңел —
инҡилапсы халыҡ балаһы? Т. Йәнәби.
И Н Ҡ И РаЗ [гәр.] и. иҫк. кит. Ниҙеңдер бө
төүгә барыуы, юҡҡа сығыуы. Башҡорттар ҙа
иркенлектән бер заман инҡиразга баш эйгән.
Д. Юлтый. Бара торгас һандугастар ҡалды
әҙгә, йөҙ тотто бисаралар инҡиразга. М. ҒаФури.
ИНЛЕ 1 с. Ин һалынған, ине булған; инәүле.
Колагы инле мал.
И Н Л Е 2 с. диал. Иңле.
ИН Л ЕК 1 и., инлек ҡапҡа Ике яҡтағы ҡ у т а р
бағана араһына аҫлы-өҫлө һайғау һалып ҡына
кәртәләнә торған ҡапҡа. И нлек баганаһы. ■ М а
лайҙар йүгереп йөрөп инлек ҡапҡаны ҡойма
буйына ташыны ла, арбага юл биреп, ситкә
тайпылды. Я. Хамматов.
И Н Л ЕК 2 и. Виткә һөртә торған ҡыҙыл буяу.
И нлек һөртөү, ш Комсомолдар ҡаш ҡараһы,
инлек, беләҙек, йөҙөк кеүек нәмәләр менән булышмаган. С. Агиш.
ИНЛӘҮ ҡ. диал. Иңләү.
ИНСАН [гәр. ] и. иҫк. кит. Кеше. Ибне инсан
йәки инсан улы әҙәм балаһы; кеше. Инсан улы н
алдалау анһат, еңел, сөнки у л бер ҡатлы һәм
йомшаҡ күңел. Ш. Вабич.
И НСАН И [гәр.] с. иҫк. кит. Кешегә хас, кеше
гә мөнәсәбәтле.
ИНСАНИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Кешелек
йәмғиәте, кешелек. Инсаниәт донъяһы, ш И н 
саниәт шәжәрәһенән йыйып әҫәр, милләткә мөҡәммелсә күрһәт хеҙмәт. С. Яҡглығолов.
2. К етегә хас бөйөк, яҡшы сиф аттар, кеше
һөйөүсәнлек, кешелеклелек. [Әмирханов:] К е
шенең инсаниәтен хәҡәрәт итергә .. берәүгә лә
ирек бирелмәҫ. С. Агигп. [Ғази:] Ғали инсаниәт
бар ул. Бер ваҡыт у л барыһынан да өҫтөн б ула 
саҡ. А. Таһиров.
ИНСАФ [гәр.] и. 1. Кеселекле, тәрбиәле хо
лоҡ, тыйнаҡ лы лыҡ, әҙәп. [Кәримә:] Инсафыңа
ҡайт, Зәйнәп, кеше араһында үҙеңде лә, беҙҙе лә
мәсхәрә итмә. Ғ. Ныязбаев.
2. иҫк. Ғәҙеллек, тоғролоҡ, һ ә р кеше х ә л ҡәҙә
ре ҡылһын инсаф. М. ҒаФури.
о
Инсафҡа ҡайтыу инсаФлыға әйләнеү, инсаФланыу.
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и н с а ф л а н ы у к, ИисаФлыға әйләнеү;
тыйнаҠланыУ. Бала ҙурайып инсафланып кит
кән,
ИНСаФЛЫ с. Кеселекле, тәрбиәле, әҙәпле.
Ирйегет тә ,. йомшаҡ, сабыр холоҡло, игтибар
лы, инсафлы: бер ваҡытта ла тауыш күтәрмәҫ,
кеше һүҙен бүлдермәҫ, оло һүҙен йыҡмаҫ, кесене
рәнйетмәҫ, 3. В иитева.
ИНСаФЛЫ Ҡ и, ИнсаФлы бУлыУ. Инсафлыҡ
күрһәтеү.
ИНСаФ ҺЫ Ҙ с. Тәрбиәһеҙ, әҙәпһеҙ; оятЬыҙ.
Инсафһыҙ кеше.
ИНСаФҺЫҘЛЫҠ и. ТыйнаҠһыҙлыҠ, әҙәп
һеҙлек. [Аҡ бабай — Барыйга:] Б ы л ниндәй
инсафһыҙлыҡ! Өлкәндәр һөйләгәндә өндәшмәй
ҙәр! Аңланыңмы? Р. Ғабдрахманов.
И НСЕ и., инсе мал Кешегә атап Ҡуйған мал
(аталған көнөнән бөтә үрсеме инсе эйәһенеке
бУла, ир бала баппса сы кканда, тсыҙ бала кейәү
гә киткәндә to to ih алып китә). Ҡыҙ инсеһе килен
булып Төп1кән ҡыҙҙың кейәү йортона алып бар
ған инсе малы. Бер аҙҙан Й әмһүрҙең улы, һ ө м 
һөрҙөң ҡыҙы тыуган. Бы лар элекке ҡуйышҡан
һүҙҙәре буйынса ҡоҙа булышып, ҡыҙ инсеһе би
решеп ҡуйган (Әкиәттән).
ф Инсе теләй (йәки теләгән) баланың тсолатс
арты сейләнгәидә әйтелә (мал инселәп, инәү
һалғанда сытстсан тсанын баланың тсолағына һөр
төп имләйҙәр).
ИНСЕКТИ ЦЙ Д [РУС. (лат.] и. а Уыл хужалығы тсороттсостарына тсаршы тсУлланыла торған
ағыУлы химик матдә.
ИНСЕЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. инселәү. И нселән
гән мал.
ИНСЕЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. инселәү.
ИНСЕЛӘҮ ҡ. Малды берәй кеше исеменә
атап, ин һалыУ. Ф айза әбей улы н дүрт күҙ
менән көттө, .. бер һарыҡ инселәп ҡуйҙы.
Ж. Кейекбаев.
И Н С П ЕК ТО Р [РУе.] и. 1. Үҙ тсарамағындағы
ой отм а һәм кешеләрҙең эште дөрөҫ алып барыУын күҙәтеп, тикшереп, контроль яһап ба
рыусы вазиФалы кеше. Роно инспекторы. Ф и
нанс инспекторы.
2.
Революцилға тиклемге Россияла: ирҙәр
УтсыУ йорттарында укыу һәм тәрбиә буйынса
директор лрҙамсыһы.
И Н С П ЕК ТО РЛ Ы Ҡ и. Инспектор хеҙмәте,
инспектор вазиФаһы. Инспекторлыҡ эше. И нс
пекторлыҡ вазифаһы.
И Н СП ЕКЦ И Я [РУС.] и. Үҙ тсарамағыидағы
ойошма һәм кешеләрҙең эште дөрөҫ алып ба
рыуын Күҙәтеп, тшсшереп, контроль яһаған
ойошма. М илиция инспекцияһы, һунарсы лы ҡ
инспекцияһы. И нспекция яһау.
ф Хеҙмәт инспекцияһы проФсоюздар карамағында торған ССС Р-ҙа хеҙмәт закондарын
һатслаусы махсус орган.
ИНСТАН ЦИ Я [рус. Слат.] и. Вер-береһенә
буйһонған партия, дәүләт, суд, проФсоюз һ. б.
идара органдары системаһында айырым бер
баҫтсыс. Беренсе инстанция, һ уңгы инстанция.
Югаргы инстанция.
ИН СТЙ Н КТ [рус. (лат.] и. 1. биол. Йән
эйәләренең эске һәм тыштсы шарттарҙағы үҙгә

реш йоғонтоһонда аңһыҙ рәүештә матссатлы эш
баштсара торған тәбиғи һәләтлеге. Үрсеү ин
стинкты, һаҡланы у инстинкты.
2. күсм. һөйл. Һиҙем.
ИНСТИН КТИ В [Рг/С. инстинктивный] с. 1. би
ол. Инстинкттан килгән, инстинкттса бәйле.
Инстинктив эш. Инстинктив рәүештә эшләү.
2. Ихтылрҙан тыш эшләнгән; ихтыярһыҙ.
Инстинктив хәрәкәт.
ИНСТИТУТ [РУе. (лат.] и. 1. Ҡайһы бер
юғары утсыу йорттарының һәм ғилми-тикшере
неү ойошмаларының атамаһы. Ғилми тикшере
неү институты. Педагогия институты,
2. Революцияға тиклемге Россияла: юғары
тсатлам тсыҙҙары өсөн булған ябьпс типтағы ур
та мәктәп.
3. Ижтимағи мөнәсәбәттең айырым бер әлкә
ләге хотсутс нормалары, йәмғиәт тсоролошоноң
теге йәки был формаһы.
И Н СТРУКТА Ж [Рг/С. ] и. Йүнәлеш бирә тор
ған күрһәтмә. Инструктаж алыу. Инструктаж
биреү (үткәреү). ■ М едицина персоналы тейеш
ле инструктаж үтте, медпункттар махсус аппа
ратуралар менән тәьмин ителде. «Совет Баш 
кортостаны», 1986, 11 июнь.
И Н СТРУКТИ В [РУС. инструктивный] с. Етәк
се күрһәтмәләре булған. Инструктив күрһәтмә.
Инструктив хат.
И Н С Т РУ К ТО Р [РУС. (лат.] и. 1. Үҙ тсарама
ғындағы совет, дәүләт һәм йәмәғәт ойошмала
рының, кешеләрҙең эшен тикшереп, йүнәлеш
һәм күрһәтмә бирә торған вазиФалы кеше. Р ай
ком инструкторы.
2.
Берәр төрлө һәнәргә, оҫтальпстса өйрәтеү
се. Инструктор И ван Митрофанович Петров
осорга өйрәткән тәүге уҡытыусым булды. М. Гә
рәев.
И Н С ТРУ К Ц И Я [рус. (лат.] и. Билдәле бер
эште баштсарыу тәртибен билдәләгән күрһәт
мәләр; тсулланма. Инструкция алыу. Инструк
ция биреү. Х әүеф һеҙлек техникаһы буйынса
инструкция үткәреү,
И НСТРУМ ЕНТ [рус. (лат,] и, 1. Билдәле
бер эште баштсарыу өсөн тсулланылған тсул ҡо
ралы; эш тсоралы. Х ирургия инструменттары.
Инструменттар, йәшниге.
2.
(йәки музыкаль инструмент) Көй сығара
торған тсоралдар; музыка тсоралы. Ҡыллы ин
струменттар. Х алы ҡ инструменттары, ш Ҡ урай
музыкаль инструмент булы у йәһәтенән башҡа
музыка ҡоралдарынан ныҡ айырыла. Ғ. Сөләй
мәнов.
И Н С Т Р У М Е Н Т аЛ Ь [рус. инструментальный]
с. Музыка тсоралдары менән баппсарып булған
һәм музыка тсоралдары менән баппсарыуға тә
ғәйенләнгән. Инструменталь музыка. Инстру
менталь әҫәр.
ИНСТРУМЕНТОВКа [рус.] и. 1. муз. Музы
каль әҫәрҙең оркестр йәки инструменталь ан
самбль өсөн әҙерләнеше; оркестровка.
2.
Музыка теорияһының айырым музыка к о 
ралдарының үҙенсәлеген һәм оркестрҙа уларҙы
ф айҙаланыу принциптарын өйрәнә торған бү
леге.
И НСУЛЙН [РУС. (лат.] и. аппсаҙан аҫты би
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ҙенең гормоиы (организмдағы Углевод эйлэнещеидә ҡатнаша).
И Н С У Л ЬТ [РУС. (лат,] и, мед. Мейеләге ҡан
әиләнетенең тсапыл 6оҙолоУы (иҫТе юғалтыуға,
параличтса килТерә).
И Н С Ц ЕН И РО ВК А [Рг/с.] и, Сәхнәләпггерелгән әҫәр. М, Кәримдең « Үлмәҫбай> поэмаһы
ның инсценировкаһы. Инсценировка яһау,
И НСЦЕН ИРО ВКА ЛА У ҡ. Әҙәби әҫәрҙе театрҙа йәки кинола тсУйыУ өсөн ҡУлайлаШТырыУ;
сәхнәләШТереү. Романды инсценировкалау,
ИНСӘ и. диал, Уйһыү, Й әйелеп китә унан
тулҡынланып гөл диңгеҙе — йәмле инсәләр.
С. Ҡудаш.
ИНТЕГЕҮ ( интек*) ҡ. 1. Ауыр эштән, ауыр
тормоштан, ҡайғы-хәсрәттән йәки баштса сәбәп
тән тән Ьәм йән ғазабы киеереү; ыҙа сигеү, аҙап
күреү. Ауы ры уҙан интегеү. Интегеп көн күреү.
Интегеп эшләү, ■ Байга һатып йәшлек, беләк
көсөн, бер рәхәтһеҙ [ярлылар] интеккән, С. К у 
либай. Аҙаштырган болан балаһындай, яңгыҙ
башым ситтә интегәм (Халытс йырынан).
2. Нимәгәлер мохтаж булғанлытстан йөҙәү;
йонсоу, һы уһы ҙ интегеү. Кейемһеҙ интегеү,
3. Бер нәмәне башҡара алмай аптырау; ы ҙа
ланыу. М әсьәләне хәл итә алмай интегеү, ш
Өсөнсө көн инде шыр урманда юл таба алмай
интектем, Б. Бәлит.
ИНТЕГРАЛ [Рг/С. (лат,] и, мат, ДиФФеренңиаңияға тсапма-тсаршы ғәмәл һөҙөмтәһендә
алынған бер бөтөн дәүмәл. Интеграл тамгаһы.
Интеграл табыу,
И НТЕГРА ЛЬ [РУС. интегральный] с, 1. мат.
Интегралға мөнәсәбәтле. Интеграль тигеҙләмә.
2. кит. Бөтөн, берҙәм. Интеграль организм,
и НТЕТр АТОр и. Интегралды билдәләй тор
ған хисаплау тсорамалы.
И НТЕГРА ЦИ Я [рус. (лат.] и. 1. мат. Бил
дәле бер ФунКциялағы интегралдың табылыуы.
2. кит. Төрлө нәмә өлөштәренең бер бөтөнгә
берләштерелеүе.
3. эк. Йәмғиәт төҙөлөшө бер төрлө булған
илдәрҙең милли хужалытстарының бер-береһенә
тсулайлашыу һәм берләшеү процесы. С оциалис
тик илдәрҙең экономик интеграцияһы.
интЕграциялау ҡ. 1. мат. Интеграл -та
быу.
2. кит. Төрлө өлөштәр бер бөтөнгә берләшеү.
3. эк. Интеграция (3 мәғ.) яһау, үткәреү. Фән
һәм производствоны интенсивлаштырыу, инте
грациялау, социаль-экономик планлаштырыу
программаһына нигеҙләнә, «Совет Баш ҡорто
станы», 1986, 26 Февраль.
И НТЕКТЕРГЕС с. Йөҙәткес, йонсотҡос, аҙап
лы. Интектергес хәл. Интектергес уйҙар,
И Н ТЕКТЕРЕҮ ҡ. Ғазап сиктереү, яФа сиктереү; йонсотоу, ыҙалатыу. Кешене интектереү.
■
[Сәрүәр:] Зинһар егет интектермә, күҙ йәш
тәремде түктермә. X. Ибраһимов.
И Н ТЕЛЛ ЕКТ [РУС. (лат.] и. Кешенең уйлау,
Фекер итеү һәләте; атсыл үҫентенең кимәле. Беҙ
кеше аңының ... гәйәт киңәйгән ваҡытында,
югары интеллект заманында йәшәйбеҙ. Ә. Х ә
кимов.
И Н ТЕЛЛ ЕК ТУ а Л Ь [РУС. интеллектуальный]

с. кит. Фекер Ьәм аңға бәйле; рухи. Интеллек
туаль үҫеш. Интеллектуаль һәләтлек. / Атсыл
һәм Фекерләү һәләте юғары. Интеллектуаль
рәссам.
И НТЕЛЛИГЕН Т [РУС. (лат.] и. Б а т э т е ме
нән шөғөлләнгән кеше, интеллигенция вәкиле. //
Интеллигент кеше.
И НТЕЛЛ ИГЕН ТЛЫ Ҡ и. 1. Интеллигенттар
ға, интеллигенцияға хас сиФат. Үҙен тотоуҙагы
интеллигентлыгы.
2. Утсымышлылытс, тәрбиәлелек, культуралылытс.
ИН ТЕЛЛ И ГЕН Ц И Я [рус. (лат.] и. 1. Фән,
техника, культура әлкәһендә махсус белем
алып, баш эше менән шөғөлләнгән социаль тсатлам. Совет интеллигенцияһы. ■ Башҡорт
А С С Р ының социаль нигеҙен эшсе, крәҫтиән
һәм интеллигенцияның ҡаҡшамаҫ союзы тәшкил
итә. Башҡорт АССР-ының Конституцияһы,
1984.
2. йыйн. Шул ҡатламға ингән кешеләр; ин
теллигенттар. Х әҙер Ҡарамалы ауылының да
совет мәктәбе тәрбиәләп сыгарган үҙ интелли
генцияһы була башланы. М. Тажи.
ИНТЕНДАНТ [рус. (ф р.] и. Интендантство
ла хеҙмәт иткән хәрби кеше. Ул [генерал] ин
тенданттарҙың теңкәләренә тейеп бөтә, һалдат
тарҙы м ул ашатырга, яҡшы кейендерергә ҡуша
ине. Ә. Ихсан.
ИНТЕНДАНТСТВО [РУС. ] и. Армияны тәь
мин иткән һәм бөтә хужалыҡты алып барған
хәрби ойошма.
И НТЕНСИВ [Рг/С. интенсивный] с. Көсөргә
нешле, ныҡышмалы. Интенсив көрәш, ш К о л 
хозсы ларҙың шәхси йорттары ла интенсив
рәүештә үҫә. Ә. Бәли. / Иң юғары һөҙөмтәле.
Интенсив технология. Интенсив ысул. ■ И н
тенсив методтар халы ҡ хужалыгы үҫешенең то
тороҡло темпын тәьмин итергә мөмкинлек бир
ҙе. «Совет Башҡортостаны», 1986, 19 апрель.
ИНТЕНСИВЛАШ ТЫ РЫ У ҡ . кит. Эштең ба
рышын, хужалыҡтың үҫешен тиҙләтеү, көсәй
теү. А уы л хужалыгын интенсивлаштырыу.
Хеҙмәтте интенсивлаштырыу.
И НТЕРВАЛ [рус. (лат.] и. 1. Ике нәмәне
айырып торған алыҫлыҡ; ара. Ҙ у р интервал.
Интервал менән теҙелеү. Рәткә теҙелгәндә ин
тервал яһау.
2. Ваҡыт араһы. Автобустар тигеҙ интервал
аша юлга сыга.
3. муз., физ. Бер юлы йәки бер-бер артлы
сығарылған ике тауыш араһындағы ҡалынлыҡнәҙеклек айырмаһы.
И Н ТЕРВЕН Т [РуС.] и. Интервенцияла ҡат
нашыусы. Интервенттарга ҡаршы көрәш.
И Н ТЕРВЕН Ц И Я [РУС. (лат.] и. Ер баҫып
алыу, революцион йәки милли хәрәкәтте баҫ
тырыу маҡсатында бер йәки бер нисә дәүләт
тең айырым дәүләт эшенә ҡораллы көс я р ҙа
мында ҡыҫылыуы.
И Н ТЕРВЙ ДЕН И Е [РуС.] и. Халыҡ-ара теле
визион тапшырыуҙар системаһы һәм шул тап
шырыуҙар.
ИНТЕРВЬЮ [рус. ( ингл. ] и. Корреспондент
тың берәй эшмәкәр менән матбуғат, радио йәки
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телевидение өсөн үТКәргән әңгәмәһе. Интервью
алыу. Интервью биреү. / ШУл әңгәмәне сағыл
дырған газета мәтсәләһе.
ИНТЕр ЁС [РУС. < лат. ] и. Ф айҙа, мәнФәғәт, их
тыяж. Х а лы к интерестары. Синфи интерестар.
ИНТЕр ЛЮДИЯ [РУС. (ит.] и. муз. МузыКаль әҫәрҙең иКе өлөщөн бер-береһенә бәйләй
торған бәләкәй пьеса иәки Уның өҙөгө.
И НТЕр МЁДИЯ [рус. (ит.] и. 1. Драма, опе
ра әҫәрҙәренең айырым шаршауҙары араһында
күрһәтелә торған көлкөлө к ү р ен ет иәки пьеса.
2. кар. лнтерлюдня.
ИНТЕҒН АТ [Рг/С. (лат.] и. 1. Дәүләттән
өлөшләтә ярҙам алып уҠый торған ятатслы
мәктәп. М узыка интернаты.
2. Мәктәп эргәһендәге үтсыүсылар ятағы.
Интернатта йәшәү. Интернатҡа урынлашыу.
И НТЕр НАТЛЬ1 с. Интернаты (2 мәғ.) бүл
ған. Интернатлы мәктәп.
И НТЕр Н аЦ И О Н А Л [Рг/С. <Фр.] н. 1. Ҡайһы
бер атамалар эсенә инеп, хальпс-ара берекмә'
тигәнде аңлата. Коммунистик Интернационал.
2. (баш хәреф менән) Халытс-ара пролетариа
ты һәм Советтар Союзы Коммүнистар партия
һының һәм баппса коммүнистар партияһының
гимнының исеме. [1920 йылда] «Интернацио
н а л» менән «Матәм маршы» башҡортсага тәр
жемә ителеп, айырым листовкалареа баҫып та
ратылды. Д. Юлтый.
интЕрнационалйзм [рус. <ф р .] и. төрлө милләт һәм расанан торған эшселәр һәм хеҙмәтсәндәрҙең хәл һәм мәнФәғәт үртатслығын
белдергән, психология, идеология һәм полити
кала сағылған халытс-ара берҙәмлеге. Пролетар
интернационализм. Интернационализм идеяһы.
ИНТЕрНаЦИОНаЛЙСТ [рус.] и. Интериаңионализм ятслы кейге.
И НТЕр Н А Ц ИО НА ЛИ СТИ К с. Иитериационализм ятслы, инТернациоиализм нигеҙле. И н
тернационалистик ҡараш.
ИНТЕРНаЦИОНаЛЛӘШЕҮ ҡ. Иитериациональ р ә ү е т , халыҡ-ара төҫ алыу. Хәҙерге ва
ҡытта йыр интернационалләшә бара. Ғ. ШаФитсов.
ИНТЕрНаЦИОНаЛЛӘШТЕрЕҮ ҡ. Интер
националь рәүещ, халытс-ара төҫ биреү.
И НТЕр Н А Ц ИО НА ЛЬ [р ус. иитериациоиальный] с. 1. Халытс-ара. Интернациональ бәйлә
неш. Эшселәр класының интернациональ бер
ҙәм леге. / Төрлө хальпс, милләТ вәкилдәреиәи
торғаи. Интернациональ бригада. Интернацио
наль отряд.
2.
Интернационализм принциптарына нигеҙ
ләнгән. Йәштәргә интернациональ тәрбиә би
реү. Интернациональ дуҫлыҡ, ш Б А С С Р гражданының интернациональ бурысы — башҡа и л 
дәрҙең халыҡтары менән дуҫлыҡты һәм хеҙмәт
тәшлекте үҫтереүгә, дөйөм тыныслыҡты һаҡлауга һәм ныгытыуга булышлыҡ итеү. Баппсорт
АССР-ының Конститүцияһы, 1984.
ИНТЕРПРЕТАТОР [РУС.] и. кит. Аңлатма
биреүсе, интерпретация яһаусы.
ИНТЕрПрЕТАЦИЯ [рус. (лат.] и. кит. Ве
рәй нәмәнең асылын, мәғәнәһен астсан аңлат
ма. Интерпретация яһау.

И Н Т Ер Ь Ё р [рус. <Фр.] и. 1. архит. Бина
ның архитектүра һәм сәнғәт саралары менән
биҙәлгән эске өлөшө.
2. сәнг. Бинаның эске күреиешеи һүрәтләгән
рәсем.
ИНТИЗАМ [гәр. ] и. иҫк. кит. Эш-тормошта
үрынланпсан тәртип. Әһле зиндиҡ шаҡ ҡатып
торһон, боҙолһон интизам. Ш. Бабич.
И Н Т И ЗА р [гәр.]: интизар бүлыу бик нытс
көтөү, зарығып көтөү, зар бүлыү. Өе йыл б у л 
дым инде зар, бер күреүгә интизар (Халытс
йырынан). Интизар итеү бик ныҡ көттөрөп зарыҡтырыү; зар итеү.
ИНТИҠАМ [гәр.] и. иҫк. Ҡон, үс.
ИНТИМ [РУС. интимный < Фр. ] с. кит. Б ерәү
ҙең үҙ тәхесенә, тәх си тормопюна тсағылышлы. / Тойғо әлкәһенә, эске донъяға ҡағылыш
лы. Интим темага һөйләшеү.
ИНТИҺА [гәр.] и. иҫк. кит. Берәй нәмәнең
аҙағы, һүңғы сиге. Ғилемдең интиһаһы юҡ.
И Н ТИ ҺА З [гәр.] и. иҫк. кит. Уңайлы ваҡыт
тан, мөмкинлектән Фаиҙаланы 1и. Барсамды юҡ
тан бар ҡылып, йән биреп, ризыҡ биргән илаһ
ҡәдим ибтидаән вә интиһаз аллаһ зөлйәләлдер.
М. Өматбаев.
ИНТОНАЦИЯ [рус. (ит.] и. 1. кит. Һөйләү
сенең эске тойғоһон, кисерешен сағылдырған
тауыш үҙенсәлеге. Югары интонация.
2. лингв. Телмәрҙең ритмик-мелодик төҙөлө
шө, юғары һәм түбән таүыштарҙың телмәрҙәге
сиратланышы. Интонация саралары. Өндәү
интонацияһы, һо р а у интонацияһы. Интонацияга бай телмәр. ■ Ике йәки өс һүҙҙән торган
һүҙ бәйләнеше бер интонация менән әйтелһә
лә, у л һүҙҙәрҙең бөтәһендә лә баҫым бер тигеҙ
булмай. Ж. Кейекбаев.
3. муз. Көйҙө йырлағанда йәки музыка ҡо
ралында уйнағанда тауыштың, тондың юғары
күтәрелеүенең дөрөҫлөгө, саФлығы.
И Н Тр Й ГА [рус. (ф р.] и. 1. кит. Аҫтыртын
этлек; хөсөтлөк. Интрига тыуҙырыу.
2. әҙ. Драматик йәки эпик әҫәрҙәге шәхес
тәр көрәшен күрһәткән ваҡиғаларҙың үҫеш схе
маһы. [Әҫәрҙә] композиция тарҡау, интрига бө
төнләй күренмәй. С. Кулибай.
ИНТрИ1\АН [РУС.] и. Интрига (1 мәғ.) менән
шөғөлләнеүсе.
ИНТУИТИВ [РУС. интуитивный] с. кит. Ин
туицияға нигеҙле, интуицияға бәйле. Интуитив
тойго. ш Шагир яҡшылыҡтың яманлыҡты еңе
ренә интуитив рәүештә ышана. Ғ. Әмири.
И Н ТУЙ Ц И Я [РУС.] и. кит. 1. Тормош, эш
тәжрибәһе нигеҙендә ирекһеҙ рәүештә үҙенән-үҙе барлыҡҡа килгән дөрөҫ Фекер; һиҙем. Интуицияга таянып эш итеү.
2. Ысынлыҡты, хәтситсәтте дәлилһеҙ туранантура аңлап, төпгөнә алыу һәләте. Интуиция ме
нән билдәләү.
и н т у и ц и я л ы с. кит. Интуицияһы көслө.
ИНТӘр и. диал. Иңкеү. Дүрт-биш саҡырым
самаһы ҡалгас, бәйге майҙаны күренде. Юл ин
тәргә, түбәнгә китте. Д. Юлтый.
И Н Ф А Н ТИ ЛЙ ЗМ [РУС. (лат.] и. мед. Балальпстса хас Физик, психик сиФаттарҙың оло йәш
тә лә һатсланыуы.
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И Н Ф А р КТ [РУС. <лат.] и, мед. Ҡ ан -тамыр
ҙары көпләнеп ИәКИ тарайып, тсан йәрәшә на
сарланыу сәбәпле берәй ағза тутсымаһында
барлытстса килгән үле Урын. М иокард инфарк
ты. Инфаркт булы у. ■ Й өрәккәйең бер үк
сәнсмәһен, — ти [кәләшем],— инфаркт булып
ҡуйһаң, нишләрһең, һаҡлана күр.. Я. Ҡолмой.
И Н Ф ЕК Ц И О Н [РуС. инФеКЦионный] с. И н
спекция артсаЬында булған, инф екцияға бәйле;
йоғошло. И нфекцион ауырыу. Инфекцион а у
ырыу ҙарга ҡаршы прививка үткәреү, ш Т а л
пан энцефалиты — организмга вирус эләгеүҙән
барлыҡҡа килеүсе инфекцион ауырыу. Талпан
дар был вирустарҙы төп һаҡлаусы лар һәм та
ратыусылар булып тора. «Совет Бапгкортостаны», 1986, 25 май.
И Н Ф ЕК Ц И Я [РУС. <лат.] и. Организмға ау 
ырыу йотстора торған микробтарҙың инеүе. П о
лиомиелит инфекцияһы. Эсәк инфекцияһы. Инфекция таратыу.
И НФ ИҒӘЛ [ғәР.] и. иҫк. кит. Болотсһоу, бопюноу, көйөнөү ҺымаҠ төрлө тойғо. Уҡыһаң
вә гәйет, аят инфигәл юҡ, аһ дәрига, мәхшәрҙә
ни буласаҡбыҙ. а Ҡмулла.
И Н Ф И Н И ТЙ В [РУС. (лат.] и. грам. Ҡылым
дың зат ялғауы менән үҙгәрмәй торған (форма
һы; уртатс тсылым. Инфинитив башҡорт телен
дә исем ҡылымдың бер формаһы булы п тора.
Н. Дмитриев.
И Н Ф Л Я Ц И Я [рус. (лат.] и. эк. Ҡ ағыҙ атссаның тауар әйләнеше талап иткәндән артытс
сығарылыу ы сәбәпле хатсһыҙланыуы. И нф ля
ция арҡаһында тауар хаҡы арта, ә ҡагыҙ аҡса
ның ҡиммәте кәмегәндән-кәмей. «Оовет Б аш 
кортостаны», 1965, 16 октябрь.
И Н Ф О РМ А Т О Р [РУС. ] и. ИнФормация яһаусы, хәбәр биреүсе.
И Н Ф О РМ А Ц И О Н [РУС. инФормационный]
с. ИнФормация рәүешендәге. Информацион мә
ҡәлә.
И Н Ф О р МАЦИЯ [РуС. (лат.] и. 1. Верәй эш
-хәл тураһында бирелгән хәбәр; белешмә, мәғлүмәТ. Информация агентствоһы. Информация
бюроһы. Информация биреү. Информация тың
лау. ■ Культура һәм сәнгәт үҫеш алды, культура-агартыу учреждениелары, массовый ин
формация һәм пропаганда средстволарының
эшмәкәрлеге камиллаштырылды. «Оовет Б аш 
кортостаны», 1985, 9 ноябрь.
2. Кеше йәКИ махсус тсоролма тараФынан тсабул ителгән донъялағы төрлө хәлдәр тураЬында
булған төрлө хәбәр, мәғлүмәт.
И Н Ф РА Ҡ Ы ҘЫ Л [РУС. <лат. -f төрки]: ин
фраҡыҙыл нурҙар физ. тотош спектрҙың ҡыҙыл
өлөшө артында йылылытс тәьҫире биреүсе к ү ҙ
гә күренмәй торған нурҙар.
И НФ РАТАУЫ Ш [рус. (л а т .т ө р к и ] и. физ.
Kenie тсолағы тсабул итә алмай торған Тирбәлеү
йышлығы түбән тауыш тултсындары. И нф ра
тауыш тулҡындары тирбәлеү йышлығы түбән
булған тауыш тултсындары.
И Н Ф у ЗО Р И Я [РУс. (лат.] и. Иң юғары үҫеш
кимәлендәге бер күҙәнәкле һыу йәнлеге (тоҙло
һәм тоҙһоҙ һыуҙа йәшәй).

И НХИЛАЛ [гәр. ] и. иҫк. Тартсалыш.
□
Инхилал итеү тартсатыу. Йөрәк ҡанын ин
хи ла л иткән әсе йәштәрҙе агыҙһаң да йәшең
бушҡа аҡмай. А. Таһиров.
И НҺӘ ЛЕК и. диал. 1. Иңһәлек.
2. ҡар. арҡалыҡ
И НЦ ИДЁН Т [рус. (лат.] и. кит. Күңелһеҙ,
хәүефле ватсиға, бәрелеш. Сик буйы инциден
ты.
ИНША [гәр.] и. Утсыусыны Фекер йөрөтөргә
өйрәтеү матссатында билдәле бер темаға үткә
релә торған яҙма эш. Инша яҙыу. ш Сәлим
студенттарга ҡагыҙ таратып бирҙе лә: « .. И рек
ле инша, һәр кем үҙе теләгән темага яҙа » [ти
не]. С. Агиш.
ИНШАД [гәр.]: иншад итеү (йәки әйләү) иҫк.
шиғыр утсыу, шиғыр һөйләү. Иншад итеүсе мөләккаб дәрдеманд Аҡм уллагы ҙ. Аҡмулла.
ИНШ АЛЛА [гәр.] инш. иҫк. Алла теләһә, һ и с
ҡайгырма, шатлан әүәлгесә, бәхет еңер әле, ин
шалла.. Ш. Бабич.
И Н Ъ Е К Ц И Я [РУС. (лат.] и. Тәнгә, тире аҫ
тына йәки тамырға дарыу ебәреү; укол яһау.
И нъекция өсөн дарыу. И нъекция яһау.
ИНӘ и. 1. Балаһы булған ҡатын (үҙ балаһы 
на тсарата); әсә. Инә тойгоһо. Инә булы у. Инә
тәрбиәһе. Инә һөтө. Инә ҡуйынында үҫеү. Ц
Инә кеше. ■ [Хан — егеткә:] Ә бөтә алтынды
ла, инәң менән үҙеңде лә .. бергә күтәреп алып
китә алам! .. Үҙеңде ялсы итәм, инәңдән өй
эше эшләтәм (Әкиәттән).
2. Хайуан, йәнлек, кош-корт һ. б. ата енесле
һенә тсаршы булған заты, әсәһе. Ҡорт инәһе.
Бы ҙау инәһенә ҡушылган. ш Ҡолонсаҡ инәһе
эргәһендә вайымһыҙ уйнап йөрөй. Б. Бикбай.
Тоҡом инәһе тотсом үрсетеү өсөн тотолған инә
мал. Инә япҡыс инә тсортто айырып бикләй тор
ған ситлек. Инә ебәреү күскә ҡорттоң инәһен
ҡушыу. Инә күнәге (йәки ятағы) диал. ҡар.
инә япҡыс. Инәне ҡырҡыу ҡорттоң күсендәге
артытс инәне үлтереү.
3. с. мәг. Ҡайһы бер йән эйәһе һәм үҫемлек
тәрҙең ата енеслеһенә тсаршы булғаны (енес
буйынса махсус атамаһы булмағанда). Инә
айыу. Инә бесәй. И нә ҡаҙ. Инә сәскә. Инә тар
ма.
4. ХөрәФәт буйынса, төрлө нәмәләрҙең имен
леген һ. б. һатслап тора торған бер зат; эйә.
Тау инәһе, һ ы у инәһе.
ф Инәнән тыума ҡар. т ы у м а2. Имсәк инә
әсәһе киткән арала баланы имеҙеп торған ҡатын.
Инә күрпәһе диал. инә туны (ҡар. тун). Инә
ҡарыны бала ята торған тсарын. Кендек инәһе
бала тыуғанда -кабул итеп, кендеген тсыртстсан
тсатынтсыҙ. Кендек инәһе булыу. ■ Тыуган ҡыҙ
баланы ҡулына алып, М уйы лбикә үҙе кендек
инәһе булды. Һ. Дәүләтшина. Һом инәһе сит
баланы имеҙгән катын иәки инә мал.
ф Атанан тыумай у л булмаҫ, инәнән тыумай
ҡыҙ булмаҫ. Мәтсәл. Инәнән ала ла тыуа, ҡола
ла тыуа. Мәтсәл.
ИНӘЙ и. 1. ҡар. әсәй.
2. Ата-әсәнән оло катын-кыҙ туған һәм уға
өндәшеү һүҙе. / Ғөмүмән ата-әсәнән оло тсатын
тсыҙ һәм уларға өндәшеү һүҙе. Йә, инәй, һөйләп
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ебәр әле, ҡалағыҙҙа ниндәй ҡыҙыҡ хәлдәр бар?
тигән биш батыр (Әкиәттән).
ф Кендек инәй ш ул уҡ кендек инәһе (ҡар,
ннә).
ИНӘК и, диал, ҡар, тоҡсай 2.
ф Һыу инәк диал, ҡар. тубал 2.
ИНӘКӘ и, Ғәҙәттәи тыш бәләкәй Кәүҙәле ҡ а
тын-ҡыҙ.
ИНӘКӘС с, диал. Инәс.
И НӘЛДЕРЕҮ ҡ, йөкм, ҡар, инәлтеү. Етмеш
йәшәр йыраусы ҡарт Ҡ әҙергол һис инәлдермәй
һүҙгә кереште. Н. Иҙелбай.
ИНӘЛЕ с. Инәһе булған, инәһе бар. И нәле
булыу.
ф И нәле бала етем булмаҫ. Әйтем.
ИНӘЛЕК 1 и, 1. Ҡаҙ-өйрәктең инәһе.
2. ҡар, емшән. И нәлек еңсәһе. И нәлек күҙә
нәге. ш Ике өйлө үҫемлектәрҙең береһендә инә
лек сәскәһе, икенсеһендә аталыҡ сәскәһе була.
3. ҡар. аналыҡ.
ИНӘЛЕК 2 и. Тәңкә-сулпылы ҡаҙауыс.
ИНӘЛЕ-СЫҒАЛЫ с., инәле лә сығалы 1. В а
ҡыт-ваҡыт иҫе юғалып, атсыл һәләте, иҫе үҙгә
реп торған. Инәле-сыгалы булы у.
2. күсм. Ҡапыл төрлөсә үҙгәреп торған, то
тороҡло түгел (холоҡҡа тсарата). И нәле-сыгалы
холоҡло.
ИНӘЛЕҮ ҡ. Бик нытс үтенеү; ялыныу. И нә
леп һорау, ш [Тулыбай] инәлеп барыбер ярты
бот он алды. Ғ. Дәүләтшин. — Бер үҙемде ҡал
дырып китмәгеҙ инде,— тип ҡыҙ инәлә башлаган (Әкиәттән).
ИНӘЛЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. инәлеү.
ИНӘЛТЕҮ ҡ. Инәлергә мәжбүр итеү. Йәш
йырсы инәлтмәй, йырлай ҙа йырлай.
ИНӘЛТЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. инәлтеү.
ИНӘС с. Төҫө, холоҡ-ҡылығы менән әсәһенә
нытс отсшаш (балаға тсарата).
ИНӘҮ 1 ҡ. Ин һалыу; инәүләү, һарыҡтың
ҡолагын инәп ҡуйыу.
И Н Ә Ү 2 и. Мал-тыуарҙың тсолағына, тсоштсорттоң аятс ярыларына һалынған тамға; ин.
Инәү һалыу, ш [Татлыбай] атаһының өҫтөн
дәге тәкә тиреһен алды ла, халы ҡҡа тәкә ҡолагындагы инәүҙе күрһәтте. Ш. Шәһәр.
ф Инәүле атом ҡар. атом.
• И нәүле мал югалмай. Мәтсәл.
ИНӘҮЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. инәүләү. И нәү
ләнгән мал. ■ [Ишбикә — Баянга:] һ и нең ирең
Баишбәк — ҡолагы инәүләнгәс, ҡол түгелме ни?
Н. Иҙелбай.
ИНӘҮЛӘҮ ҡ. И н ә ү 2, ин һалыу.
И НӘ ҺЕҘ с. Инәһе булмаған, инәһе ютс. И нә
һеҙ бәрәс. И нәһеҙ күс. И нәһеҙ ҡалыу. / Шел
тәләп әйтелгән һүҙ. А х, инәһеҙ, мине көтмәй
киткән, ш [Председатель һауынсы тураһында:]
Бынау бисә.. аяҡ аҫтында буталып йөрөй. Н и 
мә ти бит әле, инәһеҙ. Йыш килеп торалмай,
имеш. Я. Вәлиев.
ф И нәһеҙ ҡыҙ аҫрама, атаһыҙ у л аҫрама.
Әйтем.
ИҢ 1 и. Кәүҙәнең бер тсулбаштан икенсе тсулбаштса ҡәҙәр булған артҡы өлөшө; яурын. С ү
кеш ҡоралдарын иңгә һалып, эшсе заводтарга
бара. Д. Юлтый. Ҡара ҡытат елән ай иңемдә,

ҡара ебәк билбау билемдә (Халытс йырынан).
в И л яҙмышы ир иңендә. Әйтем. Ҡ улың ме
нән эшләгәнде иңең менән күтәр. Әйтем.
ИҢ 2 и. 1. Ниҙендер бер ситенән икенсе си
тенә тиклем булған ара; киңлек. Баҫыуҙың иңе.
Тауарҙың иңе. ш һаргайы п таң атҡанда, был
бабай сумып төбөнә етмәҫ, үлсәп иңенә етмәҫ
бер күлгә балыҡҡа барган, ти (Әкиәттән).
2. шигр. Ниҙең дә булһа иркен киңлеге. Та
льян моңо ага баҫыу иңенә. Б. Бикбай. Күк
иңенә ҡолас ташлап, ниңә ҡалҡмайһың, йәйгор?
Ш. Биктсол.
ф Иңе килһә, буйы килмәй, буйы килһә, иңе
килмәй етешһеҙ тормоштан интеккәнде белде
реү өсөн әйтелә.
И Ң 3 киҫ. СиФат, рәүеш, һан һәм тсайһы бер
исемдәр менән килеп, мәғәнәне көсәйтә. Иң бе
ренсе, Иң һылыу. Иң көслө, ш Иң ахырҙа ҡуҙгала бер мәсьәлә, бар хы ял-уйҙар ҙа шуга таш
лана. Ш. Бабич. Погондарым бөгөн тыныс өй
ҙөң иң түрендә тора эленеп. Ғ. Әмири.
иңваш и. Ҡулдың яурынға тоташтсан уры
ны; тсулбаш. Иңбаш һөйәге, ш Бына көйәнтә
һенә у л биҙрәләр элде, иңбаштарына һалды ла
йылгага килде. К. Кинйәбулатова.
ИҢТӘ-ИҢ: иңгә-иң тороу бер теләк, бер рух
та булыу. Иңгә-иң тороп һугышыу.
ИҢЕ 1 с. иҫк. Иге.
ИҢЕ 2 и. иҫк. Алла, хоҙай.
ИҢЕ-БУЙЫ и. 1. Бер нәмәнең арҡыры-буй
үлсәме. Баҡсаның иңе-буйы 10 метрҙан артмай.
2. күсм. Берәр нәмәнең бөтә булған киңлеге,
бөтә майҙаны. И лдең иңен-буйын иңләп үттем,
күрҙем тауын, ялан, диңгеҙен. А. Игебаев.
И Ң Ер ҡ. ҡар. үңер 1.
И Ң Ер БАУ и. ҡар. үңербау. Таҙа гына аҡ
күлдәктең иҙеүе оҙон иңербау менә бәйләнгән.
И. Насыри.
ИҢЕШ и. туҡ. Киндер һ. б. нәмә һуҡҡанда
буйлыҡтың тәүге үлсәмдән ҡыҫҡарыуы. Б у й 
лыҡты иңеш өлөшөнә ҡалдырып һалыу.
ИҢЕШЕҮ ҡ. 1. туҡ. Тәүге үлсәмдән ҡыҫҡа
рыу (буйлыҡ епкә ҡарата); ултырыу.
2. диал. ҡар. ҡыҫҡарыу 1.
И ҢКЕЛ и. диал. Иңкеүлек.
И Ң К ЕЛЕК ҡ. диал. Иңкәйеү. И ңкелеп эш
ләү.
ИҢКЕ-М И ҢКЕ р. диал. 1. Аңҡы-тиңке. Иң-ке-миңке булыу.
2. Илке-Һалҡы. Иңке-миңке эшләү.
И ҢКЕҮ с. 1. Түбәнгә табан ауыш. И ңкеү
ерҙә була тиҙәр ҡыр ҡаҙының ояһы (Халыҡ
йырынан).
2. и. мәг. Ерҙең түбән киткән урыны; һарҡыу.
И ңкеүҙәрҙә гөрләүектәр ага. ш Ҡарат тауы
артындагы иңкеүҙә саңгы ярышы үткәрелде.
Ф . Иҫәнғолов.
И Ң КЕҮ Л ЕК и. Иңкеү булған урын. Шыршы ..
хатта 30 градуслы иңкеүлектә лә яҡшы үҫә.
И ҢКЕҮЛӘНЕҮ ҡ. 1. Иңкеүгә (2 мәғ.) әйлә
неү. И ңкеүләнеп үҫкән агас.
2. Иңкеүгә (2 мәғ.) табан китеү. Юл иңкеү
ләнгәс, аттарга еңел булып ҡалды.
ИҢКЕШ 1 и. Бал ҡорттары ғаиләһенә ингән
йомро йөнтәҫ эре бөжәк. Ҡара иңкеш, һары
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иңкеш. Иңкеш ояһы. т — Өҙгәйнем сәскәне,
һиҙмәй ҡалдым,— ти [Гөлгөнә],— гөлгә ҡунган
иңкеш сагып алды. К. Кинйәбулатова. Иңкеш
ергә оялап бал йыя. Ғ. Морат.
ИҢКЕШ 2 с. диал. ҡар. иңКеү 1. Иңкеш ер.
ИҢКӘЙЕҮ ҡ. Алға табан бөгөлөү, эйелеү.
Иңкәйеп йөрөү, ш Арҡаһындагы әйбере бер аҙ
баҫҡангамылыр, у л [егет] саҡ ҡына алга иң
кәйгән. Ж. Кейекбаев. [Хисмәтулла] сылтырап
аҡҡан йылгага иңкәйеп, .. һыуһыны ҡанганса
эсте. Я. Хамматов.
ИҢКӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. иңкәйеү. А уы л
ята. Йылга ситтәрендә иңкәйешеп үҫкән м уйы л
дар. М. Тажи.
ИҢКӘЙТЕҮ ҡ. Алға табан бөгөү, түбәнгә
эйеү. Башты иңкәйтеү. Кәүҙәне иңкәйтеү. ■
Коҙагыйҙар һөйләшә-һөйләшә бер самауырҙы
иңкәйткәндәрен һиҙмәй ҙә ҡалдылар. М. Хисмәтүллина.
И ҢКӘЛЕҮ ҡ. Үтенес, ялыныс менән мөрә
жәғәт итеү; үтенеү. Мәгфүрә үҙенең башына
нужа төшкән һайын .. ошо бай бисәгә иңкәлә.
Һ. Дәүләтпшна.
ИҢКӘНЛӘҮ ҡ. Алға табан тсат-тсат эйелеү,
бер эйелеп, бер тороу. И ңкәнләп атлау. И ңкән
ләп еләк сүпләү.
И ҢЛЕ с. Иңе киң (туҠымаға тсарата). И ңле
тауар. И Ке иңле таУар иңе ғәҙәттәгенән ике
таптсыр киң бүлған метрлы таүар.
ИҢЛӘП-БУЙЛАП р. Вөтә бүлған киңлеген,
иңен-буйын айтсаү. И ңләп-буйлап йөрөп сыгыу. ■ Донъя — даръя. Ш ундай диңгеҙҙәрҙе
иңләп-буйлап йөҙөп барам мин. Ш. Ғалин.
ИҢЛӘҮ ҡ. 1. Киңлеге менән ниҙеңдер бер
ситенән икенсе ситенә тиклем етеү. Бынауы мит
ҡал тәҙрәне әҙ генә иңләмәй. / Вер ситенәи икенсе ситенә тиклем үтеү. А гиҙелкәй киң булһа
ла, күп иңләнем йәш саҡта (Халытс йырынан).
2.
күсм. Вөтә бүлған иркен киңлекте, бөтә
киң майҙанды аймаү. И лдең иңен-буйын иңләп
үттем, күрҙем тауын, ялан, диңгеҙен. А. И ге
баев. Тау башын иңләп көтөү йөрөй. И. Ғиззәтүллин.
И Ң р ӘНЕҮ ҡ. Бик нытс әсенеп, һыҙланып зарланыү; һытстау. А х, был күңелем нимәгә түҙә
алмай иңрәнә, ниңә былай газапта, борсоуҙа
тик мин генә? 3. Виигпева.
И Ң р ӘТЕҮ к. йөкм. ҡар. иңрәү. Асып йыһан
һугыштарын, агыҙҙылар ҡан диңгеҙен. Сикһеҙ
аҙап, михнәт менән иңрәттеләр бар ер йөҙөн.
Т. Йәнәби.
И Ң р ӘШ и. Күмәк иңрәү, күмәк иңрәгән тауып1. Хәтерләйһең икән һин [иптәш] уларҙы , у н 
да [үткәндәрҙә] иңрәш, унда күҙ йәш бар.
Т. Йәнәби.
ИҢҒӘҮ ҡ. Ҡайғы-хәсрәттән һыҙланып зар
илау, һытстау. Иңрәгән тауыш. Зар иңрәү, ш
Бар ине йыртҡыс батшаларҙың кораллы көсө
аҫтында иңрәп ятҡан саҡтар. Ғ. Дәүләтншн. Ике
агам үлгән фронттарҙа, улар өсөн әсәм иңрә
гән. Д. Юлтый. Ш ул уҡ минутта бисәләр иңрәүе, балалар илауы ишетелде. Б. Хәсән. Туҡмалгандар, астар иңрәүе ишетелә һинең [Н екра
сов] йырҙарҙан. X. Кәрим.
И Ң р ӘҮЛЕ с. Иңрәп сытстсан. И ңрәүле тауыш.

И Ң р ӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. иңрәү. .. Әле булһа
ҡараңгылыҡта иңрәшкән үҙенең тиңдәштәре
өсөн һыҙланып уҡый [газетаны] Емеш. 3. Б и
ишева.
ИҢСӘ и. диал. ҡар. иң 1.
ИҢСӘр с. Киң Яурынлы. Иңсәр кеше.
И Ң Һ Е Ҙ с. Иңе тар (тутсымаға тсарата). И ң
һеҙ тауар.
ИҢҺЕҮ с. диал. ҡар. иңкеү 1.
И ҢҺЕҮЛӘҮ ҡ. диал. Иңкеүләнеү.
И Ң-ҺЫ Н и. йыйн. ҡар. буй-һын.
ИҢҺӘ и. ҡар. ии ‘.
• Маңлайы киңдән төңөлмә, иңһәһе киңгә
үрелмә. Мәтсәл.
ИҢҺӘ ЛЕК и. этн. Тәңкә-мәрйен баҫып, сулпы-мәрйен менән аҫтан сутслап, т о т о т иңде, ну
рыңды тсапларльпс итеп яһалған тсатын-тсыҙ би
ҙәүесе; елкәлек (толом өҫтөнән һалып артсаға
кейелә).
ИҢӘТ и. диал. Игәт.
ИОН [РУС. <гр. ] и. физ. Электр менән зар яд
ланған атом иәки атомдар төркөмө. Кислород
иондары. Ион реакцияһы.
ифнЛАШ ТЫ р ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ионлагнтырйу.
ИОНЛАШ ТЫ р ЫУ ҡ. физ. Иондар барлытстса
килтереү. Газды ионлаштырыу:
ИОНЛАШЫҮ ҡ. физ. Иондар хәленә килеү,
хасил бүлыү. Ионлашҡан плазма.
И О Н ЛЫ с. физ. Составында иондар бүлған.
И онлы берләшмә. Ионлы газдар.
ИОНОСФЁр А [РУС.] и. АтмосФераның ион
һәм ирекле электрондары күп бүлған иң юғары
өлөгпө.
ИП и. 1. Нимәнеңдер ыңғайы, көйө, үңайы,
яйы. Ҡулының ибе юҡ. Ибен табыу. Эштең ибен
белеп эшләһәң генә эш була. Бынау балтаның
бер ҙә ибе юҡ, яҙа саба.
2. Тормоштоң тейешле тәртибе, йүне. Донъям
бар, тик ибе юҡ, ипләр инем, иренәм. X. Биктсол. Ипкә индереү (йәки килтереү) 1) тсүлайға,
ыңғайға килтереү; 2) тейегпле тәртипкә килте
реү. Бүлмәне йыйыштырып, ипкә килтереү.
Ипкә инеү (йәки килеү) 1) тсүлайға, ыңғайға
килеү. Хәйретдин ипкә инмәгән ҡулы н ҡагыҙ
өҫтөндә тыныс тоторга тырышып хә л йыйҙы.
Я. Хамматов. Саҡай башын ҡалҡытты, тормаҡ
булды , аяҡтары ипкә килмәне. Б. Бикбай;
2) тейегпле тәртипкә килеү. Ул [Ныязгол]
уйҙарын тупларга тырышһа ла улар ипкә к и л
мәне. Һ. Дәүләтпшна.
3. Кепгенең килешле эпт-тсылығы, тәртибе,
йүне. Биргән дә генә кейәүең теремек түгел,
сер һөйләр ҙә инем — ибе юҡ (Сеңләүҙән). / Кегиенең ирке, теләге, яйы. Мине үҙенә буйһон
дормаҡсы, күндермәксе үҙенең ибенә. С. Ҡүдагп.
• И ллелә иҫәр ҙә ипкә килер. Мәтсәл.
ИП-ЙӘП и. йыйн. ҡар. ип. Эштең бер ҙә ибейәбе юҡ.
ИПКЕН 1 и. Ниҙеңдер тәьҫире, ситтән тсағылған көсө; пгаүтсымы. Ул тугайлыҡҡа төштө. Б и 
тенә һыу буйында кискә табан була торган һ ал
ҡындың ипкене бәрелде. Ж. Кейекбаев. Х әҙер
бер тулҡын килә лә, көслө ипкене менән йыуып,

391

ипк

ИР

.. упҡынга алып китә, Д. Юлтый. Ирәйеп йөрө
гән аҡтарҙы, ниндәйҙер бер көстөң ипкене ҡа
пыл гына артҡа олаҡтырҙы, И. Көҫэшсол. Д и ң
геҙ өҫтө ҡараһыу күк төҫкә инеп, ҡыҙҙырылган таба ш икелле, ипкен бәреп ята. 3. Виише
ва.
ИПКЕН 2 и. Ғүбәигэ киткән а УыШ ер; иңкеү.
И ПКЕНДЕр ЕҮ ҡ. Ипкә индереү; ипле, тсулайлы итеү. [Атау] балта һабын һис ипкенде
реп тота алмай, сабайым тиһә, һап шыйып сы
гып бара. Н. МУсин.
ИПКЕНЕҮ ҡ. һөйл. Ипкә инеү; ыңғайға, тсулайға килеү. Ҡ улы ипкенеп тора. ш [Гөльямалдың] эшләгән эше лә ипкенмәне, ҡулынан тө
шөп торҙо. Я. Хамматов.
ИПКӘ-ҺАПҠа: ипкә-һапҡа килеү ш ул уҡ
ипкә килеү (ҡар. ип 2).
ИПЛЕ с. 1. Эшләүгә, Файҙаланы Уға тсулайлы, йәпле. И пле балта. Ҡ улы эшкә ипле. / Н и
ҙеңдер ыңғайына, яйына килешле; йәтешле.
Уҫаллыҡҡа былар ниндәй ипле: гонаһ эшләп,
була шайтан гәйепле. М. ҒаФури. Ц К олхоздагы кешеләр тора белә ипле. Ф . Дәүләтшин.
2. Эш-тсылығы, хәрәкәте киҫкен түгел. // И пле
йөрөү. ■ Волжскийҙың һөйләшеүе лә, атлап
йөрөүе лә бик ипле. И. А6дУллин.
3. Әҙәп һатслаған, яшпы мөғәмәләле, ихтирам
лы. И пле кеше. ш Ер һатыу, эсеү булһа —
Йәнгирке .. Унһыҙ мәжлес юҡ. У л үҙе лә ҡ у 
наҡ саҡырырга, һыйларга бик ипле кеше.
Д. Юлтый. // Егеттәр ҙә бит ҡыҙҙарҙың ипле
рәктәрен һайлай. М. Оөндөклө. / Әҙәпте, ихти
рамды сағылдырған. И пле төн.
ИПЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. ипләү.
ИПЛӘП p. 1. Яйлы, уңайлы итеп; үңайлап,
йәтешләп. И пләп баҫыу, ш Өндәшкән кеше булмагас, Вас я менән Айбулат тупһага тагы ипләберәк ултырҙы. Һ. Дәүләтшина. / Киҫкен хәрә
кәт күрһәтмәй, йомшатс тсына итеп. [Миңлебай]
ипләп кенә урынынан торҙо. В. Исхаков. Бы л
кеше туңҡайҙы ла, ур эсендәге бәпкәләрҙе ип
ләп кенә эшләпәһенә йыя башланы, В. Хангилдин. Ҡинәттән күтәрелеп ҡурҡытҡансы, аҡрын
гына, ипләп кенә аулау яҡшы. Ш. Вабич.
2.
Яйлап, һүҙ яйын аңлатып.— И пләберәк
һөйлә, ҡыҙым, ҡайҙа китәләр? К. Мәргән.
ИПЛӘТЕҮ к. йөкм. ҡар. ипләү.
ИПЛӘҮ ҡ. 1. Тейешле, ҡулайлы хәлгә кил
тереү; йәтешләү, тсУлайлаУ. [Сафа Сөләймәнович] .. һирәк-мирәк кенә сәстәрен тараттырҙы,
галетугын ипләне, М. Тажи. Тугыҙаҡ саңгыларына күҙ ташланы, яурынына аҫҡан мылтыгын
ипләне. Ә. Чаныш.
2.
Төҙөк, ыңғай хәлгә килтереү; йүнәтеү.
[Староста:] һәр кем үҙенең өйө тирәһен таҙарт
һын, кәртә-ҡоймаһын ипләһен. Ж. Кейекбаев.
ИПЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. ипләү.
И П О Х О Н Д РИ К с. Ипохондрияға мөнәсәбәт
ле. И похондрик хәл.
И П О Х О Н Д РИ Я [рус. (гр . ] и. Оәбәпһеҙгә
төрлө нәмәнән артытс шикләнеү, күңел төшөн
көлөгөнә бирелеү хәле, күңел бошонтсолоғо.
И похондрия өйәнәге,
ИППОДРОМ [РУС. <гр. ] и. Ат ярыштыра тор
ған Урын.

ИПРИ Т [рус. ] и. Тәндә шеш, йәрәхәт бар
лытстса килтерә торған ағыУлы газ (һ Уғыш матссатында тсУлланыла).
ИПТӘШ и. 1. Бер ерҙә йәки бер эштә бУлып,
аралашып йәшәгән кешеләр (бер-береһенә тса
рата). Үҙең менән бергә йөрөгән, бергә аша
ган, фронт ауырлыгын бергә кисергән иптәш
тәрең үлһә, у л онотолмай. Д. Юлтый. Берҙәнбер көн, иптәштәре менән һунарга йөрөгәндә,
Түҙемголга урманда ҡунырга тура килгән
(Әкиәттән). / Эштә ярҙам итер, таяныс бирер
кеше. [Баҡый:] Асат ай ҡайтҡаны бирле миңә
ҙур иптәш булды әле. Уны ауыл Советына пред
седатель итеп ҡуйганда бик яҡшы булыр ине.
Һ. Дәүләтшина.
2. Үҙ-ара ятсын мөнәсәбәттә бүлған бер кү
ңелле кешеләр (бер-береһенә тсарата). [Айҙар:]
Дуҫыңдың, иптәшеңдең хатаһын төҙәтеү ул дуҫ
лыҡты боҙоу түгел. Р. Ниғмәти. «Тәнзилә ҡәй
енбикә,— тине уга ҡарт,— ҡыҙымды һиңә төшө
рөргә булдым инде. Өйөң иркен, үҙеңә иптәш
тә булыр». М. Тажи.
3. Рәсми рәүештә өндәшеү һүҙе, Фамилияға
теушып әйтелә. [Байназар:] Беҙҙең башҡа тай
типмәгән бит, иптәш Дауытов, Б. Бикбай.
•
Иптәшең һуҡыр булһа, күҙеңде ҡыҫ. Мәкәл.
ИПТӘШ-АЛҒЫШ и. йыйн. Ятсын дуҫ-иш, ип
тәштәр. Көнһылыу .. иптәш-алгыш ҡыҙҙарын
бер-бер артлы уҙгара ла, тәрән уйга тала.
М. Буранғолов.
ИПТӘШ ЛЕК и. Иптәштәрсә булған мөнәсә
бәт. Иптәшлеккә тогро ҡалыр өсөн йәнебеҙҙе
ҡыҙганманыҡ беҙ. С. Ҡудаш.
И П ҺЕҘ с. 1. Ф айҙаланыуға тсулайһыҙ, йәтешһеҙ. Ипһеҙ балта. Ҡ улы ипһеҙ, ш Уның [Х ә
лим агайҙың] гүмер буйы байҙарга йорт һалып,
келәт бурап кәкрәйеп ҡатҡан бармаҡтары ҡә- 1
ләм тотоу га харап ипһеҙ. 3. Биишева. Ц [Ҡарт:]
Бынау ы ауыртҡан аяҡты ипһеҙерәк баҫып эйҙем, М. Тажи.
2. Эш-тсылығы, хәрәкәте абайлы, ипле түгел.
Ипһеҙ аҙым. Ц И пһеҙ йөрөү.
3. Әҙәпте, ихтирамды сағылдырмаған, тупаҫ,
киҫкен. И пһеҙ һүҙ. // И пһеҙ һөйләү.
И Р и. 1. Ҡатын тсыҙ затына тсапма-тсаршы
енестән булған кеше. Ир заты. Ц Ир бала. Ир
кеше. ш һ ә р шәһәрҙән, һәр ауылдан, ҡәрйәнән
бары ла килгән: ир, ҡатын-ҡыҙ, ҡарты, йәше.
III. Бабич. Ир булы п та тыуган аҫыл ирҙәр
үкенмәҫ у л ниңә тыуганга (Халытс йырынан).
Ир баламы, ҡыҙмы? Беҙ бит уга иң яратҡан
исем ҡушабыҙ. Ғ. Сәләм. / Билдәле бер һәнәр,
вазиФаны күрһәткән һүҙҙәр менән килгәндә
тсайһы зат кешеһе икәнен белдерә. Ир тәрбиә
се. Ир һатыусы. Ц Ир врач. Ир йораты мыҫҡ.
эшкинмәгән, булдытсһыҙ ир. ■ [Бәгиҙә — Сөйөмбикәгә:] Мин .. берәүҙе генә өҙөлөп һөйҙөм,
ә уның менән гүмер итергә насип булманы.
Йәшлегемде ир йоратына бүлгеләнем дә «ша
талаҡ Сәгиҙә» исеме күтәреп ҡалдым. Ш. Я н 
баев.
2.
Шул енестең малай, үҫмерлек йәшенән үт
кән кешеһе. Ир йәшенә етеү. ш Маңлайымда
йыйырсыҡтар барын ир йәшенә етеп белмәнем.
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Я. Ҡолмой. Й үнле генә ирҙәр дуҫ-иш һайлай,
йүнһеҙ генә ирҙәр ил һайлай (Халытс йырынан).
Ир ҡулы теймәгәнгә, йорт ҡаралтыһы туҙҙы.
А уы л ҡотһоҙланды. Ә. Моратов. Ир уртаһы
ысын ирҙәргә хас атсылға эйә бүлған, тормош
тәжрибәһе туплаған, Физик яктан сынытстсан,
көслө, нытслы, 40 йәштәр самаһындағы. Ир
уртаһы кеше. Ир уртаһына етеү. И р уртаһы
булыу. ■ Әнүәр ир уртаһына еткән кеше, ма
тур итеп донъя көтә, балалар үҫтерә. Сайыр
агыҙыу ҙа эшләй. 3. Ураксин. Әмирханов .. ғә
жәп матур ир уртаһы кеше. К үҙҙәре бик үткер,
тирә-яҡтагы бөтә нәмәне үтәләй тишеп ҡарай.
С. Агиш. Ир булыу нығынып, үҫеп етеү; балиғ
булыу. Ф әҡир кеш еләрҙең балаһы нужа күрәкүрә ир була (Х алык йырынан). Ир етеү малай,
үҫмер йәшенән сығып, балиғ булыу. Х әҙер Сәмигулла ир етеп, ҡатын, бала-сагаһы менән үҙе
донъя көтөп тора. 3. Биишева. Ир ҡорона инеү
(йәки ултырыу) үҫмерлектән үтеп, мөһим, ҙур
эш башкарыр ирҙәр иҫәбенә инеү.
3. Батыр ғәйрәтле, булдыклы, тоғролоҡло
һ. б. иң лкшы сиФаттарға эйә булған кеше. //
Ир егет. Ир ҡыҙҙар. ■ М еңәрләгән малды
ҡыуҙылар, йөҙәрләп йәнде ҡыйҙылар, ил агаһы
ирҙәрҙең күҙенә ҡургаш ҡойҙолар. Салауат
Юлаев. Дошманының сафын ярып сыҡҡан ир
Салауат Юлай балаһы. X. Ғәбитов. Салауаттай
ирҙәр баш эймәҫ, аяҡ-ҡулы на быгау һалһаң
да (Халыҡ йырынан). Ирмен тигән ир батыр,
намыҫлы, шәп ир-егет. Ирмен тигән егет
тең әйтер һүҙе хаҡ булыр, күңеле уның аҡ
булыр, яман эшгән һаҡ булыр, ҡурҡаҡ булмаҫ
ир-батыр, өркәк булмаҫ ир-батыр (Ҡ обайыр
ҙан). Ир бауыры һәйбәт, хуш күңелле ир; ир
аҫылы. / с. мәг. Батыр, ғәйрәтле, тоғролоҡло,
ғорур һ. б. яҡшы ирҙәргә хас сиФаттарға эйә
булған. Ир йөрәкле. Ир намыҫлы. И р холоҡло.
[Фатима:] Ир һынамаҡ бер бурыс тип, үҙеңдең
һүҙ башлауыңды көттөм, рәхмәт, ир намыҫлы
икәнһең [Ҡадир]. Б. Бикбай. Дан йөрәкле, ир
намыҫлы улдар үҫтергән Урал. Ҡ. Даян. Ил
ирҙәре ил яҙмышын ҡулда тотҡан ирҙәр. Ир
аҙаматы (йәки арыҫланы, солтаны) ысын ир исе
менә лайыҡ кеше. Егет түҙмәгән: — Бына минең
һунар атымды ал .. ҡошомдо л а ...— тигән.—һ а й ,
уҙаман егет, ир аҙаматы икәнһең [тигән Таңа
тар]. Ә. Вахитов. .. һ а й түрәкәйгенәһе, ш ул
микән ни ирҙең солтаны (Халыҡ йырынан).
4. Ҡатын менән никахта булған, өйләнгән ке
ше (ҡатынына ҡарата). Ире бар. Ире юҡ. Ир
итеү. Ир менән тороу. ■ Ырыҫ еңгәнең ире
Ҡотлоҡай асыуынан ултырган урынында түҙә
алмай. Ғ. Дәүләтшин. Ул [Сәгиҙә] башын тү
бән эйеп, .. ирем хаҡында берәр нәмә һорашайыммы икән һуң?» тип уйланы п ултырҙы.
М. Тажи.
5. күпл. Ир-ат өсөн тәғәйенләнгән нәмәне
күрһәткәндә ҡулланыла. Ирҙәр кейеме. И рҙәр
эше. Ирҙәр ятагы.
ф у й, иреңде мыҫк. кешенең берәй эш ҡы
лығынан көлөп, мыҫҡыллап әйтелә. Уй, ирең
де,— тине Булат [Тимергә],— сәй тигәс тә нин
дәй ыргып төшкән булды! Әйтерһең, эшемде
кырып сәй эсә торган кеше. Б. Бикбай. Уй,

иреңде!.. — Мәгфиә әбей, көлөп, һыңар усы ме
нән ауыҙын ҡапланы.— Әйтәм, егет сагыңда
эшемде ҡырҙың инде. Б. Бикбай. Һай, иреңде
ир-аттың берәй эшен, ҡылығын хуплап, ҡеүәт
ләп әйтелә, һ а й иреңде, ат өҫтөндә нисек у л 
тыра ла, юргаһын ҡайһылай оҫта юргалата.
Ш Алтын башлы бисәнән баҡа башлы ир ар
тыҡ. Әйтем. Ат башына эш төшһә, ауыҙлыҡ
менән һыу эсер; ир башына эш төшһә, итеге
менән һыу кисер. Мәҡәл. Атың барҙа юл таны,
ашың барҙа ир таны. Әйтем. Ат юлда, ир яуҙа
һынала. Әйтем. Булаһы ир алты йәшендә баш
мын тиер, булмаҫ ир алтмышта ла йәшмен тиер.
Мәҡәл. И ҙел кисмәй — ир булмаҫ. Мәҡәл. И ле
барҙа — ир хур булмаҫ, ир барҙа — ил хур б у л 
маҫ. Мәҡәл. Йәш ирҙең хы ялы йәш, карт ир
ҙең теләге йәш. Әйтем. Ирмен тигән ир эсендә
эйәрле, йүгәнле ат ятыр. Мәҡәл. Өйөрөн ташлаган малды бүре алыр, илен ташлаган ирҙе гүр
алыр. Әйтем. К үлде ҡамыш матурлай, ирҙе на
мыҫ матурлай. Әйтем. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ
һәр кешенең эшелер, яманлыҡҡа яҡшылыҡ ир
кешенең эшелер. Мәҡәл.
И Р а д а [гәр. ] и. иҫк. Ниәт, теләк. Бикйән
эргәһендәге Бәйембәт ҡартҡа .. үҙенең көрә
шергә ирадаһы барын белдерҙе (Әкиәттән).
Ир а Н и. Иран дәүләтенең нигеҙҙә (фарсылар
ҙан торған халҡы һәм шул халыҡтың бер ке
шеһе. Иран ҡатыны. Иран халҡы.
ф Иран телдәре Һинд-Европа телдәренең
семьяһына ингән туғандаш телдәр төркөмө
( Фарсы, а Фған, тажик, осетин, курд, талыш,
тат һ. б.). Иран телле иран телдәренең бере
һендә һөйләшкән. Иран телле халыҡтар, ш Т а
рихта билдәле булганса, иран телле боронго
алан ҡәбиләләре беҙҙең эраның I I —III быуат
тарында К өнъяҡ Уралда, А гиҙел, Аш ҡаҙар йылгалары бассейнында йәшәгән. Ж. Кейекбаев.
Ир а н й с т [рус.] и. Иранистика буйынса бел
гес.
иранйстика [рус. ] и. Иран телдәрен һәм
культураһын өйрәнгән Фәндәр.
ИР-аРЫҪЛаН и. Ғәйрәтле, ҡыйыу, батыр
ир. Ә башҡорт халҡы ның улдары ҡаһарманлыҡ
традицияларына тогро булды, күктә бөркөт,
ерҙә ир-арыҫлан булып һугышты. «Совет Баш 
кортостаны», 1966, 9 май. И р-арыҫлан булһаң,
иш күрәләр, ҡайһы гына ергә барһаң да (Х алык
йырынан).
и р а т и. йыйн. Ирҙәр. [Әсә — ҡыҙына:] Й ө
рөйһөң дә тагы шунда! .. Ир-ат араһына барып
йөрөргә ир бала булдыңмы? Килешмәгәнде.
Һ. Дәүләтшина.
Ир БаСЫ и. диал. абаға.
Ир -БаТЫ р и. Ғәйрәте, батырлығы менән та
нылған ир; ир-арыҫлан. Бүгәсәүгә ҡушылып,
ир-батырга ҡуш булып, ш ул теләкте яулайыҡ.
С алауат Юлаев.
И Р Б Ә ҘЕ и. ҡар. ирәүән 2.
И р ТЕ [РУС. ] и. р оза һымактар ғаиләһенә к а 
раган ағас һәм кы уактар төрө С СС Р-ҙа уның
түңәрәк япраҡлы төрө Кавказда, Ҡырымда
үҫтерелә, йәшелләндереү өсөн ултыртыла, бал
бирә. Ирге емеше.
ИРТӘ и. диал. Ниргә.
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ИҒТӘЙЕЛ и. БиК бәләкәй Кәүҙәле icenie; кәрлэ. Урман батыр ишекте асҡан. Ҡараһа, а л
дында үҙе бер ҡарыш, һаҡалы мең ҡарыш бер
иргәйел ҡарт тора, ти (Әкиәттән).
И р г ӘНӘК и. 1. Бәләкәй кәүҙәле ир; иргәйел,
кәрлә.
2. һөйл. Ысын ир тип әйтерлек бүлмагаи ират; ир йораты. [Аһылбикә:] Ир түгел һеҙ, бары
иргәнәктәр, һаҡал-мыйыҡ аҫҡан ҡатындар.
Б. Бикбай.
И РҘӘ Ү К Ә и. Холҡо ирҙәрсәрәк бүлған ҡатын-ҡыҙ. Уны [Ғәлимәне] күрә алмаган, ирҙәү
кә тип әйткән кешеләр ҙә бар ине. 3. Шәрҡи.
ф И рҙәүкә булһа — ҡатының яу; ҡатынша
булһа — ирең яу. Мәтсәл.
И р ҘӘҮКӘЛӘНЕҮ ҡ. Ирҙәр кеүек ҡыланыУ.
[Әҡбәр:] Бына әле бер көндө ҡыҙҙы бер аҙ
ороштом, малайҙар менән ҡыҫҡа ыштан кейеп,
футбол уйнаган өсөн. Бынан һуң ирҙәүкәләнеп
йөрөмә, тинем. А. Таһиров.
И р -ЕГЕТ и. йыйн. Батыр, бүлдыҡлы, ҙУр
эштәргә һәләтле, көслө, ғәйрәтле ирҙәр. Ирегеткәй ҡайҙа йөрөһә лә ҡылган эше уның хаҡ
булыр (Халыҡ йырыиан). Егет тә булһа, ҡыйыу
булһын, ир-егетмен тигән сагында (Халыҡ йы
рынан).
# Ир-егеттең аҫылы ил эшендә танылыр.
Әйтем.
И р -ЕТЕТЛЕК и. йыйн. Ысын ирҙәргә хас ба
тырлыҡ, намыҫлыҡ һ. б. сиФаттар. Юйылһа ла
ир-егеттең исеме ир-егетлек ҡалмай билдәһеҙ.
Р. Бикбаев.
И р ЕТЕҮ 1 (ирек*) ҡ. 1. Эшһеҙ, хәрәкәтһеҙ
лектән йонсоу, ЯлҡыУ. Туҡ эсәге тулышып,
эшһеҙлектән ирегеп ятҡан ике бай.., ҡырпаҡ
ҡар яугас, бүре һугар аттарын менеп, тазы эттәрен, агай-энеләрен эйәртеп, И рәндеккә һунарга сыҡҡан. Н. Иҙелбай. Сәфәр ҡылдым дәрүиш 
лектән түгел, түгел ирмәк күреп, ирегеп. М. И л
баев. Эш ирегеү эшһеҙлектән ялҡып, юҡ-бар
нәмә менән бУлыУ. — Гөбөрнатор тигәндәренең
эше иреккән икән, мынау яуында йөрөмәһә,—
тине Ишбулды. Ж. Кейекбаев.
2.
Иреккә сығып рәхәтләнеү, иреккә кинәнеү.
Ирегеп китеү. ■ Мохтажы юҡ, берәү күңеле
көр, ни эшләргә белмәй ирегә. X. Ғәбитов.
• И реккән бала атаһының һаҡалы менән у й 
нар. Мәҡәл.
И р ЕТЕҮ 2 (ирек*) ҡ. диал. ҡар. ирәйеү 1.
И р ЕТЕҮ 3 (ирек*) ҡ. диал. Иренеү.
И р ЕК 1 и. 1. Бер кемгә бәйле бүлмаған, бер
кем борсомаған, азат, иркен хәл; шәхси азат
лыҡ. Ирек бар. Ирек юҡ. Иректә йәшәү. ■ Б е ҙ
ҙең көндәр бындагы иректә иҫереп үтә. һ и с
бер тынысһыҙлаган, борсоган кеше юҡ. Д, Юл
тый. Бәхет хаҡы күп гүмерҙәр тора, ҡәҙерле
у л ирек ш ул ҡәҙәр. М. Хәй. Шунан батыр у й 
лай: «Минең иркем бар, менергә айгырым бар.
Н иш ләп әле мин бында ятам? (Әкиәттән).
2.
Кешенең үҙ маҡсаты, үҙ теләге менәи эшхәрәкәт ҡылыү мөмкинлеге; ихтьшр. Ирке бар.
И рке юҡ. Ирек биреү, ш [Уралтау:] .. Алтыны
ла үҙемдә, баҡыры ла үҙемдә, ни бирергә те
ләһәм, шуны бирер иркем бар. Р. Ниғмәти. Ҡ о
лой кантонды ла бай тиҙәр .. үҙ хөкөмө уның

үҙ ҡулында, ни ҡылһа ла ирке бар тиҙәр (Х а 
лыҡ йырынан). Ирек биреү гәҙәттә юҡл. ф. бе
рәр нәмә эшләүгә юл ҡуйыу, мәшәҡәтләнеү;
форсат биреү. Йоҡларга ирек биреү, һ ү ҙ һөй
ләргә ирек биреү, ш Ҡоҙа, — тине, у л миңә ҡар
шы әйтергә генә түгел, тын алырга ла ирек
бирмәй.— Бик ваҡытлы, бик урынлы эләктең.
Киттек.. И. Абдуллин. [Ҫурагол] ҡанга буялган ҡулдары менән стенага тотонмаҡсы булһа
ла хәлһеҙ кәүҙәһе ирек бирмәне. Т. Хәйбуллин.
Ирек ҡылыу ҡаршылыҡ күрһәтмәй, үҙ теләгә
нен эшләтеү, ихтылр ҡуйыу, һөйөп менгән ҡо
ла атым, китһәң дә ирек ҡылайым, ҡайтһаң да
һөйөп менәйем (Хикәйәттән). / Күңел теләге,
ихтьшр. Үҙ ирке. Ү ҙ ирке менән. Ү ҙ иркенән
тыш. Ү ҙ иркенә ебәреү. Ү ҙ иркенә ҡуйыу. Үҙ
иркең менән эшләү, ш .. Ҡ уй нәпсене иркенә,
.. тик уны выждан ебе менән тышаула, ҡас
маһын. Ш. Бабич. Егет кенә, меҫкен, ни хә л
итһен, юл булмагас уның иркенә (Халыҡ йыры
нан). Үҙ иркең йәки үҙ иркеңдә кемдеңдер эше
нә ҡыҫылырға, ҡатышырға теләмәгенде белде
реп әйтелә. Уҡырга китәһеңме, эшкә төшәһең
ме — үҙ иркең.
3. Билдәле бер синыФ йәки йәмғиәттең и ж 
тимағи-политик тормошонда политик һәм эко
номик иҙеү, ҡыҫыу һ. б. төрлө сикләүҙәр бул
мау; хөрриәт, азатлыҡ. Ирек һөйөүсе. Ирек
өсөн көрәшеүсе. Ирек алыу. Ирек биреү. И рек
кә сыгыу. Иректә йәшәтеү. ■ Батша булһа
ла Бүгәсәү.., һанат башын ҡыя икән, ирек алып
килә икән, ер, урман, һыу бирә икән, башҡорт
ҡа ана ш ул еткән. Салауат Юлаев. Больш евик
тар әйтә: «Ҡ оллоҡ бөтһөн, ярлы халы ҡ рәхәт
йәшәһен, ирек көнө тыуып был донъяга, тигеҙ
яҡты көндәр йәшәһен/» Ш. Бабич. Октябрҙән
ургып, ирек өсөн көрәш ярып сыҡтыҡ доньъяга
Ғ. Амантай. Дошман килһә, ерҙәреңде тартып
алыр .. илең бөтөр, иркең бөтөр, ниең ҡалыр?..
р . Ниғмәти.
4. Тотҡонлоҡта, һаҡ аҫтында булмаған, азат
хәл; И реккә сыгарыу. Иректә йөрөтөү. ■ Уның
[Мөхәррәмдең] иреккә сыгыу ына бер йылдан
ашыуыраҡ ҡына ваҡыт үтте, ә у л бына тагы
ла суд залына баҫты. X. Зарипов. Түҙемголдоң ҡушыуы буйынса .. зиндандагы тотҡондар
ҙы иреккә сыгаргандар (Әкиәттән).
5. күсм. Кеше һ. б. нәмәләрҙең мәшәҡәте,
оронсоғо булмаған аулаҡ урын, иркен ер; сәх
рә. Иректә йәшәү. М ал иреккә сыҡты, ш З ө л 
ҡәрнәй менән З ө лхи зә Ирәндектә, үләндәргә
үрелеп үҫкән тәбигәт балаларындай, иректә
йәшәй биргән. Н. Иҙелбай.
6. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
•
Бүрек баҙарҙа һатылһа ла ирек баҙарҙа
һатылмай. Мәҡәл. Ҡайҙан ҡолаҡ сыгарһа ла
ҡаҙансының ирке бар. Мәҡәл.
И р ЕК 2 и. этн. Тире иләгәндә уны йомшар
тып алыу өсөн махсус әҙерләнгән әсетмә (ғә
ҙәттә әсе ҡатыҡҡа, эркеткә арыш оно, он эреһе
һалып әсетелеп әҙерләнә). Тирене иреккә һалыу.
Ирек ағасы асалы ағасҡа тимер беркетелеп
лһалған тире иләү ҡорамалы. Ирек ашау ошо
әсетмәлә нтып йомшарыү, бешеләнеү (тирегә
ҡарата).
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И р ЕКЛЕ с, 1. Бер кемгә буйһонмаған, үҙ
ихтыяры менән йәшәй торған, азат. И рекле ке
ше, И рекле йәштәр. И рекле булы у, ■ И рекле
ҡоштарҙың йәйге таңга кинәнеп йырлашыуҙары
Гөлйөҙөмдөң йөрәген өҙҙөләр, Һ. Дәүләтшина.
Ирек, Ысын мәгәнәһе менән ирекле кеше б у 
лы уҙан да, кешегә ҡол булмауҙан да бәхетле
рәк хәлдең булыуы мөмкинме һуң?! 3. Виише
ва.
2. Үҙ теләге, үҙ ихтыяры менән эш итеү мөм
кинлеге 6Улған. Сәйетҡужаның әле Гөлйөҙөм
өҫтөнән тагы өс ҡатын алырга ирекле икәне
тураһында һөйләйҙәр, Һ. Дәүләтшина. Ирекле
көндән үҙ иркең, үҙ теләгең менән эш игеү
мөмкинлеге 6Ула тороп, бар көйө. [Шәкирә:]
Шыңшыһаң да ш ул, ирекле көнөмдән үҙ бала
ларымдан айырым йәшәү бик рәхәт тиһеңме
ни? Ф. Иҫәнғолов.
3. Ижтимағи-политик һәм экономик тормо
шонда иҙелеп, тсоллотста йәшәмәгән, бойондоротсло булмаған. И рекле илдәр. И рекле ха лы ҡ 
тар. ш һ и н матурһың, байһың, һин батырһың,
.. һин ҡол түгел хәҙер, һин ирекле, Башҡорто
стан, тигән илгенәм. р . Янбулатова. / И ҙелеү,
эксплуатацияны белмәгән илдәрҙә, халыҡтарҙа
була торған, шуларға хас. И рекле тормош.
И рекле хеҙмәт.
4. Тоттсонлотс хәлендә булмаған, әсир түгел,
азат. И рекле булы у. И рекле итеү. ш [Түҙемгол:] Әбей, хәҙер һинең дүрт ягың ҡибла. Ошо
болотҡа ултырып, теләгән ереңә кит, һин х ә 
ҙер ирекле! (Әкиәттән).
5. айырым кешеләрҙең, массаның үҙ теләк
тәре, үҙ ихтыярҙары менән ойошторола торған
һәм ойошторолған. И рекле спорт йәмгиәте.
И рекле халы ҡ дружиналары, ш М әҙрәсәлә
уҡы уҙар башланып китеү менән, шәкерттәрҙең
төрлө ирекле түңәрәктәре эшкә башлай. С. Ҡ у
даш. «Урожай> исемле ирекле спорт йәмгиәте
физкультура кисәһе уҙгарҙы, .. ярышта еңгән
дәргә разряд значоктары .. бирелде. «Оовет
баштсортостаны», 1985, 11 апрель.
6. Һәр кемдең теләгенә тсуйылған, һис кемгә
тыйылмаған; ихтыяр. И рекле эш. Ирекле тәр
жемә текстың төп нөсхәһе һүҙмә-һүҙ тура кил
мәгән, мәғәнәүи яғынан тура килтерелгән ятсынса тәржемә. И рекле тәржемә итеү. И рекле тәр
жемә яһау.
•
И л икмәге ирекле, эш ләп алһаң — кимек
ле. Мәтсәл.
И р ЕКЛЕ И р Е К Һ Е ҘҘӘ Н р. Теләк булмаған
көйгә, ирекһеҙ көндән. [Эт] ирекле-ирекһеҙҙән ..
ҡапҡа төбөндәге ояһына инеп китте. Һ. Д әү
ләтшина.
И р ЕКЛЕК и. 1. Теләгеңә, матссатыңа яраш 
лы нәмә, теләһәң шуны эшләй алыу мөмкинле
ге; ирек. Уның [Ямалдың] йәшлеге кулактарҙа
батраклыҡта йөрөп үткән, тормош рәхәтлеген
татымаган, күңел иреклегенән мәхрүм булган.
М. Тажи.
2.
Политик һәм экономик ятстан бойондо
роҡһоҙ хәл; азатлыҡ, ирек, иреклелек. И рек
лек алыу. И реклек яулау, ш [Х ы ялб а й :] Бына
хәҙер иреклектәр алырбыҙ, һатылган һәммә ер
ҙе ҡайтарырбыҙ, Ш. Бабич.

3. Тотҡонлоҡтан азат хәл. И реклеккә сыгыу.
4. Билдәле бер әлкәлә сикләүһеҙ, тыйыуһыҙ
һәм ҡаршылыҡһыҙ эш итә алыу мөмкинлеге.
Матбугат иреклеге, һ ү ҙ иреклеге. Сауҙа ирек
леге.
И р ЕКЛ ЕЛЕК и. 1. ҡар. нреклек.
2. филос. Тәбиғәт һәм йәмғиәттең үҫеш з а 
кондарын танып белеү нигеҙендә кешенең үҙ
теләктәрен һәм маҡсаттарын тормошҡа ашыра
алыу мөмкинлеге. И реклелек зарурлыҡты аң
лап белеүҙән һәм уны практикала ф айҙала
ныуҙан тора,
И р ЕКЛЕНӘН р. Мөмкинлеге булған көйө;
ирекле көндән.
• И рекленән ас торган — ирекһеҙҙән үҙенә
ҡәбер ҡаҙыр. Мәҡәл.
И р ЕКЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. нрекләү. И реклән
гән тире.
И ҒЕК ЛӘ Ү ҡ. 1. Тирене иреккә һалып әсе
теү. Тире ирекләү.
2. диал. ҡар. ирәкләү 1.
И РЕК Т ЕРЕ Ү ҡ. йөкм. ҡар. ирегеү
И р ЕК Һ Е Ҙ с. 1. Политик һәм экономик үҙ
аллығы булмаған; бойондороҡло. И рекһеҙ ил.
И рекһеҙ итеү. И рекһеҙ булыу.
2.
Эше, T o p M o n io берәй төрлө сикләнгән, үҙ
ихтыярына эйә булмаған; мәжбүри. Яңгыҙ гы
на башым, юҡ юлдашым, сит илдәрҙә йөрөйөм
ирекһеҙ (Халытс йырынан). / Үҙ ихтыяры менән
эш итеү мөмкинлеге булмаған. Мин үҙемсә
йәшәргә лә ирекһеҙ. Ц Ҡурҡыныс уйҙар килеп
баҫҡас, ирекһеҙ баш бөгәм. Ш. Бабич.
ф И рекһеҙҙең көнөнән йәки ирекһеҙ көндән
ҡар. көн '.
И Р Е К Һ Е ҘҘӘ Н р. Теләгеңдән тыш, ирекһеҙ
(2 мәғ.) көйө. И рекһеҙҙән ил-йортонан биҙгән ..
Зөлҡәрнәй менән Зө лхи зә Ирәндектә иректә
йәшәй биргән. Н. Иҙелбай.
И РЕК Һ Е ҘЛ Ә Ү ҡ. Кешенең теләген, ихты
ярын сикләү, кешегә баҫым яһау; көсләү. Б а р 
маҫҡа ҡырталашҡан Гөлйөҙөмдө Мөхәмәтгәле
ирекһеҙләп, йәнә аш бешерергә алып китте.
Ф . Иҫәнғолов.
И р ЕКӘЙ и. Таныш түгел ир, ят ир. Таңа
тар .. теге ирекәй менән һөйләшеп китте. Ә. В а
хитов.
И р ЕМТӘЛ 1 и. ҡар. ялҡау. Уй, иремтәл, торорга ваҡыт, төш етеп килә бит инде. «ағи
ҙел» 1970, JMq 4.
И р ЕМТӘЛ 2 с. диал. Иреүсән.
И р ЕМТӘЛЛЕК и. ҡар. ялҡаулыҡ.
• А лдынгылыҡ — тәхеткә, иремтәллек — л ә 
хеткә. Мәтсәл.
И р ЕН и. ауы ҙҙы ң аҫтын-өҫтөн тсымтып тор
ған хәрәкәтсел өлөшө. Аҫҡы ирен. Өҫкә ирен.
Ҡ алын ирен. Ирен ҡымтыу. Ирен ослайтыу.
■
Ҡыҙыл ирен бер йылмайһа, хоҙай шаһит,
бөтә фекер әсир төшөр. Ш. Бабич. Ирен өндә
ре лингв, ирен тсатнашлығында әйтелгән өндәр.
Ирен тартыу ирендең берәй өлө 1нө үҙенән-үҙе
тсалтыранып тсыбырлау (ырым буйынса, кегле
менән һөйләшеүгә йәки күстәнәс ашауға була,
имеш, тип әйтелә). Ирен турһайтыу ирендәрҙе
тумпайтып, асыу, үпкә белдереү. Сәхибә туташ
һаман, үпкәләгән бала ш икелле, иренен турһай
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тып йөрөй, 3. Биишева. Кнтек ирен өҫтэи ки
телеп торғаи ирен (тыумыштан булған зәғиФлек).
ф И лдә булһа, иренгә тейә. Мәтсәл.
И р ЕНДЕр ЕҮ ҡ. эйһ. ф. кар. иренеү. И рен
дереп тора. m Ҡараңгы мунса эсендә оҙаҡ ултыргы килмәй башланы. Ирендерә, ҡояш тар
та, Ю. Юлтый.
И р ЕНЕҮ ҡ. Ҡ Уҙғалырға, ниҙер баштсарырға
ауырһыныү; йыбаныУ. Иренеп тороу, ш М иң
лебикә, утын килтерергә иренеп, мунсаны һа
лам менән яҡҡан (Әкиәттән).
• Эшләргә иренгән көлөр ерҙә көрһөнгән.
Мәтсәл. Я лҡау уйларга ла иренә. Әйтем.
И р ЕНЛЕ с. Ирене тсалын.
4 Ике иренле таж (йәки сәскә) бот. аҫлыөҫлө булып, иренгә отсшап торған таж япрағы.
• Ат иренле, ир моронло килһен. Әйтем.
И р ЕН Л ӘШЕ Ү ҡ. лингв. Ирендәр тсатнашлығында әйтелеү (телдәге тсайһы бер өнгә тсара
та). И ренләш кән өндәр. И ренләш кән һуҙы нҡы
лар.
И р ЕНСӘК с. Тиҙ тсУҙғалмай, ихлас эшләмәй
торған (кешегә тсарата); ялтсау. И ренсәк бала.
ф И ренсәк ике эшләр. Әйтем.
И р ЕТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. иретеү 1, 2. И ре
телгән май.
И р ЕТЕҮ ҡ. 1. йөкм. ҡар. иреү 1 1 , 2 . Май
иретеү. Тоҙ иретеү. Шәкәрҙе иретеү. Ы ҫмала
иретеү. Иретеп алыу. Иреткән май. ш Ҡ ояш 
тың һаран нурҙары япрактарга төшкән ҡырау
ҙы иреткән.. Ф. Әсәнов. Көтмәгәндә кистән ҡар
төштә бик ваҡытһыҙ, иртә. Иретергә уны ҡояш 
тың бер ҡарауы етә. М. Кәрим.
2. Юғары температура тәьҫирендә металл
алыУ; металл тсойоУ. Баҡыр иретеү заводы.
Ҡорос иретеү. Тимер иретеү, ■ .. һ ү ҙ суйын
ҡойоу, ҡорос иретеү, домна, мартен цехы х а 
ҡында бара. М. Тажи. [Электр] күктә тимер
йөрөтә, ерҙә ҡорос иретә, төндә таңдар атты
ра. Ғ. Амантай. [Саҡайҙың] тотош тәне һыҙ
лай, башы, ҡургаш иретеп ҡойган һымаҡ, ауыр,
туң. Б. Бикбай.
3. эйһ. ф. ҡар. иреү 1 1 , 2 . Ныҡ иретә. Кисә
көслө иреткән.
4. күсм. Кешелә нескә тойғолар УятыУ, кү
ңелгә рәхәтлек биреү, күңелде йомшартыү.
Йәнде иретеү. К үңелде иретеү. Йөрәкте ире
теү. ш Аҙнаголо ла тап Ирйегеттең үҙе бит.
Эс-бауырыңа инеп килә. Бер ҡарауҙа һине та
мам иретеп ҡамырҙан йомшаҡ яһап ҡуя. 3. Би
ишева. Эй, Зөләйха, бер йылмайһаң, иҫертәһең,
бер минутта биш туңдырып, биш иретәһең.
Ш. Бабич.
ф Аш ташты иретә. Мәтсәл. Йылы һүҙ йәнде
иретә. Әйтем.
И р ЕТ ЕҮСЕ: ҡорос иретеүсе тсорос иретеүҙә
эшләгән эшсе.
И р ЕТКЕС и. махе. 1. Айырым матдәләрҙе
иретә торған тсүшылма. Ц ех йыл ярым эшләй.
.. Ул төрлө иреткестәр, үҫемлектәрҙе ҡоротҡо
старҙан һаҡлау матдәләре сыгара. «Совет Баштеортостаны», 1966, 18 Февраль.
2.
Ниҙелер иретеү өсөн хеҙмәт иткән тсорамал. Балауы ҙ иреткес. Ы ҫмала иреткес.

И р ЕТМӘ и. 1. Бер нисә металды бергә ире
теп я һаған ҡүшымта. Баҡыр менән алтын ирет
мәһе,
2. Ниндәй ҙә бУл Һа бер матдә һалып иретел
гән шыйытслытс. Тоҙ иретмәһе,
И р ЕҮ 1 ҡ. 1. Йылылытс, эҫелек тәьҫирендә
шыйытс хәлгә килеү. Боҙ ирей. Май ирей. Ҡ ур 
гаш ирей. Шәкәр ирей. ш Яҙгы ҡояшта ирегән
ҡар һыуҙары һарай түбәһенән тамсылап агып
тора. М. Тажи. И реү нөктәһе физ. билдәле бер
матдәне, металды иретеү температУраҺы.
2.
күсм. Рәхәтләнеп, йомшарып китеү (тәнгә
тсарата); иҙрәү. Тән ирей. Йылыга иреп, йоҡом
һорау. / Күңелдә рәхәтлек, кинәнес тойоУ. Май
кеүек иреү. ш Матур һындар, матур ҡыҙҙар,
.. һеҙҙе күреп, йәмгә сумып, киттем иреп. Ш. Б а 
бич. / Кинәнес, ризалытс һиҙеү; йомшарыу. Йән
ирей. К үңел ирей.
ф Ирегән май ш ул уҡ һары май (ҡар. май 1).
И р ЕҮ 2 с. Иреп торған, түңмаған, тсатмаған.
И реү ҡар. И реү май. [Батырҙар] утын өйөп
сыҡҡан, шунан бер мискә иреү ыҫмала түгеп,
ут төртөп ебәргән (Әкиәттән). Иреү көн тсар
иреп яттсан епшек көн.
И р ЕҮОӘН с. Ирей торған. И реүсән матдә
ләр.
И р ЕШ 1 и. туҡ. Бүйлытстың көрөҫтән арттсы
сәйгә тиклемге өлөшө. Иреш буйы. Иреш ебе.
Иреш таягы.
И р Е Ш 2 и. Әрләш, талаш. И реш сыгарыу.
Иреш сыгыу.
И р ЕШЕЛЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. ирешеү 1 1, 2.
Иген үҫтереүҙә ҙур уңышҡа ирешелде, ш .. Үт
керләнгән ҡорал ярҙамында эшләгәндә иң юга
ры һөҙөмтәгә ирешелә. С. Агиш.
И р ЕШЕП-ТАЛАШЬ1П р. Иреш-талаш менән,
әрләшеп. Ирешеп-талашып йәшәү, ш [Предсе
датель — Ямалга:] Теләһәң, ирең менән үҙең дә
кит. .. Унда һеҙгә ирешеп-талашып тороу тү
гел, һөйләшергә лә ваҡыт булмаҫ. М. Тажи.
И р ЕШЕҮ 1 ҡ. 1. Көс, тырышлытс менән ни
ҙеңдер ғәмәлгә ашыуына килеү, нимәгәлер өл
гәшеү. Байлы ҡҡа ирешеү. Дәрәжәгә ирешеү.
Еңеүгә ирешеү. Маҡсатҡа ирешеү. Моратҡа
ирешеү. Теләккә ирешеү. Уңышҡа ирешеү.
2. Ниндәйҙер хәлдең ғәмәлләнешенә барып
етеү; өлгәшеү. [Тимергәле:] Ш ул көндәргә ти
ҙерәк ирешһәк ине инде. Һ. Дәүләтшина.
3. Тейешле Урынға барып етеү, тапшырылыу,
барып өлгәшеү. Хат эйәһенә ирешкән,
ф Бәхетенә ирешеү исем кылым формаһынан һуң килеп, ниндәй ҙә булЬа эш-хәлгә тсыуаныс белдергәнде аңлата. — һ еҙҙе күреү бәхе
тенә ирешермен тип кем уйлаган.
И р ЕШЕҮ 2 ҡ. Һүҙгә килешеү, әйтешеү; әр
ләшеү. Ирешеп китеү. ■ [Шәһәрбаныу:] Сәйет
ҡол бисәһе лә кеше булып һүҙ һөйләгәс, ҡалай
тып ирешмәй тораһың. Һ. Дәүләтшина.
ф Яҡшы килен күрешеп һөйләшер, яман ки
лен ирешеп һөйләшер. Мәтсәл.
И р ЕШТЕр ЕҮ 1 ҡ. 1. Тейешле урыны йәки
кешеһенә еткереү, еткереп тапшырыу. Сәләм
ирештереү. ш [Ҡарагол:] һ и н , Мозой,.. кантон
тирәһендә йөрөштөр. Тегеләй-былай хәбәр б у л 
һа, беҙгә ирештер. Д. Юлтый.
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2. Ниндәйҙер эш-хәлгә өлгәгпеү. Бәхеткә иреш
тереү. Маҡсатҡа ирештереү. Уңышҡа иреште
реү.
И р ЕШТЕр ЕҮ 2 ҡ. ҡар. әрләш тереү. Дуҫтар
ҙы ирештереү.
И р ЕШТЕр ЕҮ 3 ҡ. Төртмә һүҙ менән ш аяр
тыу; мәрәКәләү, үсеКтереү.— Эй, егет, егет. Бер
еңгәңде лә еңеп, көмөш балдагын ала алмагас,
ҡалайтып ҡәйнеш булып йөрөгән булаһың! —
тип Заһит ҡустыһын ирештерҙе. Һ. Дәүләтшина.
И р Й ДИЙ [РУс. < ғР. ] и. Химик элемент, тиҙ
иремәй торган ҡаты аҡ 6Уҙ металл.
Й р и С [РУС. <гр. ] и. (Ҡамыт һымаҡ ҡыяҡ
япраҡлы, һары, күк төҫтәге еҫһеҙ эре сәскәле
күп йыллыҡ баҡса гөлө. Ирис сәскәһе.
И р ЙО [рус.] и. Һөт, шәкәр ҡушып эшләнгән
һор төҫтәге, кубик формаһындағы кәнфит төрө.
И р К и. 1. Кешенең кәйеФен, тойғоларын һ. б.
тәшкил иткән эске рухи донъяһы; күңел. Әҙәм
иркенә байман таптырмай, буран ҡайнатҡан
Ҡаратау мороно яу киткән ерҙәй һилгә ҡалды.
Т. Хәйбуллин. Сикһеҙ киң күк йөҙөн сыбарлаган йондоҙҙарга ҡарап ирк асам. Д. Юлтый.
И рК сығарыу күңелде ҡандырыУ. И ркәләп ирк
сыгарыу.
2. күсм. Күрк. [Туҡтамыш хан — Шәгәле Шаҡманга:] Мәжлесемдең ирке һин, кәңәшемдә урта
һин. «Иҙеүкәй менән Мораҙым».
И р КЕН с. 1. Иңе, буйы ҙур; киң. Иркен б ү л 
мә. Иркен ер. И ге-сиге күренмәгән иркен дала.
■
Өй иркен, беҙҙә лә урын етер. Н. Мусин.
Күҙҙәремде иркен итеп асып, бүлмәнең стена
ларына, тәҙрәләренә ҡарап яттым. С. Кули
бай. / Мул үлсәмле, күләме ҙур (кейем-һалым
ға ҡарата); киреһе тар. И ркен аяҡ кейеме. И р 
кен күлдәк. И ркен түшәк. Иркен итеп тегеү.
2. Ҡыҫылмаған, ҡыҫынҡыланмаған, тулы мөм
кинлекле; киң. И ркен тауыш. И ркен һулыш. Ц
И ркен йырлау. Русса иркен һөйләшеү, ш К ө 
рән атта дәрт ҙур, һис ҡалмай иркен бара. Д. Юл
тый.
3. күсм. Хаҡты, ихтыярҙы ҡыҫмаған; ирек
ле. Ц Иркен уйлау. Иркен һөйләшеү. ■ Р ево
лю ция булып үткән донъя йөҙөн таң ҡалдырып
иркен көндәр килгән. Ә. Вахитов.
4. күсм. Юҡлыҡты, етешһеҙлекте белмәгәи;
мул. Күрш еләге иркен тормошло кешеләр күп
ваҡыт итле аш бешерә. М. ҒаФури. Йылдар
иркен тип үк төкөрмәгеҙ үҙегеҙ ҡалаҡ һуҙган
табаҡҡа. М. Кәрим.
ф И рКен тын (йәки һ у л ы т) алыу ҡыйыи хәл
дән еңеллеккә сығып рәхәтләнеү. Д ауы л тынган, тирә-яҡ тыныс булып киткән. К ала халҡы
иркен тын алып, урамга сыҡҡан (Әкиәттән).
• Үҫәрҙең алдын иркен ҡуй. Мәҡәл.
И р К ЕН Л ЕК и. 1. Ҡыҫынҡылыҡ, тарлыҡ һиҙелмәгән мул ер, киң урын. Оҙон ҡыш буйы
ҡурала ҡаҡланган мал иркенлеккә сыгып, күк
үләнгә туйып, таҙарышып, һимерешеп китер
ваҡыттар етте. «Оовет Башҡортостаны», 1965,
23 май.
2. күсм. Эш-ҡылыҡҡа тулы ирек биргән шарт.
Өйҙәгеләр ниндәйҙер иркенлек һиҙгән һымаҡ
тындарын үрә алып ҡуйҙы. Т. Хәйбуллин. И р

кенлек, киңлек теләй күңелкәй, иркем, хөр ҡо
шом, һин ҡайҙа, һин әй?! Д. Юлтый. И ркенлек,
тигеҙлек байрагы елберләһен алда. Һ. Дәүләт
шина.
3. күсм. Етеш, һәйбәт тормош; муллыҡ. И р 
кенлеккә сыгыу. Иркенлектә йәшәү.
И р КЕНЛӘҮ ҡ. 1. Ҡыҫырыҡланмай, иркен
итеп урынлашыу. И ркенләп ятыу. Киң түшәктә
иркенләп йоҡлау.
2. Ҡ амасауһыҙ, мәшәҡәтһеҙ, тулы мөмкин
лек, ирек тойоу. И ркенләп китап уҡыу.
3. Ваҡыт йәһәтенән тулы ирек, теләгәнсә мөм
кинлек һиҙеү. И ркенләп йөрөү. И ркенләп һөйләщ еп ултырыу, ш Югарынан килгән әмерҙең
ашыгыс булыуы зилскийгә лә, кулактарга ла
үҙ эштәрен яйлап, баплап, иркенләп эшләргә
ирек бирмәне. Ғ. Дәүләтшин.
4. күсм. Иректе, ихтыярҙы кәртәләп торған
тойғонан бушаныу; иркенлек һиҙеү; ирәйеү.
Йәш егеттән ш икләнерҙәй урын тапмагас, Мәгүзә тынысланып, иркенләп китте. Б. Бикбай.
Балаҡайым, һорама, иркенләне сысҡандар.
Бер тамсыһын ҡалдырмай, ҡаймагымды эскәндәр. О. Ҡудаш.
5. күсм. Тормош, көнкүрештә мулыҡҡа өлгә
шеү. И ркенләп йәшәй башлау. / Тартынмай,
мул итеп тотонор хәлгә килеү; мулығыу. А ксага иркенләү. Ергә иркенләү. Икмәккә иркен
ләү. Кейемгә иркенләү. Ирненләп тын алыу
1) төрлө ҡамасау, мәшәҡәттән арыныу, еңел
лек тойоу; 2) күсм. тормошта муллыҡҡа өлгә
шеп, еңеллек тойоу.
• Ир бала тап, иркенләп ят. Мәҡәл.
И РКЕН О ЕЛЕК и. Тормош, көнкүрештәге
муллыҡ, етешлек. Иркенселектә йәшәү.
ИРКЕНӘЙЕҮ ҡ. 1. Майҙан йәһәтенән ҙу 
райыу; киңәйеү; иркенгә (1 мәғ.) әйләнеү. К о л 
хоз төҙөлгәс, баҫыуҙар иркенәйҙе.
2. Ҡыҫып тормаҫлыҡ булып киңәйеү. К ү лд ә
гем иркенәйҙе. Өй иркенәйҙе.
3. Тулы мөмкинлек алып, еңелләшеү, һауага
сыҡҡас, тыным иркенәйҙе.
4. күсм. Мул, етешкә әйләнеү (көнкүреш,
ашау-эсеү тураһында). Тормош иркенәйҙе.
И РКЕНӘЙТЕҮ ҡ. 1. Иркенгә (1 мәғ.) әйлән
дереү, иркен итеү. Бүлмәне иркенәйтеү.
2. Киңгә әйләндереү, киң итеү. Күлдәкте ир
кенәйтеү.
3. Тулы мөмкинлекле, еңелгә әйләндереү.
Тынды иркенәйтеү.
4. күсм. Мул, етешкә әйләндереү. Тормошто
иркенәйтеү.
И р КӘ с. 1. Һөйөлгән, ҡәҙерле, яратҡан. Иркә ҡыҙ. Иркә ҡатын. / Һөйөп, наҙлап торғанды
яратҡан. Иркә бала. ш Берҙән-бер ҡыҙ булган
Сәрбиямал иркә, үҙ һүҙле булып үҫте. 3. Биише
ва.
2. и. мәг. диал. Кесе туған; һеңле, эне. И р 
кәңде ҡара, йыгылып төшмәһен. / Егеттең һөй
гән ҡыҙы, һөйгәне. Сут-сут... Әллә ҡош һайра
ны, әллә егет үпте иркәһен. М. Кәрим.
3. күсм. Яғымлы, йомшаҡ, наҙлы. А лһы у
ҡояштың иркә нурҙары тәҙрә битен нурга б у я 
ны. 3. Ҡотип.
ф Атам щжәһеме ни бик ҡәҙерле кешемме
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ни, тигән мәғәнәлә әйтелә. Ниңә ш ул һынлы
ҡурсалайбыҙ был имгәкте, атам иркәһеме ни?
Б. Бикбай. Фәләндең иркә улы (йәки ҡыҙы)
мыҫтсыл итеп әйтелә.
• Юрганың тире кипмәҫ, иркәнең йәше кипмәҫ. Мәтсәл.
И р КӘК 1. с. Ир енесле, ата (йәнлек, хайуан
һәм үҫемлектәргә тсарата); киреһе орғасы. И р 
кәк мал. И ркәк ҡолон. И ркәк сәскәле. Иң яҡшы
иркәк малды тоҡомга ҡалдырыу, ff Сәскәнең
иркәге. ■ .. Йыртҡыс йәнлек тотто ниһә, йән
лек иркәк булды ниһә .. икәүһе [Йәнбикә ме
нән Йәнбирҙе] башын сәйнәп ашаган. «Урал
батыр». Бейәнең ҡолонлар ваҡыты еткәс, К ү 
сәрбай .. улына: — Улым, бейәнең ҡолонлар са
гы етә, ҡарауылла. Әгәр иркәк булһа, үҙеңә
инсе итеп бирермен, — ти (Әкиәттән). Ҡатынҡыҙга андыҙҙың иркәген, арланын, ирҙәргә
оргасыһын ҡайнатып эсерәләр. Тән һыҙлаганға килешә (Хикәйәттән).
2. и. диал. Йәш айғыр малы. Ниңә ярһыйһың
һин ерән атҡай, .. йә тыныслан инде .. иркә
гем, С. Кулибай.
3. и. диал. Ир кеше. Бы л донъя туп тулы кеше,
кеме иркәк, кеме теше (Вәйеттән).
• Ир ҡыҙганмаган — иркәк, ҡатын ҡыҙган
маган — ҡарһаҡ. Әйтем.
И р КӘЛӘНЕҮ ҡ. 1. ҡайт. кар. иркәләү. И р 
кәләнеп ултырыу,
2. Яраттырыу өсөн йылы хис белдереп, кем
гәлер һырлығыу, наҙланыу. Баш ҡалар аталары
на иркәләнгәндә, у л да минең алга ултырып
иркәләнгеһе, һөйҙөргөһө киләлер. Б. Хәсән.
Ул [Хаят] иркәләнеп, боргаланып, Макаров
янына килде. Һ. Дәүләтшина.
И р КӘЛӘТЕҮ ҡ. 1. Һөйөп наҙлау; иркәләү.
Баланы алга алып иркәләтеү.
2. Оаманан тыш һөйөп наҙлау. [Хаф из ҡарт —
Сәгиҙәгә:] Иркәләткәнһегеҙҙер, интеллигент ма
лайына оҡшап баралыр. М. Тажи.
И р КӘЛӘҮ ҡ. 1. Йылы иғтибар, хәстәр күрһә
теү; наҙлау; иркәләтеү. Э лек бик яратып етмә
гән ире [Хәйернисаны] хәҙер бик иркәләй, өф
итеп кенә тора башланы, Б. Бикбай. / күсм.
Рәхәтлек күрһәтеү. Тормош уны иркәлә мәне.
2. Һөйөп, һыйпап, яратыу тойғоһо белдереү;
иркәләтеү. Әсәләр балаларын: «йән киҫәгем,
йөрәк итем, күҙ нурым, бәгрем, алтынҡайым,
бәпесем-бәпкәм, ҡолонсагым» тип иркәләй.
Ғ. Әмири. / күсм. Йылы, наҙлы тәьҫир менән
ләззәтләндереү. Т алгын-талгын гына таң елдә
ре иртәнсәкәй менән иркәләй, Ғ. Йәнәби.
ИрЛаНД и. Ирландияның төп халтсын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(кельт телдәренең береһендә һөйләшә). И рланд
халҡы. И рланд ҡатыны. И рланд теле.
И р ЛЕ с. Иргә сытстсан, ире бар. И рле ҡатын,
И р Л Е -БИ С ӘЛЕ с, ҡар, ирле-ҡаТынлы.
И р ЛЕК и, 1. Ир (1 мәғ.) булыу хәле.
2.
Ирҙәргә (3 мәғ.) хас сиФат; батырлыҡ,
ҡыйыулыҡ. И рлек күрһәтеү, ш Бы л дошмандар
менән көрәшергә көслө гәйрәт, ҙур ирлек кәрәк.
М. Ғафури. [Мораҙым:] Дошмандан ҡурҡып,
ситтә йәшәү ирлек түгел. «Иҙеүкәй менән
Мораҙым».
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•
Ир ирлеген итер, моратына етер. Мәҡәл.
һ ә н әр алды — ирлек, ырыҫ алды — берлек. Мә
ҡәл.
И р ЛЕ ҡатынлы с. 1. Ир менән ҡатын бул
ған, өйләнешкән. Урал менән Карагаш ирлеҡатынлы булып, донъя көтә башлаган. «Урал
батыр».
2. р. мәг. Ир менән ҡатын бергә. Ирле-ҡатын
лы геүләтеп эшләйҙәр.
ИрЛӘН и. Игенгә һәм баҡса емештәренә зыян
килтергән ала төҫтәге, өндә йәшәй торған киме
реүсе йәнлек; алйырҙан. И рләндәр йәшәй өңдә,
игенде ташый шунда. 3. Биишева.
ф Ирлән урт урты тумпайып торған кешегә
ҡарата.
И р МӘК с. 1. Күңелде әүрәтерлек; ҡыҙыҡ,
мәрәкә. Ирмәк эш. Ирмәк уйын. Й әйелеп ятҡан
күк боҙ өҫтөндә ирмәк итеп балалар шыуырҙар.
Д. Юлтый. Көтөү артынан йөрөү тәүҙә ирмәк
тойолдо малайҙарга. Н. Ғәлимов. / / Шундай ир
мәк ҡысҡыра улар [ишәктәр]. Я. Вәлиев.
2. Ғәжәп тойолған; ҡыҙыҡ. Ирмәк кеше.
ш [Мостафина апайҙың] башында аҡ һарыҡ
йөнөнән бәйләнгән бик ирмәк башлыҡ. Ғ. Шә
рипов. // Сабира ла урамга ирмәк күрергә сыҡ
ҡан. М. Хәйҙәров. Нигмәт агай өйөндә уҡыуҙар
ирмәк кенә башланды: аҡбур менән у л батмус
һыртына ниндәйҙер таяҡтар, кәкре-бөкрө тәр
тешкәләр һыҙып сыга... Б. Бикбай.
3. (баш хәреф меиән) Ир-ат исеме.
И р НӘҮ и. Ниҙеңдер уратып, ҡалын булып
торған тирәһе, сите. А у ирнәүе. Бүреккә бәрәс
тиреһенән ирнәү ҡуйыу.
И р НӘҮЛӘҮ ҡ. Нәмәнең ситен тирәсләү; ир
нәү ҡуйыу; ситләү. АУ ирнәүләү. Ҡ улъяулы ҡ
ирнәүлеү.
И р О НИ Я [РУС. < гр. ] и. Мыҫҡыллы аҫтыртын
көлкө. Ирония менән һөйләү, ш Новиковтың
асыуы бик тиҙ баҫылды. Ирония менән ҡаты
нына ҡарап көлә башланы. Д. Юлтый.
И р ПӘК с. диал. Ш аталаҡ. Ирпәк булыу.
ИрраЦИОНаЛЙЗМ [рус.] и. филос. йәш әй
еште иррациональ (1 мәғ.) характерҙа тип һ а
нап, аҡыл менән танып белеү мөмкинлектәрен
сикләп, танып-белеү нигеҙендә һиҙенеү, ин
стинкт, тойғо һ. б. ята тип ҡараған филосоФия
фәнендәге идеалистик ағым.
ИрраЦИОНаЛЬ [рус. иррациональный] с.
1. филос. Законлыҡҡа нигеҙләнмәгән, шуның
өсөн кеше аҡылы менән танып белеп һәм логик
Фекер менән аңлатып булмаған.
2.
мат. Берәмек менән биреп булмай торған,
берәмек менән үлсәнмәй торған. Иррациональ
һандар. / а р иф м ет ик а п ың дүрт төп ғәмәленән
башҡа тамыр алыуҙы ла күҙ алдында тотҡан.
Иррациональ тигеҙләмә.
Ир р ИТАЦИЯ [РУС. < лат.] и. Уңдырышын арт
тырыу өсөн ҡоро ерҙәрҙәге сәсеүлектәрҙә яһал
ма һуғарылыш. И рригация каналдары. И ррига
ция эштәре.
Ирсал [гәр.] и. иҫк. кит. Ниҙендер тәғәйен
ләп ебәрелеүе.
□
Ирсал итеү {йәки ҡылыу, әйләү) тәғәйен
ләп ебәреү. Беҙ ки фәлән ибне фәләндән бер
күрергә зар-интизар булып, күптән-күп, суҡтан-
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суҡ сәләмде ирсал вә тәблиг әйләнем, X. И бра
һимов.
Ир СӘ киҫ. иҫк, кит. Иһә.
ИРСӘЙЕҮ ҡ. диал. Тәкәбберләнеү.
• Ирсәйгәнгә ирсәй, башың кү ккә тейгәнсә;
иңкәйгәнгә иңкәй, башың ергә тейгәнсә. Мәтсәл.
И РС Э К с. диал. Тәкәббер. И рсәк булыу.
И р ТЕ и. Кәртә, иңлек һайғауын һалыУ өсөн
тсуш тсаҙытс араһына салып бәйләнгән бау; тсулса.
Ирте талдан үрелә. ■ Иртегә һайгауҙың башы
һалына. Т. Морат. / Һутса утслау ының башын
дағы бөгәзе; тсулса. һ у к а иртеһе. Ирте куйыу.
И ҒТЕЛӘ Ү ҡ. Ирте яһап бәйләү. Иртеләп кәртәләү. Кәртәне сыбык менән иртеләү.
И РТИ Ж А Л [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡ апыл уянған
илһам. / Экспромт.
ИРТИЖаЛӘН [гәр.] р. иҫк. кит. Алдан әҙер
лек булмаған көйө; әҙерлекһеҙ. Иртижалән шигыр һөйләү.
И РТҮ К р. Иртәнге ваҡытта, бик иртә. Иртән
иртүк, ш Йокоһонан .. иртүк тороп өлгөрә.
Таң аттымы, урам буйлап хат ташыусы йүгерә,
Ш. Биктсолов. / Көн кисләмәҫ борон утс, көндөҙ
үк. Колхозсы ларҙы ң кәңәшмәһе иртүк бөттө,
Б. Бикбай.
И РТӘ 1 и. Тәүлектең бер өлөшө, көндөң тәү
ге мәле, башланған ватсыты, көндөң башы;
иртәнсатс. Йәйге иртә. Тын иртә. Н индәй матур
иртә. Иртә менән. Иртәнән бирле. Иртәнән кара
кискә тиклем, ш һ а уа ла төрлө сырлак ҡоштар
матур, йылы .. йәй иртәһен үҙҙәренең әҙәм бел
мәҫ телдәре менән мактап, сыр-сыу киләләр ...
Ғ. Дәүләтшин. Ниндәй йәнле иртә! Бына бер
сак — тау биттәрен солгап яктыга ҡояш сыга
башлай . . Ғ. Сәләм. А л таң атып, тыумаҫ борон
йәйге иртә, тор йоҡоңдан, эшең бөтһөн тиһәң
иртә. Н. Иҙелбай. Иртә лә кил, кис тә кил,
тәҙерәмде сиртә кил (Халытс йырынан).
+ Хәйерле нртә! иртәнге ватсытта, иртән йотсонан торғанда яңы тыуған көн менән тсотлау һүҙе.
Йә М әскәүҙән, йә Өфөнән музыка гөрләп
тора.— Х әйерле иртә, балалар! — тигәс, уяна
ҡыҙым. М әскәү һөйләй,—тигәс диктор, тәрән
уйлана ҡыҙым. Р. Ниғмәти.
• Иртә уңмаган кис уңмаҫ, кис уңмаган һис
уңмаҫ. Мәтсәл. Кеше ҡайгыһы иртә инә, кис
сыга. Мәҡәл.
И РТӘ 2 с. 1. Ғәҙәти бер мәлдән, ғәҙәттәгенән
алда, билдәле бер ватсыттан элек булған. Иртә
көҙҙән. Иртә таңда. Иртә таңдан тороу. Иртә
яҙ. Иртә уяныу, ш Зариф ҡарт иртә таң менән
тора, эшләй көнө буйы саф һауала, Б. Бикбай.
Кис менән иртә йоҡога ята торган крәҫтиән
халҡы торганда ла иртә тора, Ғ. Дәүләтшин.
Иртә танда һипкән нуры менән кояш сайҡай
тагы ер, күген. Ғ. Амантай.
2. Ғәҙәттәге йәки нимәгәлер кәрәкле ватсыттса
тиклем булған, ваҡытынан алда булған. Б а ла 
ның иртә үҫеше. Иртә никах. Иртә үлем.
// Иртә ҡартайыу. Иртә әйләнеү. Иртә үлеү.
Иртә бәрәсләгән һарыҡ, ш [Ғәйни:] Бисәкәй,
гөшөр ҡасмаҫ әле, хәҙерҙән үк был турала һ ө й 
ләү иртәрәк .. ашыгырга ярамай. Т. Йәнәби.
— К уй, балам, һыу керергә иртә әле. М. ҒаФури.
3. Баш ҡаларҙан алда өлгөрә, бешә, етешә

торған (йәшелсә-емеш һ. б. ҡарата). Иртә емеш
тәр, Иртә йәшелсәләр. Иртә ҡыяр. Иртә картуф
сәсеү. Иртә культуралар (йәки ашлыҡтар) яҙ
башынан һөрөлгән ергә сәселә торған ашлыҡтар
(бойҙай, һоло, арпа һ. б.).
4.
р, мәг, диал. Иртән. Бесән еткән, иртәнән
ҡалмай саба башларга кәрәк.
4 Иртәнән һуң киләһе көндөң иртәгеһе; бер
көндән һуң. Ата .. таягын карга сәнсте: — Коҙалар иртәнән һуңга кискә киләләр, никах уҡыта
быҙ инде [тине]. Һ. Дәүләтшина. [Батша:] И кен
се шартты үтәүҙе иртәгә, ә өсөнсөһөн — иртә
нән һуңга тәгәйенләйем, — ти (Әкиәттән).
• Иртә барһаң, ит бешә; һуңга ҡалһаң, бит
бешә. Әйтем. Иртә килгән урын өсөн, һуң к и л
гән тамаҡ өсөн. Әйтем. Иртә ҡыскырган кәкү к
тең башы ауырта. Мәҡәл. Иртә торган бай б у л 
ган, һуңлап торган хур булган. Әйтем. Иртә
торгандың ырыҫы артыр. Әйтем. Иртә ятып, ир
тә торган донъяла йөҙ йыл торган. Әйтем.
ИРТӘТЕ с. Иртәгә була торған, иртәнге. И р
тәге эги. ■ Иртәге көндөң маҡсаты ла асыҡ
булгас, мин Мәрйәмгә биргән вәгәҙәне.. үтәргә
булдым. Д. Юлтый.
• И л эшенең иртәгеһе маҡтаулы. Мәҡәл.
ИРТӘГЕҺЕН(Ә) р. Берәй хәл-ваҡиғаның
икенсе көнөнә. Эшләгән ерҙә балтаны онотоп
калдырганмын. Иртәгеһенә барһам, балта юҡ.
М. Тажи.
ИРТӘҒӘ р. Бөгөндән һуң килгән көндә, бөгөндөң иртәгеһенә. Иртәгә иртүк. Иртәгә үк.
ш [Новиков:] Иптәштәр, барыбер иртәгә фронт
ҡа китәбеҙ, давай бөгөн дер һелкетеп күңел
асайыҡ, Д. Юлтый.
ИРТӘҒОШ и, Түбәһе, арҡаһы көрән, тамаҡ
аҫты, сикәһе ҡара, түше, ҡорһағы һары һайрар
турғай. И ю ль иртәһе, Иртәгош, һандугас һай
рау ы ишетелмәй, Я. Хамматов.
И РТӘ К и. Халыҡ ижадындағы эпик әҫәр. И р 
тәктәр, башлыса, батырҙар тураһында эпосҡа
тартым. К. Әхмәтйәнов.
ИРТӘ КИС и. йыйн. Иртәнсәк һәм кис; төрлө
ваҡыт.
• Изгелектең иртәгеһе-кисе юҡ. Мәҡәл.
И РТӘ -КИСЕН р. Иртәнсәк тә, кис тә; һәр
ваҡыт.
ИРТӘ ЛЕ-КИ СЛ Е р. Иртәнсәк һәм кис. Ул
[һы уһы лы у] көн дә иртәле-кисле [Заятүләккә]
ит, ҡорот, һалма килтереп ашата, ҡымыҙ эсерә.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
ИРТӘЛӘЙ р. Ваҡытынан элек, иртә менән.
Т алгын-талгын гына таң елдәре иртәнсәкәй
менән иркәләй. Үпкән һымаҡ була бит осомдан
эшкә сыҡҡан өсөн иртәләй. Т. Йәнәби.
ИРТӘЛӘҮ ҡ. Бик иртә, ваҡытынан элек ҡ уҙ
ғалыу, эшкә тотоноу. Сынтимер .. шофёр егет
тәргә өндәште: «һ е ҙ әллә бында йоҡланыгыҙмы?
Бик иртәләгәнһегеҙ». Ш. Янбаев.
ИРТӘМЕ ҺУҢМЫ р. Киләсәктә, берәр ҫаҡыт,
ҡасан да булһа. Иртәме-Һуңмы барыһы беле
нер. ■ Дәүләт һагына алынган ҡагыҙҙар, б и л
дәле, иртәме-һуңмы донъя күрер. «Совет Б аш 
ҡортостаны», 1978, 2 август.
ИРТӘН p. 1. Алдағы беренсе көндә; иртәгә.
[Барсын әбей:] Юҡ, Сәгиҙә, бөгөн шишәмбе,
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И р ҺӘ КЛ ә НЕҮ ҡ. Ирһәккә әйләнеү, ирһәк
һөлөк һалыуҙың бер файҙаһы ла булмай
булыу. И рһәкләнеп йөрөү.
ул. Иртән, шаршамбы көн һалырбыҙ. Һ. Д әүләт
Ир ҺӘҮ ҡ. ҡар. нрһерәү.
шина.
ИРШАД [фарс. ] и. иҫк. кит. Кемдеңдер бе
2. диал. Иртәнсәк.
рәүҙе уҡытыуы, өйрәтеүе.
ИРТӘНҒЕ с. 1. Иртәгә була торган; иртәге.
□
Иршад итеү {йәки әйләү) уҡытыу, өйрәтеү.
Иртәнге дәрестәргә әҙерләнеү. Иртәнге йыйы
Б ы л фәҡир бәндә фәнүн гилемдән үҙенең хазина
лышҡа әҙерләнеү. Иртәнге көндө уйлау. II И р 
һында барынса уларга бирмәк илә сәмахәт кү р 
тәнгене уйлау, ш Бирелгән норманы атып бөтөр
һәтеп, уларҙы иршад вә делшад әйләне. «Батыргәнсе бармаҡтар ҡата, сейләнә, хатта иртәгеһенә
шаның хаты».
шешеп китә. Д. Юлтый.
И р Ш АҺБАЗ [төрки Аг фарс. \ и. Батыр ир;
2, Иртә менән булган; иртәнсәкке. Иртәнге аш.
ир-ыласын. Рабиганың матур тауышы моңло,
Иртәнге дәрес. Иртәнге ел. Иртәнге ҡояш.
наҙлы, наҙы менән аулап ала ир-шаһбазды.
Иртәнге сәгәт ете. Иртәнге сәй. Иртәнге томан.
Ш. Бабич.
Иртәнге һалҡын. ■ Иртәнге сыуаҡтың йылы
И р ЭБЕ 1с. Кешегә ҡарата асыҡ, хуш күңелле,
ҡосагында Ғәйни агай менән Хәсби апай .. киң
мөләйем йөҙлө; илгәҙәк. Ирәбе кеше. / / Катынбаҫыуга ҡарай йүнәлделәр. Т". Йәнәби. / / И р 
кыҙҙар ҙа бөгөн ирәбе йөрөйҙәр, ҡасмайҙар,
тәнгене ашагас, Тимер менән иптәштәре уҡырга
партизандарга аш бешереп, сәй ҡайнат[алар].
барҙылар. Б. Бикбай.
Һ. Дәүләтшина.
ф Иртәиге иамаҙ дини таң яҡтыра башлап,
И р ӘБЕ 2 с. Кәүҙәгә ныҡлы, баҙыҡ, теремек.
ҡояш сыҡҡансы уҡыла торған намаҙ; биш намаҙ
Ирәбе бала. Ирәбе булыу. ■ Ирәбе булганы
ҙың беренсеһе. Иртәнге намаҙ ваҡыты. Иртәнге
өсөн балага Алпамыша тип исем биргәндәр, ти.
намаҙ — ике рәҡәгәт сөннәт, ике рәҡәгәт фарыз
«Алпамыша».
уҡыла (Хикәйәттән).
• Ирәбе ҡатын иллелә лә бала табгяр. Мәҡәл.
• Иртәнге кәрәгеңде бөгөн әҙерлә. Әйтем.
И р ӘБЕЛӘНДЕр ЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. ирәбеләИртәнге ашты ташлама, кискеһен башлама.
иеү 1. Этҡол байҙың көлөмһөрәп ҡаршы алыуы ..
Әйтем.
зилскийҙе ирәбеләндереп ебәрҙе. Ғ. Дәүләтшин.
Ир Т ӘНГЕЛЕК с. 1. Иртәнге көнгә тәғәйенлән
И р ӘБЕЛӘНДЕр ЕҮ 2 ҡ. йөкм. ҡар. ирәбегән. Иртәнгелек утын.
2. и. мәг. Иртәнсәкке тамаҡ, аш. Иртәнге
ләиеү 2.
И р ӘБЕЛӘНЕҮ 1 ҡ. Асыҡ, мөләйем йөҙлөгә
леккә ашау.
Иртәнеаҡ и. диал. Иртәнсәк.
әйләнеү; илгәҙәкләнеү. Бисәләр тәүҙә бер бере
һенән тартынган һымаҡ ултырһа ла, берәр
И р,ГӘНСӘК и. 1. Көндөң башланған ваҡыты.
Иртәнсәктән бирле. Иртәнсәккә тиклем,
шәшке сәй эскәндән һуң, ирәбеләнеп киттеләр.
2.
р. мәг. Көн башланғандан һуңғы бер аҙ в а Ғ. Дәүләтшин.
ҡыт эсендә. Иртәнсәк сәгәт ундарҙа эселә баш
И р ӘБЕЛӘНЕҮ 2 ҡ. Кәүҙәгә, буйға ҙурайыу;
баҙыҡланыу, теремекләнеү. Ирәбеләнеп үҫеп ки
лаган сәй көндөҙгө икеләргә тиклем тартылды.
теү.
Ғ. Дәүләтшин. Иртәнсәкәй тороп бер ҡараһам,
яңгыҙ сагыл күренә ҡош кеүек (Халыҡ йыры
И р ӘБӘЙЕҮ 1 ҡ. диал. ҡар. ирәбеләнеү !.
И р ӘБӘЙЕҮ 2 ҡ. диал. ҡар. ирәбеләнеү 2.
нан).
И р т ә С ЕЛ с. Иртә ҡуҙғалыусан, иртә тороу
ИРӘҒЕШ ЕҮ ҡ. диал. Ирәгәләшеү.
сан. Иртәсел кеше. m Венгрҙар гөмүмән иртәсел
ИҒӘГӘЛӘШЕҮ ҡ. Һүҙгә килеп, ҡаршы әйте
халыҡ, иртә тороу уларҙы ң гәҙәтенә ингән, сөнки
шеү; әрепләшеү. Телеңә һалышып, ирәгәләшеп
сәгәт етелә заводтарҙа, учреж дениеларҙа эш
торма инде, эшеңә кит.
башлана, көндөҙгө икелә-өстә эш [бөтә]. Ж. Кей
И р ӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. ирәйеү.
екбаев.
И р ӘЙЕҮ ҡ. 1. Иркенлек, рәхәтлек тойоу;
ир у ҙ а м а н и. йыйн. Илдә яҡшы эштәре кинәнеү. Сөнәгәттең йөрәге дәрт менән тулган,
у л горурланып, ирәйеп атлай. Ж. Кейекбаев.
менән танылған ирҙәр. И л намыҫын һаҡлаган
2. Шәп кеше булып иркенләү; маһайыу. Ҡай
ир-уҙаман булалыр. «Ҡуңыр буға».
берәүҙәр шулай, буш башаҡтай, буш баш менән
И р ҺЕҘ с. Ире булмаған, ире юҡ. Ирһеҙ
йөрөй ирәйеп. Ҡ. Даян. Ә ллә кем булып ирәйеп
ҡатын. ■ [Мин:] — .. Н иңә үпкәләнең, әйт
йөрөгән дейеүҙе Урал елтерәтеп күтәреп тә
инде,— тигәс: — Мин ярлы ҡыҙы ш ул, һин мине
алды, быраҡтырып та ебәрҙе, ти. «Урал батыр».
һанга һуҡманың, .. мин дә ирһеҙ ҡалмам әле,
3. диал. ҡар. ирәбеләнеү 2.
әйҙә, бай ҡыҙҙарын ал,., тине Зөләйха. Т. Йәнә
би.
И р ә ЙГЕҮ к. Ирәйергә сәбәп биреү, ирәйергә
юл ҡуйыу.
И р ҺЕНЕҮ ҡ. гәҙәттә юҡл. ф. Иреңде үҙеңә
тиң күреп, ризалыҡта булыу; иргә һанау. [К өн
ирэк и. Ейеткән тирене ҡыра торған ҡорал;
тире тартҡыс. Ирәк менән тире ҡырыу.
һылыу — агаһына:] Биргән генә кейәүең теремек
И р ә К Л ЭҮ ҡ. 1. Ирәк менән ҡырыу. Тире
түгел, күңелкәйем бер ҙә ирһенмәй (Халыҡ
ирәкләү.
йырынан).
2. диал. Киртләсләү.
И р ҺЕр ӘҮ ҡ. Иргә зарығыу, ир теләү.
И ҒҺЭ К с. Ир яратыусан. Ирһәк ҡатын. И р 
И р ә КТЕ и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
һәк булыу. / Ир-ат тирәһеидә уралырға ярат
И р ә М с. диал. Күңелле, мәрәкәсел. Ул ирәм
ҡан; ҡыйшанлаҡ.
кеше, бер ҙә бошонмай. М. Тажи.
• Бурга бур ышанмаҫ, ирһәккә ирһәк ышан
И р ӘМЕК с. Кәүҙәгә ныҡлы, баҙыҡ; ирәбе.
маҫ. Мәҡәл.
Ирәмек бала. Ирәмек булыу.
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И р ӘМҺЕТЕҮ ҡ. һөйл. Шашындырыу, осондо
роу. Баланы ирәмһетеү,
ИРӘМ ҺЕҮ ҡ. һөйл, 1. алсаҡланы у, ирәбе
ләнеү. [Ы нйыкай] ирәмһеп, Ю лдыҡайҙың ҡулын
тота. X. Ғәбитов.
2. Иркенлек һиҙеп шашыу; осоноу.— Ҡайҙа
был байрам? — тип иҫе киткән, ирәмһегән баласагалай. X. Ғәбитов.
И р ӘМӘН и. диал. ҡар. и р әү ән 2.
И р ӘН 1 и. Батыр, көслө ир. Б ы л донъя туптулы кеше, кеме иркәк, кеме теше. Ҡайҙа уның
кеүек кеше йыһан тулы ирәндәрҙән. М. Өмөт
баев.
ф Ғәйеп ирән дини хөрәФәт буйынса, күҙгә
күренмәй кешеләрҙе бәләнән ҡотҡарып, һаҡлап
йөрөгән изге кеше (Хызыр илъяс һ. б.) [Хан —
үҙ ярандарына:] А ллага шөкөр, биргән саҙаҡа,
салган ҡорбандар арҡаһында, гәйеп ирәндәр
ярҙамы менән балам ҡотолган. М. Буранғолов.
И р ӘН 2 ярҙ. ҡ. иҫк. кит. Икән.
И р ЭҮЕЛ и. диал. Рәхәтлек, ләззәт. Тындары
ҡыҫылган Кинйә лә күлдәк элгерсәген ысҡын
дырып, бына ҡайҙа икән уның ирәүеле, тип уй
лайы. Ғ. Ибраһимов.
И р ӘҮЛӘТЕҮ ҡ. Яман ҡысҡыртыу; шарылдатыу. Йомарт күңел менән бер нәмәһен уртаҡ
лашһа кескәй балалар: «Ниңә уны кешегә
бирҙең? » — тип, хәҙер ирәүләтеп яралар. С. Ҡ у
даш.
И р ӘҮЛӘҮ ҡ. Яр һалып ҡысҡырыу; шарыл
дау. Мин .. һикереп торҙом да, ирәүләп илап,
баш һуҡҡан яҡҡа сыгып йүгерҙем. Ғ Ғүмәр.
ИРӘҮӘН 1с. 1. Иркен, киң тәбиғәтле. Ирәүән
кеше. / / И рәүән йөрөү, ш Ҡыйынлыҡ килгәндә
ҡыйыу, тыныс тормошта ирәүән була Ҡарабай.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. күсм. Мул, иркен. И рәүән тормош. / / И р әү 
ән йәшәү.
И р ӘҮЭН 2и. Төптән өйкөм булып сыҡҡан эре,
киң япраҡлы, оҙон һабаҡлы, һепертке сәскәле
ҡара бойҙайҙар ғаиләһенә ҡараған күп йыллыҡ
үлән (тамырынан дарыу яһайҙар). И рәүән та
мырын әсетеп эсеү. ш Атайым менән, ирәүән
тамыры эҙләп, был яҡтарҙы аҙ ҡыҙырманыҡ,—
тине Н урулла. Ш. Янбаев.
•
И рәүән барҙа ир үлмәҫ, андыҙ барҙа ат
үлмәҫ. Мәҡәл.
Ир ӘҮӘНЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. ирәүәнләү.
И р ӘҮӘНЛӘҮ ҡ. Ирәүәнлек, рәхәтлек, ирек
һиҙеү; иркенләү, ирәйеү. И рәүәнләп сәй эсеү.
И рәүәнләп ятыу. ■ Юлсы кеше .. хужа һымаҡ
бик иркенләп, ирәүәнләп йөрөй. Р. Сюлтангәрәев. Баш ҡалар көлөмһөрәп ҡуйҙылар. Баһау
бай йәнә ирәүәнләп китте һәм Усман байга:
—.. Тома наҙан! Ахмаҡ! — тине һәм үҙенең был
һүҙенән бик ҡәнәгәт булды. Ж. Кейекбаев.
И С аҒ У Ж И [гәр. ] и. иҫк. кит. Элекке мәҙрәсә
лә уҡытылған логика дәреслеге. [М азлумов:]
М әҙрәсәнең мөдриәте .. уҡыу-уҡытыу програм
маларын яҡшыртыу юлында зәррә ҡәҙәре лә
эшләмәгән. Ш ул уҡ фәндәр,., ш ул уҡ сафсата
тороп ҡалган. Исагужи, гаҡаиде ислам һәм
башҡа шундайҙар. Ғ. Ғүмәр.
ф Исағужи хан иҫке мәҙрәсәнең икенсе синыФ
уҡыусыһы.

И СЕЛ с. иҫк. Ҡыҙғаныс, йәл. һалдаттар исел
ирҙе алып барҙы. «Буҙйегет».
ИСЕМ {гәр.] и. 1. Кешегә тыуғас та бирелә
торған шәхси атама; ат. Матур исем. Ят исем.
Исемең кем? Исемде әйтеп күрешеү, Балага
исем һайлау, ж Ҡыҙ әйткән: «Исемең кем,
егет?» — тигән. Егет аптгярап ҡалган. Кеш елә
исем тигән нәмәнең булганыи у л белмәй икән.
«Нимә һуң ул исем?» тип һораган. Ҡыҙ: «Бына
һиңә кем тип өндәшәләр һуң?» — тигән (Әкиәт
тән). / Кешенең фамилияһы, атаһының исеменән
торған шәхси аты. [Ғәләү:] Ул исемен йәшермә
гән, асыҡ ҡуйган, [мәкәләне] баҫып сыгарһаҡ
та хәбәрсенең кем икәнлеге беленер ине. Б. Б ик
бай. / Мыҫҡыллап, көлөп ҡушылған ҡушамат.
[Тәнзилә әбей:] Ҡара ҡыҙым, „сабаталы уҡы 
тыусы“ тип исем атап ҡуймаһындар. М. Тажи.
[Егеттәр] береһен-береһе уҙҙырып исем атау
эшенә керештеләр.— Сәлих иптәш! — .. Гофмар
шал С алих де М әхмудов! С. Агиш. Ш ул арала
йәштәр Н овиковка „Христа спаситель“ исем дә
ҡушып ебәргәндәр, Д. Юлтый. Ләҡәп исем ке
шенең шаяртып йәки мыҫҡыллап, көлөп ҡушҡан
атамаһы (ғәҙәттә кешенең ҡылығы, буй-һыны
һ. б. үҙенсәлеген күрһәтеп ҡушыла); ҡушамат.
Ярған ясем үҙ шәхесеңде йәшереү өсөн алына
торған икенсе бер исем. Исемемде минең
һораһагыҙ, ялган исемдәрем Буранбай (Халыҡ
йырынан). Исем туйы балаға исем ҡушҡанда
үткәрелә торған ҡунаҡ мәжлесе. Ат еткән ергә
ат, хат еткән ергә хат ебәреп, бик күп ҡунаҡ
йыйҙылар ҙа, ҙур исем туйы яһанылар, ти. Бөтә
халыҡ алдында Күсмәҫ хан улына Ҡ уҙы йкүр
пәс тип, Күсәр хан ҡыҙына М аянһылыу тип
исем бирҙе, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән М аян
һылыу». Исем ҡушыу 1) бала тыуғас та
уға билдәле бер шәхси атама беркетеп ҡуйыу.
Ул
балаларының
береһенә
Алтай
тип,
береһеиә Барсын тип исем ҡуштылар, ти
(Әкиәттән); 2) кешегә ҡушамат биреү, ҡушамат
тағыу. Исем яңыртыу элекке исемендә йөрөмәй,
икенсе исем алыу. Үҙегеҙҙең исемегеҙ кем һуң,
мөгәллимә? .. Х әҙер ни ҡалала уҡыган йәштәр
исем яңырталар бит. һ е ҙ үҙегеҙ ҙә берәй ят исем
ҡушып алганһыгыҙҙыр инде. М. Тажи.
2. Төрлө предмет, күренеш, нәмә һ. б. ата
маһы. Ауылдың исеме. Газетаның исеме. Й ы р
ҙың исеме. Китаптың исеме. Колхозды ң исеме.
Тауҙың исеме. Шигырҙың исеме. «Ҡ ыҙыл парти
зан» исемендәге колхоз. ■ Н и тиклем генә матур
эшләнгән булмаһын, исеме барыбер көршәк
инде уның. 3. Биишева. Түңгәүер — был ырыу
ҙың исеме булган, мал аҫрау түңгәүерҙәрҙең
кәсебе булган. «Бабсаҡ менән Күсәк». [Сын
булатов:] «Кантон» тигән исем хәҙер үҙе юҡ,
хәҙер район булып йөрөйбөҙ. М. Тажи.
3. Кешегә берәй әлкәләге тырышлығы, оҫталы
ғы, белеме һ. б. ҡарап бирелгән атама; дәрәжә.
Маҡтаулы исем. Хөрмәтле исем. Исем алыу.
Советтар Союзы Геройы исеме биреү. ■ Шагирҙар Сәләх Кулггбайга, Ғайнан Әмиригә .. Баш 
ҡорт АССР-ының атҡаҙанган культура работнигы тигән маҡтаулы исемдәр бирелде, «ағи
ҙел», 1969, JMb 6. / Кешенең эш-һөнәрен, ижти
мағи хәлен белдергән һүҙ; атама. Ҡурайсы
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исеме. Оҫта исеме. Йырсы исеме, ш Б ы л хатын
да Юлия экзамендарҙы яҡшы биреп, врач исеме
алганын .. яҙған ине. Һ. Дәүләтшина. / Эш, хеҙ
мәт өлкәһендәге ҡаҙаныпгка -карап бирелә тор
ған рәсми атама. Йәш ансамблдең маҡсаты ҙур.
Ул «халыҡ ансамбле» исемен алыу өсөн көрәшә.
«Совет Башкортостаны», 1964, 23 ғинуар.
4. Танылғанлыҡ, дан, шөһрәт. Исеме билдәле.
Исеме киң таралган. Исеме бар. Исем алыу.
m Ҡалһын исемең мәңгегә, ысын һүҙ менән ал
атаҡ. Ш. Бабич. Йәрмәт агайҙың бәхете баланан
киткән ине. Уның бисәһе Гөлбикә еңгә бала та
быу менән исем алган кеше. Д. Юлтый. / Намыҫ,
яшлы ат. Исем бысратыу. Исемен һатыу. И се
менә тап төшөрөү.
5. төб. клш. нсемеиә Берәр кешегә һ. 6. йүнәл
телгән, билдәләнгән, адресланған. Бала исеменә
яҙҙырыу. Ғаризаны директор исеменә яҙыу.
Мөлкәтте балалар исеменә күсереү. Исеменә
арнап, ш [Ҡотлогужа ҡарт] М иңлегәли исеменә
агас ултыртырга булды. Р. Солтангәрәев.
6. у.-в. клш. нсемдә Нимәнеңдер кем ҡарамағында булғанын белдерә. Мөлкәт һинең исемдә,
ш Көн буйына һуҙылды ревизия. — Документ
тар дөрөҫ төҙөлмәгән .. бөтәһе минең исемдә.
Ярай, ҡалган ягын иртәгә асыҡларбыҙ, — тине
Солтанов. Б. Бикбай.
7. сыгн. клш. лсеменән Берәй кеше, ойошма
һ. б. үтенесе, һорауы, талабы буйынса. А у ы л 
даштар исеменән. Х алы ҡ исеменән, ш Б а 
тальонда беҙҙән башҡа бөтәһе егермеләп мосол
ман һалдаттары бар. Мин ш улар исеменән эшсе
ләр йыйылышына барам, Д. Юлтьш. Ф әйзуллин
.. дауам итте: — Протоколда, конечно, һеҙҙең
һүҙҙәр ҙә теркәлгән. .. һ е ҙ был һүҙҙәрҙе киң
масса исеменән һөйләйһегеҙ, С. Агиш.
8. СиФат яһаусы *дағы / **дәге Формаһында
килеп, кемдер хөрмәтенә бирелгән атаманы бел
дерә. В, И. Ленин исемендәге библиотека.
Н. К, К рупская исемендәге баҡса,
9. грам. Предметты белдереп, килеш, һан ме
нән төрләнә торған һүҙ төркөмө. Исем ҡылым.
Ҡушма исем. Уртаҡлыҡ исемдәр, Яңгыҙлыҡ
исемдәр, ш Исем кем? нимә? кемдәр? нимәләр?
һорауҙарына яуап була, Ж. Кейекбаев.
ф Исеме геиә ҡалыу үҙенең бығаса булған
төп йөкмәткеһен, сиФаттарын юғалтҡан нәмә,
күренеш һ. б. тураһында әйтелә. Йорт тулы
әрем, алабута, ҡырмауыҡ үҫеп ултыра. Ихата
ситәненең исеме генә тороп ҡалган. Д. Исламов.
Исемем [фәлән] булмаһын берәй нәмәне эшләр
гә ант итеп әйтелгән һүҙ. Этҡол бай: — Бына
ант итеп әйтәм, әгәр ҙә Сураголдоң башын к и л
термәһәм, исемем Этҡол булмаһы н,— тип бүркен ергә орҙо. Т. Хәйбуллин. Исеме лә ҡалмау
бөтөнләй бөтөү, юҡ булыу, эҙһеҙ юғалыу. Ш ул
золомдар тамам бөтөп, [реакцияның] исеме ҡал
маҫ ер йөҙөндә. М. ҒаФури. Исеме ни тора
берәй дан, дәрәжәгә ҡыҙыҡҡанда йәки ғәрлән
гәндә әйтелә. [Үмәр:] Бындай яҡшы урынды
көндөҙ сыра яндырып эҙләһәң дә табып буласаҡ
түгел. Старшина улы тигән исеме ни тора.
Һ. Дәүләтшина. Исеме оло ниҙендер әһәмиәтен
ҙурайтып күрһәткәндә әйтелә. Исеме(ң) юғала
( йәки юғалыр) кешенең кире ғәҙәтен билдә

ләп шелтәләгәндә әйтелә. — Бер эште
ҡырҡ эшләмәһәң, исемең югала бит һинең. Исем
итеп ысын итеп түгел, иҫәп өсөн генә. Исем
итеп йөрөтөү. Исем итеп алыу. ш Ҡулынан
эш килмәгән кешене исем итеп йөрөтәләр. Исем
күтәреү хаҡһыҙға, тейешһеҙгә ниндәйҙер исем
алыу. [Тимер:] — Н иңә килдең..? Кеш еләр әллә
нимә уйлауҙары бар. [Фатима:] — Күптән у й 
лайҙар инде. Юҡҡа исем күтәргәнсе, исмаһам,
бар өсөн булһын. Б. Бикбай. Исем ҡалыу (йәки
ҡалдырыу) берәй эш-ҡылығың менән халыҡ
телендә ҡалыу (күберәк насар эш-ҡылыҡҡа
ҡарата әйтелә). Бер дәрүиш ҡоҙоҡ бысратып та
исем ҡалдырган бит. Б. Бикбай. Исем өсөн ҡар.
исем нтеп. [Ф ельдшер] ҡалган никруттарҙы ла
исем өсөн өҫтән-мөҫтән генә ҡараны ла, бөтәһен
дә ..хеҙмәткә яраҡлы тип тапты. Я. Хамматов.
Стакан күтәрәләр. Исем өсөн Фёдор ҙа эскән
була. С. Мифтахов. Исем сығарыу (йәки сығыу)
насар эш, ҡылыҡ тураһында хәбәр таратыу;
яманатын һатыу. «Алмаҫ булһаң, ҡоро исемемде
сыгарып йөрөр булһаң, мине күреү түгел, хат
та яҙма»,— тип [Зәйнәп] нисә рәт әйтте. М. ҒаФури. Әсә .. Ғүмәрҙе клуб һәм башҡа урындарга иркен ебәрә. Санияны гына бер аҙ һаҡлай.
Ҡыҙ кеше бит, әллә ни исеме сыгып ҡуйыр тип
ҡурҡа. С. Агиш. Исем ташы ҡәбергә ҡуйылған
яҙыулы таш; ҡәбер ташы. Әгәр бөгөн кискә
мин үлһәм, .. тупрагыма ҡуйыр исем ташын
дошманыма яҡын ҡаҡмагыҙ! С. Кулибай. Исем
һатыу яманат, насар дан таратыу. Сәрби гәҙәттәгесә Батталовтың муйынына аҫылынманы.
«Көпә-көндөҙ килеп, минең исемемде һатырга,
әҙәм көлкөһөнә ҡалдырырга итәһеңме?» — тип
ҡаршыланы. Я. Вәлиев. [Ҡ оро] исем булып
йөрөү Файҙа килтермәй, иҫәптә генә тороу. Ҡ у 
лынан бер эш килмәй, йөрөй шунда исем булып.
•
Алтын ерҙә серемәҫ, яҡшы исем илдә сере
мәҫ. Әйтем. Арыҫлан үлһә — тиреһе ҡала, кеше
үлһә — исеме ҡала. Мәҡәл. Кешенең яманатын
һатҡансы, үҙ ендең яҡшы ис емеңде сы гар. Әйтем.
Саҡыргандың исеме оло. Әйтем. Яҡшы исем
малдан артыҡ. Әйтем.
ИСЕМ-АТАҠ: исем-атаҡ сығыу насар дан,
яманат таралыу. [Үмәр:] Ҡыҙыңдың ш ул йырт
ҡыс көтөүсе менән исем-атагы сыҡһа, бел уны,
муйыныңды өҙөрмөн! Һ. Дәүләтшина.
ИСЕМЛЕ с. 1. Айырым кешегә арнап исеме
яҙылған, тәғәйенләп яҙып бирелгән. Исемле бал
даҡ. Исемле сәгәт. ш Кейеҙбайҙы тотоп килте
рәләр. Ҡараһалар, бармагында — батша ҡыҙы
ның алтын йөҙөгө, кеҫәһендә исемле яулыгы
(Әкиәттән).
2.
Исеме танылған; билдәле, атаҡлы. Тәүҙә
балаларҙы, йәш үҫмерҙәрҙе көрәштерҙеләр.. К ө 
рәш үҙенән-үҙе ҙурайып китте. Йәш батырҙар
көрәшкә исемле батырҙарҙы саҡырырга тотондо,
Ш. Шәһәр. Ул [Н ух] Ташбатҡан ауылындагы
исемле байҙарҙың барыһын да белә ине, Ж. Кей
екбаев.
ИСЕМ ЛЕК и. Кешеләрҙең исем, Фамилияһын
йәки төрлө нәмәнең исемен, атамаһын теҙеп
яҙған ҡағыҙ. Балалар исемлеге. Китаптар исем
леге, Исемлек төҙөү. Исемлеккә индереү. Исем
леккә эләгеү.
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ф Ҡ ара лсемлеК капиталистик илдәрҙә, батща
Россияһында, реакңиои режимлы илдәрҙә яраҡҺыҙ кешеләрҙең исеме теркәлгәи йәшереи исем
лек (кәрәк ваҡытта Яза биреү, эштәи сығарыу,
ҡулға алыу һ. б. өсөн төҙөлә).
ИСЕМЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. нсемләү. И семлән
гән бүләк. И семләнгән сәгәт. Исемләнеп йөрөү.
Исемләнеп йөрөтөлөү, m М инең тыуып-үҫкән
төйәгем Таһир ауылы [Әбйәлил районы] тип
исемләнә. С. Кулибай. .. Хәниф әгә исемләнгән
бындай йылы һүҙҙәр, изге теләктәр тәҡдимдәр
кенәгәһенә күп яҙылган. Ә. Вахитов.
ИОЕМЛӘҮ ҡ. 1. Ниндәиҙер исем менәи атау,
исем биреү. Батыр Йәнйегет хөрмәтенә ауылды
Йәнйегет тип исемләйҙәр.
2. р. мәг. исемләп Үҙ исеме менәи атап. И сем
ләп сыгыу. И семләп әйтеү. Исемләп йөрөтөү.
3. р. мәг. исемләп Ниҙелер бер к е т е исеменә
тәғәйенләп. Ауы лды ң муллаһы менән бер-ике
ҡарты килеп, ваҡ-төйәк нәмәләрҙе бүлеп, һәр
беребеҙгә исемләп киттеләр. М. ҒаФури.
ИСЕМЛӘШЕҮ ҡ. лингв. Формаль ЯҠтан үҙгәрм.әғән көйө исем төркөмөнә күсеү (мәҫ.
«ҡыҙҙар ҡыҙылды лрата» тигәндәге «ҡыҙыл» һ ү 
ҙе). Исемләшкән һүҙҙәрҙең алдында аныҡлаусы
булырга мөмкин.
И СЕМ ҺЕҘ е. 1. Йәмғиәттә, кепгеләр араһында
билдәле булмау, танылмау; даиһыҙ, төһрәтһеҙ.
Исемһеҙ кеше. Исемһеҙ булы у.
2. Ҡултамғаһыҙ, имзаһыҙ. Исемһеҙ хат.
•
Исемһеҙ булганса малһыҙ бул. Мәҡәл.
ИСЕМ Фамилия и. йыйн. К етеи ең исеме
менән ФамилиЯһы. Исем-фамилияны яҙыу. ■
Сәгиҙә уга [Зы яга] исем-фамилияһын әйткәс,
у л урынынан ҡуҙгала биреп ҡуйҙы. М. Тажи.
ИСЕМ ШӘр И Ф и. йыйн. Кешенең абруйы һәм
дәрәжәһе.
ИСКУССТВО и. ҡар. сәнғәт.
ИСКӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. Кещеиең өйһөҙ
ителеүе.
□ Искәт нтеү (йәки ҡылыу, әйләү) өн-тауышһыҙ итеү, һүҙһеҙ итеү; һүҙҙәи, илауҙаи туҡ
татыу; тымыҙыу.
ИСҠаТ [гәр.] и. иҫк. кит. Нимәнеңдер ҡолатылыуы, төшөрөлөүе, татланы уы .
□ Исҡат итеү (йәки ҡылыу) ҡолатыу, төшөрөү
т а т л а у . Бәгзе заттар файҙаһын белә тороп, кире
булыр гәҙеллекте ҡылып исҡат. М. Ғафури.
ИСЛаМ [гәр.] и. 1. Донъяла Киң таральпп
алған диндәрҙең береһе; мосолман (Мөхәммәт
пәйғәмбәр тарафынан 7 быуатта Ғәрәбстанда
нигеҙләнгән). Ислам дине. ■ 1788 йылда Өфөлә
ислам диненең бөтә Россия назараты төҙөлгән.
3. Шәрҡи.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ИСЛаНД и. Ислаидияиың төп халҡыи тәгпкил
итКән милләт һәм т у л милләттең бер кешеһе
(герман телдәренең береһеидә һөйләшә). И сланд
халҡы. И сланд ҡатыны. И сланд теле.
ИСЛаМ ИаТ [гәр.] и. иҫк. кит. Мосолман
лыҡ.
ИСЛаХ [гәр.] и. иҫк. кит. Ниҙеңдер үҙгәртеп
ҡоролоуы; үҙгәреш; ислахат, реформа. М осол
ман иттифаҡы .. мәҙрәсәләр ислахы тураһында
кәрәкле булган проекттар ҙа төҙөгән. 3. Шәрҡи.

□ И слах итеү (йәки ҡылыу) Яңыртыу; реформа
үткәреү, һ ә р кеше үҙен үҙе ҡылһын ислах,
файҙа юҡ артыҡ һүҙҙе һөйләгәндән. М. Ғафури.
Исмәгил аңлы шәкерттәрҙең «Ғәлиәне» ислах
итеү кәрәк тигән фекеренә ҡушылып китә.
Ғ. Дәүләтшин.
И С Л а х а Т [гәр.] и. ҡар. ислах. [Шәкерттәр
ҙең] теләгән ислахаттары шул: заманга нис
бәтән генә булган. М. Ғафури.
ИСЛаХСЫ и. иҫк. Яңылыҡ яҡлы, реформа
яҡлы кеше. [М улла:] М әҙрәсәлә уҡыган саҡта
мин ислахсылар менән йөрөнөм. С. Агиш.
и с м а ь а ( м ) 1 . инш. Бәләкәй генә бер өмөт,
теләк, үтенес мохтаж итеп берәй нәмә әйткәндә
ҡулланыла; һис булмаһа, һис юғында. [Түрә
бай:] Үлһәм яңгыҙ башым. Исмаһам, илем, ярлы
халҡым өсөн даным ҡалыр. Т. Хәйбуллин.
— Йә, һөйлә инде. Исмаһам, әсең бушап ҡалыр,
әбекәй. С. Мирзанов. / Оараһыҙлыҡ, үкенес бел
дереү өсөи әйтелә. Бер ҙә һөйләшергә һүҙ табып
булмай. Исмаһам, Зөләйха туташ та өндәшмәй.
Т. Йәнәби.
2. инш. Кемгә йәки нимәгәлер бәләкәй генә
бер өҫтөнлөк биреп, айырыу өсөн ҡулланыла.
[Заятүләк — һыуһы лыуга:] Балҡан тауга к ү 
сәйек. Унан бөтө тирә-яҡ күренеп тора, исмаһам.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
3. киҫ. Юҡлыҡ формаһындағы хәбәр менән ки
леп, уның мәғәиәһен көсәйтә. Ҡарап барыр
инек., йә, исмаһам, ут күренмәй алгы ҡаланан.
Ғ. Оәләм.
4. ымл. Күберәк «бына» алмашы меиәи килеп,
хуплауҙы, маҡтауҙы, һоҡланыуҙы белдерә. [Ә л
ф и ә — Тәнзилә хаҡында:] Төҫө-һыны ҡалай!
һ ы у һөлөгө бит! Бына, исмаһам, кәләш! С. К у
либай.
и с н а д [гәр. ] и. иҫк. кит. Эш-ҡылыҡ йәки
ғәйептең кемгәлер япһарылышы, йөкмәтелеше.
□ Исиад итеү (йәки ҡылыу) япһарыу, йөкмә
теү. Бер-береһенә ҡәбәхәтлек ҡылып иснад, һәр
бер тараф мөддәгиһен ҡылыр иҫбат. М. Ға
фури.
ИСПаН и. Испаиияның төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе
(Һинд-Европа телдәренең береһеидә һөйләшә).
Испан халҡы. Испан теле.
ИСПаНСа Р. 1. Испаи телендә. Испанса
уҡыу. Испанса һөйләү.
2. Испандарға хас. Испанса бейеү. Испанса
кейенеү.
ИСПрАВНИК [РУС. ] и. тар. р еволюңияға
тиклемге р оссияла: өйәҙ полицияһының башлы
ғы. Исправник булы у.
ИСраҠ [гәр.]: исраҡ намаҙы иртәнге иамаҙ.
ИСр а р [гәр. ] и. иҫк. кит. Ныҡышмалыҡ, ты
рышлыҡ. Унда илһам, унда исрар, унда рәхмәт,
унда нур. Б. Мирзанов.
□ Исрар итеү ныҡышмалыҡ, тырышлыҡ
күрһәтеү.
ИСраФ [гәр.]: нсраф булыу әрәмгә китеү,
бушҡа туҙҙырылыу; бушҡа тәләф булыу. Исраф
булып бөтөү. Ҡойоп яуган ямгырҙан иген исраф
була. И сраф нтеү (йәки ҡылыу) ҡәҙерен белмәй
тотоноп, әрәм-шәрәм игеү; бушҡа тәләф итеү.
Исраф итеп бөтөү. ■ Ҡартая башлагас, кеше
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һаранлана төшә тигәндәре шулдыр инде, күрә
һең: тапҡан-таянганды файҙаһыҙга исраф итәһе
килмәй шул. Ғ. Вәлиев. Й үкә агасын йүкә
һыҙырыу өсөн күпләп ҡулланы у — байлыҡты
күрәләтә исраф итеү ул. М. Хисмәтов.
И С РА Ф И Л [ғәР.] (баш хәреф менән) и.
1. иҫк. Дини ҡараш буйынса, ҡыямат көнөн
белдереп сУр (борғо) ҡысҡыртыр өсөн тәғәйен
ләнгән Фәрештә. [Сабир мулла:] Йәннәттең
дә рәте киткән: хур ҡыҙҙары аҙгандар, .. И сра
фил сурын югалтҡан. .. Әлхасил, бында эш бик
хөрт, тугандар, Б. Ишемғол.
2. Ир-ат исеме.
и сраФлау ҡ. Бушҡа тәләФ итеү, туҙҙырыу,
әрәм-шәрәм итеү. Аҡсаны исрафлау. Игенде
исрафлап бөтөрөү,
И СТЁр ИК [рус,] и, һөйл. Истерия менән ауы
рыған кеше.
И С ТЕр ЙК с, 1. Истерияға мөнәсәбәтле. Исте
рик өйәнәк, ■ Ш ахнияз аптырап ҡарап тора ла,
ҡапыл истерик рәүештә көлә башлай, Ә. М ирза
һитов.
2. Истерия менән ауырыған, истерияға дусар
булған. Истерик ҡатын,
И СТЁРИ К А [РУС.] и. Истерия өйәнәге. Истерикага бирелеү,
И С Т Е РЙ Я [РУе. <ғР.] и. Өйәнәк хәленә еткән
сә ярһыу, көлөү, илау менән билдәләнгән (функ
циональ нервы-психика ауырыуы. / күсм. Нин
дәйҙер йүнәлештәге ҡоторонҡо эшмәкәрлек.
Х әрби истерия,
И СТИ БДАД [гәр.] и, иҫк, кит. Сикләнмәгән
үҙ аллы власть; деспотизм. Бер ҙә китмәҫ
йөрәктә эҙ ҡалган — истибдадтың тырнаҡ ҡа
раһы. Онотормо шуны үсле күңел — инҡилапсы
халы ҡ балаһы! Т1. Йәнәби. Истибдадтан йөҙәп
башҡорт иле данлы сифаттарҙы юйҙырҙы.
X. Ғәбитов.
и с т и б д а д л ы с. иҫк. кит. Сикләнмәгән
власҡа, деспотизмға ҡоролған. Д онъя һаман,
истибдадлы хөкүмәт кеүек, үҙенең эшен телә
гәнсә йөрөтә, теләгәнсә хөкүм итә. М. ҒаФури.
И С Т И БРА [гәр.]: истнбра ҡылыу иҫк. кит.
кесе ярау итеү, бәүел итеү. — А яҡ үрә истибра
ҡылып йөрөй торган тар балаҡлы бер дәһрие
арта икән Пәрүәздең. С. Ҡудаш.
истағдад [гәр. ] и. иҫк. кит. "Гыумыштан
килгән һәләтлек, талант. [ Әмирханов:] һ ә р
милләттең үҙенә хас истигдад һәм ҡабилиәте
бар. Ҡаҙаҡ халҡы ның ат өҫтөндә йөрөү маһирлыгын кем инҡар итә? Бы л да ш ул ҡабилиәттән
булган бер истигдад. С. Агиш. һ е ҙҙә [башҡорт
тарҙа] бар истигдад һәм ҡабилиәт; уҡы у га,
уҡытыу га ҡылыгыҙ гәҙәт. С. Яҡшығолов.
ИСТИҒМАЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡулланыш,
файҙаланыш. Агас истигмалына тәьҫир итә тор
ган башҡа төрлө м әхәлли шарттар игтибарга
алынырга тейеш. Р. Алушев.
□ Истиғмал нтеү (йәки ҡылыу) ҡулланыу,
(файҙаланыу. Тауарҙы истигмал итеү.
И СТИ ҒРА Б [гәр.] и. иҫк. кит. Аптыраш, таң
ҡалыш.
□ Истиғраб иггеү ғәжәпләнеү, таң ҡалыу.
И СТИ ТФ АР [гәр. ] и. иҫк. кит. Кешенең ғәФү
үтенеүе.

□ Истнғфар нтеү (йәки ҡылыу) ғәФү үтенеү.
Улар [кешеләр] насар гәҙәттәренән тәүбә вә
истигфар ҡылдылар, М. ҒаФури.
ИСТИДЛАЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Дәлилләнгән
һығымта.
□ Истидлал итеү дәлилгә таянып һығымта
яһау.
ИСТИҠАМӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Тоғролоҡ,
дөрөҫлөк, һ әр гилем истиҡамәт берлә мәшрут,
баугярһаҡ татлы булыр баллаганда. Атсмулла.
ИСТИҠАМӘТЛЕ с. иҫк. кит. Тоғро. [Мәзин:]
Садрый м улла малайы үҙе истиҡамәтле, сауҙа
итә, атаһы урынына м улла булырга әҙерләнә.
Д. Юлтый.
И СТИ Ҡ БА Л [гәр.] и. иҫк. кит. Алдағы көн,
киләсәк.
ИСТИҠ ЛАЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Бойондороҡһоҙлотс. Бүгәс был болала башҡорттарҙың бик
ҙур ярҙам күрһәтә аласагын яҡшы төшөнөп,
башҡорттарга тулы истиҡлал бирергә .. вәгәҙә
ҡылган. Ғ. Фәхретдинов.
ИСТИЛА [гәр.] и. иҫк. кит. Бер илдең икенсе
ил ерен һуғышып баҫып алыуы. [Урыҫ гәскәрҙәре] башҡорт ерҙәренең иң яҡшы урындарын
ҡаҙнага ҡалдырып, унда ҡалалар, кургандар,
крепостар һалып, башҡорт ерҙәрен ҡулдарына
төшөрөргә истила. сараларын күрәләр ине.
Ғ. Ғисмәти.
□ Истила итеү баҫып алыу, биләү. Истила
итә хоҙаның әмере барлыҡ зиһенемде. Ғ. Иҫәнбирҙин.
ИСТИЛАХ [гәр.] и. иҫк. кит. Атама, термин.
Истилах комиссияһы, ш Хикмәт хажиҙың байлыгы ата вә бабанан мираҫ булы п ҡалмыш
дәгел, бәлки Ҡазан сауҙәгәрҙәре истилахынса
сауҙага оҫталыҡтан килмеш ине. Р. Ф әхрет
динов.
ИСТИРАХӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Тыныслык,
ял. Табалар истирахәтте франкта, хәмелен ва
зих итәләр төрлө рәнектә. М. Өмөтбаев.
□ Истирахәт итеү ял итеү. Баш ҡалар йоҡ
лай. Уларҙың йәндәре тыныс, тәндәре истира
хәт итә. Улар ҡайгыһыҙ. М. ҒаФури.
ИСТИСҠ А [гәр.] и. иҫк. кит. Халытстың ям 
ғыр теләп табыныу ы. Истисҡа намаҙы ямғыр
теләп уҡылған намаҙ. [Ҡ унаҡҡол:] Иртәгә йома
нан һуң м улланы саҡырып әйтәм әле. Истисҡа
намаҙына сыгырга кәрәк, ямгыр теләргә кә
рәк. Д. Юлтый.
ИСТИСХАБ [гәр.] и. иҫк. кит. Кемдеңдер
юлдашлыҡтса алыныуы.
□ Истисхаб итеү юлдаш итеп алыу.
ИСТИФАДӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡулланыу,
(файҙаланыу.
□ Истифадә итеү (файҙаланыу, тсулланыу.
А ҡмулланы ң бөтә камәләте ҡаҙаҡ сахраһында
алынган вә ҡаҙаҡ шагарҙарынан истифадә
ителгән ине. Р. Фәхретдинов.
ИСТИХАРА [гәр.] и. иҫк. Берәй нәмә тура
һында алдан төштә күреп белеү өсөн йоҡла
ғанда төшлөк һалдырып йәки төшлөк һалып,
доға уҡып ятыу.
□ Истихара итеү (йәки ҡылыу) төшлөк һ а
лы ү, төшлөк ҡуйыу, кәрәкле төш күреү
өсөн доға уҡып ятыу.
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ф Б улһа — бохара, булмаһа — истихара. Әй
тем.
ИСТИХр аЖ [ғәР.]: нстнхраж итеү ( йәки ҡы
лыу) иҫк. кит. Һығымта яһау. Сөнки бала һәр
заманда бер нәмәне тәжрибә идәр, .. ҡулына
бер еңел нәмәне алыр, елгә осорор, һауала
йөрөүҙе истихраж итер, күккә ҡарар.. 3. Һаҙи.
ИСТИХФаФ [гәр. ] и. иҫк. кит. Еңел Tcapaui,
еңел мөнәсәбәт, һөнәрәбәҙ йә тәәннәт, йә истихфаф, үҙ ҡылган эшебеҙ юҡ иҫебеҙҙә. а ҠМулла.
ИСТИҺЗа [гәр.] и. иҫк. кит. Мыҫҡыл, мәсхә
рә. Ғәҙәте йә истиһза, йәки тәхҡир, һүҙ һөйлә
мәҫ берәүҙе жәрех ҡылмай, атсмулла.
□ И стяһза ҡылыу (йәки итеү) мыҫкыллау,
мәсхәрәләү.
ИСТОрИОТраФ и. ИсториограФия (1 мәғ.)
өлкәһендәге белгес.
ИСТОр ИОГраФ И К с. ИсториограФияға мө
нәсәбәтле. Историографик хәҙмәт.
ИСТОрИОТрАФИЯ [Рг/С. (гр .) и. 1. Кешелек
йәмғиәтенең үҫеШ тарихы, шул турала туплан
ған ғилемде һәм тарихи сығанаҡтарҙы өйрән
гән Фән.
2. Билдәле бер дәүергә, быуатҡа йәки берәй
проблемаға бағышланған тарихи яҙмалар
йыйылмаһы. Совет осоро историографияһы.
ИСТр ЕБЙТЕЛЬ [РУС. ] и. Һауа һуғышында
дошман авиацияһын юҡ итеү өсөн тәғәйенлән
гән хәрби самолет. Реактив истребитель. Истре
бителдә осоу.
ф Лётчик-истребитель
истребитель авиа
цияһы лётчигы.
ИСТӘБраҠ [гәр.] и. иҫк. алтын-көмөш еп
тәр ҡатыштырып һуҡҡан ебәк туҡыма. Урыны
ине Фирдәүестең — түр башы, сөндөс, истәбраҡтан ине хөлләһе, Ш. Бабич.
ИСТӘК и. баш ҡорттарҙың ҡаҙаҡ-ҡырғыҙҙарҙағы атамаһы. [Балтаев:] Казармаларга барҙым,
ундагы һалдаттар нугай, истәк егеттәре икән.
а. Таһиров.
ИСГӘҮ ҡ. ҡар. эҫтәү.
ИҪ и. 1. Онотмай башта һатслау һәләтлеге;
хәтер, зиһен. Иҫе яҡшы. Иҫе юҡ. И ҫкә алыу.
Иҫкә төшөрөү. Иҫтә ҡалдырыу. Иҫтә ҡалыу.
Иҫтән сыгарыу. Иҫтә тотоу, ш Иҫеңдәме, бы л
был, үткән яҙҙа, һин һайраган агас төбөндә,
кем ине у л шунда ҡосагымда, ай балҡыган
яҙҙың төнөндә? Ш. Бабич. Башҡортостан!
К үңел тула, үткәнең иҫкә алһам. М. Тутсгамышев. Беҙҙең халыҡ ялҡау ҙа инде: маяҡ ҡаҙауҙы
ошо көнгә тиклем иҫтәренә лә төшөрмәгәндәр.
Д. Юлтый. Н иңә һуң башта у к был уйҙар
уның [Янһаровтың] иҫенә килмәгән? В. Викбай.
2. Тирә-йүндәге мөхитте һиҙеү һәләтлеге; аң,
һуш. Иҫ алыу. Иҫте югалтыу. ■ М аян .. түшә
генә иҫе ауып йыгыла. «Ҡуҙыйҡүрпәс менән
Маянһылыу». [Фатима:] Бала кеше ш ул әле, иҫ
белмәй, Б. Бикбай. Хөрмәт иҫенә килә алмай,
аңшайып байтаҡ торҙо. Ф . Иҫәнғолов. Иртә
геһен бай иҫенә килеп, башын ҡалҡытып ҡара
һа, янында бер кем дә юҡ (Әкиәттән). Иҫ инеү
1) әҙ генә ҙурайып төрлө нәмәне аңлай, һиҙә
башлау (балаға ҡарата). Бала алдында юҡбарҙы һөйләмә, уга иҫ ингән хәҙер; 2) һушты
юғалтҡан ерҙән һушҡа килеү. А йы уголаҡ аҫҡа

барып төшкәс, бик оҙаҡ иҫәнгерәп ятҡан. Ш у
нан иҫ ингәс, ауыр итеп көрһөнгән дә тороп кит
кән (Әкиәттән). Иҫ китеү 1) аң, һуш юғалтыу.
Бәһлеүән байтаҡ ваҡыт иҫе китеп ята (Әкиәттән);
2) күсм. ғәжәпкә ҡалыу, аптырау. Иҫ китерлек
эштәр эшләнек, Салауат тигән иргә таянып (Х а
лыҡ йырынан); 3) күсм. ғәжәпләнеп һоҡла
ныу. Иҫ ҡороу аң-һуш юғалғандай булыу.
һуңгы айырылышыу көндәремде хәтерләп,
иҫем ҡороп, ултырганмын да ултырганмын.
И. Мусин. Иҫте йыйыу уйлай, аңлай алыу хәле
нә ҡай-гыу. Иҫемде йыйганда, Сания ятаҡҡа
инеп киткән ине. Н. Мусин. Иҫте китәреү 1) аң
ды, һушты алыу; һуштан яҙҙырыу. Теге ҡарт
Имән батырҙы иҫен китәргәнсә гуҡмаган да,
ҡаҙандагы ашты күтәреп ашап, сыгып киткән
(Әкиәттән); 2) күсм. ғәжәпкә ҡалдырыу; апты
ратыу. Дингә лә, законга ла һыймай торган
гәжәп хәл бөтә ауылдың иҫен китәрҙе. Һ. Д әү
ләтшина. Иҫтән тайыу ( йәки яҙыу) 1) аң, һушты
юғалтыу; иҫһеҙ булыу. Йыгылып китә бала ш ун
да иҫтән тайып. «Бабсаҡ менән Күсәк»; 2) ныҡ
аптырау. Фәтүәһен таптым, егеттәр, йөрөмәгеҙ
иҫтән яҙып. Аңлагы ҙ ки: ҡыҙҙарга ҡыҙмай
йөрөү, шикһеҙ, яҙыҡ. Ш. Бабич. Иҫ үңгәләү
аң, һуш томаланыу. Түрәбай, иҫе үңгәләп,
ултыра төштө. Т1. Хәйбуллин.
3. Тән, ағзаның һиҙеү-тойоу һәләтлеге; һуш.
Яраланган аягымдың иҫе юҡ.
4. У.-в. клш. иҫемдә һөйл. Йәтәс айырышҡан
кешенең ҡулынан нәмә алғанда отолмаҫ өсөн
әйтелә.
ф Ике иҫле аҡылға самалы; һәтәү. Иҫ белгән
дән (йәки белә башлағандан) аң, аҡыл инә баш 
лаған саҡтан; бала йәштән. Мин иҫ белгәндән
беҙ ошо ауылда торабыҙ. Иҫе дөрөҫ уйлау,
Фекер итеү һәләте юғалмаған. Иҫенә лә инеп
сыҡмай кешенең ниҙелер уйламауына ҡарата
әйтелә; уйлап та бирмәй. Иҫенә ( йәки иҫеңә)
төшкән икән ваҡыты үткәс, һуңлап бер эшкә
тотонған кешегә шелтәләп әйтелә. [Үмәр:] Яңы
иҫенә төшкән икән Ныязголдоң! Башта уҡ әҙәмгә
һанап үҙе яусылатҡан булһа, был көнгә, был
хурлы ҡҡа төшмәй инек. Һ. Дәүләтшина. Иҫең
бар булғыры! ниҙелер онотоп, үртәнгәндә әйтелә.
Иҫ итеү алдан белеү. Иҫ киткес ғәжәп итерлек;
ғәйәт, сикһеҙ, бик. Иҫ киткес ҙур. И ҫ киткес ма
тур. ■ Иҫ киткес оҫта булган инде ул һәнәрсе!
3. Биишева. Иҫең ҡороғоро ниҙелер онотҡанда
үртәнеп әйтелә.— И ҫең ҡорогоро, анау Басир
ҡарт мәрхүмдең улы кем һуң әле? Һ. Д әүләт
шина.
•
Иҫең киткән иҫке сәкмәнгә. Әйтем. Иҫ ит
мәгән сир яман. Әйтем. И ҫәрҙең иҫе булмаҫ,
ялҡауҙы ң эше булмаҫ. Әйтем.
ИҪ-аҠЫЛ и. Аңлау, Фекер итеү һәләтлеге.
Иҫ-аҡылы бөткән. Иҫе-аҡылы юҡ.
ф Иҫ-аҡыл китеү бик ныҡ аптырау; шаҡ
ҡатыу. Шул саҡ әбей .. бик һылыу бер йәш ҡыҙга
әүерелгән. Егеттең быны күреп иҫ-аҡылы киткән
(Әкиәттән). Иҫ-аҡыл ҡороу 1) бик ныҡ аптырау.
Кылыгыңа иҫ-аҡыл ҡороно; 2) ныҡ ыҙа сигеү,
я Фаланыу. Алыҫтан бесән ташый-ташый иҫаҡылым ҡороно. Иҫ-аҡыл юғалыу нисек итергә
белмәй аптырау. Иҫ-аҡылға һыймау ғәжәп итер
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лек, хайраи ҡалырлыҡ булыу . И ҫ-акылга һый
маҫ лыҡ эш.
и ҫ а у а л с. диал. Иҫәүәи. И ҫауал Зөлкәрнәй
ни уйламаган-нитмәгән, Аласыбарҙы һатҡан да
ебәргән (Әкиәттән),
и ҫ а у а н с. диал. Иҫәүән.
ИҪБаТ [гәр. ] и. Ниҙеңдер дөрөҫлөгөн р аҫ
лау әсән Килтерелгән дәлил.
□
Иҫбат итеү ниҙелер дәлилләп нығытыу,
иҫбатлау. И ндрил .. үҙ фәлсәфәһенең нигеҙе
дөрөҫ булыуын иҫбат итергә керешә. Д. Юлтый.
ИҪБаТЛ а Н Ы у ҡ. төш. ҡар. иҫбатлау,
и ҫ в а т л а т ы ү ҡ. йөк. ҡар. иҫбатлау.
ИҪБаТЛаУ ҡ. Дәлилдәр менән раҫлау. Ф ән
иҫбатлауынса, бешмәле хайуандың һөтөндә,
шайыгында, тиҙәгендә м иллионлаган .. микроб
бар. В. Ғүмәров.
ИҪЕМЛӘҮ к. диал. Иһәнәү.
ИҪЕРТӘНЕҮ ҡ. Иҫте юйыу, иҫһеҙ булыу.
И ҪЕр ГЭҮ ҡ. диал. Ҡ ыҙғаныу, йәлләү.
ИҪЕр ЕК с. ИҫертКес эсемлеК тәьҫирендәге;
айиыҡ түгел. И ҫерек кеше. Л аяҡы л иҫерек.
■
Хажигә ли иҫерек кеше һымаҡ башын тота
алмай, ултырган еренән сайҡалып ҡуйҙы.
М. Ғ аж и./И ҫергәи, ҡыҙмаса булғаи кешеләргә
хас. Иҫерек тауыш. ■ И дрис ҡарт .. ҡарлы ҡ
ҡан иҫерек тауыш менән йырлай-йырлай, ауатүнә урам буйлап атлай. 3. Биишева. Иҫерек
баш һәр ватсыт эсеп иҫереп йөрөгәи кешегә
әйтелә.
•
Бер иҫеректең буш һүҙенән икенсе иҫерек
мәгәнә табыр. Әйтем. Иҫерек аҡсаһын эсмәй,
аҡылын эсә. Әйтем.
И ҪЕр ЕҮ ҡ. 1. ИҫереК булыу, иҫереккә әилә
иеү. Л аяҡыл иҫереү. И ҫереп йыгылыу. Эсеп
иҫереү. Иҫереүе еткән, ш Л әх иҫергән егеттәр
ҡайныһы-ҡайҙа тәгәрәне. Ф . Иҫәнғолов.
2. Еҫ, газ һ. 6. тәьҫире менәи ағыулаиыу.
Төтөнгә иҫереү, ш [Сәгиҙә:] Йыйылышта бер
туҡтауһыҙ тарталар, тәмәке еҫенә иҫерҙем.
М. Тажи.
3. күсм. Ниидәйҙер тойғоиаи, xyni еҫтәи баш
әйләиеп онотолоу, рәхәтлеК хисе Кисереү. М ө
хәббәттән иҫереү. Бәхеттән иҫереү. Шатлыҡтан
иҫереү, ш Тәмле еҫегеҙгә иҫергәндә, м әдхи
әләр йырлап йөрөрмөн. Ш. Вабич. Б еҙҙең көн
дәр бындагы иректән иҫереп үтәләр. Д. Юлтый.
ф Йоҡоға иҫереү йотсо тәьҫирендә иҙерәп,
иҫте йьш алмаҫ булыу. Мин йоҡога иҫергән
баш менән уга ҡарап ҡалдым. Уның ниңә уят
ҡанын аңламаным. Д. Юлтый.
ИҪЕр ЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. иҫереү.
ИҪЕр,ГЕҮ ҡ. 1. ИҫереК хәлгә килтереү.
Иҫертеп һалып ҡуйыу. ■ [Күктолпар — Ҡ уҙыйкүрпәскә:] Егетем, һине туйҙа иҫертеп а яҡ 
тан йыгырга ла, тышҡа алып сыгып үлтерергә
уйлайҙар. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
Иҫертерлек хуш еҫле йәйрәп ятҡан еребеҙ!
«Урал батыр».
2. Газ, һ. б. еҫ менәи ағыулау. Газга иҫертеү.
3. күсм. Көслө тойғо, хуш еҫ һ. б. менән башты
әйләндереү. Шатлыҡҡа иҫертеү. ■ Ғишҡың гы
на мине ай иҫертә, әйтеп кенә аңлар ҙа кеше
юҡ (Х алык йырынан).
ИҪЕҒГКЕС С. 1. Ооставында спирт булған,

иҫертә торғаи. Иҫерткес эсемлектәр./ / Иҫерткес
эсеү.
2. күсм. Онотолорлоҡ дәрәжәлә нескә хискә
бирелдереп онотолдорған, рәхәтлек кисерткән.
Иҫерткес хистәр.
ИҪЕҮ ҡ. Бер йүнәлештә хәрәкәт итеү (елгә
ҡарата); өрөү. Иҫте елдәр сайҡалдырып ҡамыш
тар башын. Р. Ниғмәти. Ерәнсәй ҙә атым ай
ялдарын ҡиблаларҙан иҫкән ел тарай (Халыҡ
йырынан).
ф Ел(дәр) иҫеү ҡар. ел. Иҫкән ел кеүек тиҙ
үтә торған нәмәгә әйтелә. Вәй, гүмерҙәр, иҫкән
ел кәүек олагып торалар. Ғ. Хәйбуллин.
ИҪКЕ 1 с. 1. Тотоноу, ваҡыт үтеү арҡаһында
таушалған, туҙған; киреһе лңы. И ҫке арба. Иҫке
быйма. И ҫке өй. Иҫке кейем. ■ Т үрҙә ҡалайлы
иҫке һандыҡ. Уның өҫтөндә бер-ике башҡорт ба
лаҫы.. Ғ. Дәүләтшин. Саматтың өҫтөндә әлеге
ш ул иҫке пинжәк, башында ҡояшҡа янып бөткән
кепкаһы. Ә. В икчәнтәев./Ғәүге сиФатын юғалт
ҡан, боҙолған. Иҫке төпрә./ Элек булып, ҡулла
ныу, Файҙаланыуҙан сыҡҡан. И ҫке аҡса. Иҫке
мода.
2. Элек-электән булып килгән; күптәнге. Иҫке
ауыл. И ҫке дуҫ. И ҫке гәҙәт. ■ [Дутов] отряд
тары береһе лә таралмайса, иҫке гәҙәт менән
яландарҙы гиҙеп,., ауылдарҙы талап йөрөй
башланылар. 3. Шәрҡи. Атҡа менегеҙ, ирҙәр,
агалар, асылһын әйҙә иҫке яралар. Салауат
Ю лаев./Электән билдәле булып, әһәмиәтен
юғалтҡан. Иҫке хәбәр.
3. Үткәнгә, элекке ваҡыттарға ҡараған, бө
гөнгө талаптарға Яуап бирмәгән. И ҫке ысул.
И ҫке йыр. Иҫке стиль менән эш ләү./ Иҫке йәмғи
әт ҡоролошона ҡарата. И ҫке армия. И ҫке
донъя. Иҫке тәртип. Иҫке хөкүмәт. ■ [Ҡарттар]
үҙҙәре белгән иҫке армия менән яңы армияны
сагыштырып .. хәҙерге Ҡыҙыл Армияны һораш
тылар. Ғ. Дәүләтшин. [Тимер:] Иҫке ҡалдыҡ
тарҙы беҙ күптән .. кәлгә осорганбыҙ. В. Бик
бай.
4. Үткән, элекке (ваҡытҡа ҡарата). Б ы л йәй
л әү иҫке замандарҙан бирле маҡталып килгән
бай йәйләүҙәрҙең береһе. Һ. Дәүләтшина.
5. Нимәнеңдер алдынан булған, элекке. И ҫке
адрес./Ү ткән йылғы урожайға ҡараған, был
тырғы. Иҫке бәрәңге, ш Яңы келәттә яңы арыш,
иҫке келәттә иҫке арыш (Халыҡ йырынаң).
6. Хәҙергенән алда төҙөлөп, яңыһы менән
бер рәттән ғәмәлдә булған (күберәк ауыл, ҡала
атамаларына ҡушылып йөрөтөлә). И ҫке Собхангол ауылы. Иҫке Ҡорос ауылы, m А на ,—
тине Ғәйшә, — ҡыҙгылт йортто күрәһеңме? Ул
суйын ҡоя торган завод. Ул заводтың был ягын
хәҙер иҫке Өфө тип йөрөтәләр. С. Агиш. Теге
заман Иҫке Ҡ айынлыла торган саҡта, А ҡселән
йылгаһы яҙ һайын ярҙы умырып ауылга яҡы н
лаша башла[ гайны]. Б. Бикбай. Уны [Ша
һиҙә әбейҙе] Үмәр үҙҙәренен элекке иҫке өйҙә
ренә башҡа сыгарып, агай-энеһе йыйылып бер
һыйыр алып биреп ҡуйҙылар. Һ. Дәүләтши
на.
ф Иҫке ауыҙҙан яңы һүҙ ҡар. ауыҙ. Иҫке ер
бер нисә йыл сәселгән ер. Иҫке йорт 1) тыуып
үҫкән йорт. Бер саҡ ш улай килен үҙенең
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тыуган-үҫкән, кендек киҫкән еренә, иҫке йортҡа,
ҡунаҡҡа барып килергә уйлаган (Әкиәттән); 2)
халыҡтың элекке торған урыны. Иҫке стнль
беҙҙең эраға тиклем 46 йылда Юлий Цезарь
индергән, рустарҙа христиан дине менән 10 быу
атта тсабул ителеп, Бөйөк Октябрь Социалистик
революцияһына тиклем тсулланылған йыл иҫәбе
атамаһы (20 быуатта хәҙерге йыл иҫәбенән
13 көнгә һуң йөрөгән); Юлиан календаре.
•
Иҫке йорттоң ҡәҙерен яңыһында белерһең.
Әйтем. Яңы ҡолаҡсынга ышанып, иҫке ҡолаҡ
сынды утҡа яҡма. Әйтем. Яңыны яңы иткән иҫке.
Әйтем.
ИҪКЕ 2 и. диал. 1. Йүргәк. Баланы иҫкегә
төрөү.
2. Сепрәк балаҫ.
И ҪКЕЛЕК и. Хәҙерге шарттарға тура килмә
гән, элеккенән, боронғонан һатсланған тсараш,
йола һ. б. И ҫкелек ҡалдыгы.
ИҪКЕЛӘ Р и. тар. Меңдәр ырыуына тсараған
бер нисә араны берләштергән төркөмдөң а т а 
маһы. Беҙ сей башҡорттар, иҫкеләр. Б өр
йән, Таллы, Ҡыпсаҡ — иҫкеләрбеҙ (Хикәйәт
тән).
ИҪКЕ М ОҪҠО и. йыйн. Иҫкереп, туҙып
бөткән кейем-һалым. [Шәһиҙә] иҫке-моҫҡога
төрөп, һикегә һалган ир баланы ҡарай. Ғ. Хәй
ри. Әсәйем бәләкәй шәмен яндырып, иҫке-моҫ
ҡоларын ямарга ултыра. Д. Юлтый.
ф Иҫке-моҫҡо йыйыусы ҡар. ҡырлайсы.
И ҪК Ер ЕҮ ҡ. 1. Оҙатс Фаиҙаланыу, тотоноу
һәм күп ватсыт үтеү сәбәпле таушалыу, туҙыу.
Кейем иҫкергән. Өй иҫкергән. И ҫкергән тех
ника.
2. Оҙатс һатсланып, сиФат яғынан үҙгәреү,
боҙолоу. Иҫкергән май.
3. Заман талабына, заман ихтыяжына яуап
биреүҙән үтеү. Иҫкергән ҡараш. И ҫкергән ысул.
И ҫкергән мода.
И ҪК Ер ТЕҮ ҡ. 1. Оҙатс Файҙаланып йәки
әрһеҙ тотоноп, яңылығын бөтөрөү; таушалды
рыу, туҙҙырыу. Күлмәкте иҫкертеү. Юрганды
иҫкертеү. Иҫкертеп бөтөү.
2.
Үҙ ваҡытында Файҙаланмай йәки оҙаҡ
һаҡлап боҙоу. Икмәкте иҫкертеү. Майҙы иҫкер
теү.
ИҪКЕСЕ и. һөйл. Иҫке замандағы ғәҙәт,
тәртипте яҡлаусы.
И ҪКЕСЕЛ с. һөйл. Иҫке замандағы ғәҙәт,
тәртипте яҡлаусан, иҫкене ҡыуыусан. И ҫкесел
кеше.
И ҪКЕСЕЛЕК и. Тормош һәм Фекер-ҡараштағы иҫке (4 мәғ.) күренештәр. И ҫкеселеккә
ҡаршы көрәшеү. Иҫкеселекте бөтөрөү.
ИҪКЕСӘ p. 1. Элек булған, электән килгән
ысул, тәртип, ғәҙәт-йола буйынса; элеккесә.
Иҫкесә эшләү. Иҫкесә йәшәү, ш [Ш әрәф-Тимер
гә:] Вафатына бер аҙна булды инде. .. Иҫкесә
күмделәр. Әсәйең ҡарт кеше ине бит инде, ни
эшләмәк кәрәк. Б. Бикбай. / Элекке хәлендәгесә.
Эй, Х әлим Искәндәров, ҡуҙгалма һис ел иҫмәй
сә, һәм Троицкийҙы ла ҡуҙгатма, торһон иҫкесә!
Ш. Бабич.
2.
һөйл. Ғәрәп алФавитынса. Иҫкесә яҙыу.
Иҫкесә уҡы й белеү.

ИҪКӘЛЕП и. һөйл. Латинды ҡабул иткәнгә
тиклем башҡортта йөрөгән ғәрәп алФавиты.
Мәҙрәсәгә йөрөп, иҫкәлеп таныгас, уның [Ға
таулла бабайҙың] рус мәктәбенә барып уҡыгыһы
килә. Р. Солтангәрәев.
И ҪКӘ РЕҮ ҡ. Алдан һиҙеү, абайлау. К өн
дән-көн яҡынлашып килгән һабан туйҙарын
иҫкәрепме, .. оҙон яллы сабыш аттары кешнәп
ебәрә. Ғ. Лоҡманов.
• Иҫкәрмәҫ түңгәк сана ауҙарыр. Мәҡәл.
ИҪКӘРМӘ и. 1. Телмәрҙең йәки яҙманың
айырым урындарына ҡарата бирелгән бәләкәй
генә өҫтәмә аңлатма. Иҫкәрмә индереү (би
реү). Текстҡа бирелгән иҫкәрмә.
2. Нимәлер (телмәр, текст һ. б.) буйынса
әйтелгән, яҙылған ҡыҫҡа Фекер. Тәнҡитле иҫ
кәрмә. Иҫкермә яһау.
ИҪКӘРМӘҪТӘН р. кит. Уйламаған, көтмә
гән ерҙән; аңғармаҫтан. Иҫкәрмәҫтән килеп сы
гыу. Иҫкәрмәҫтән әйтеп ташлау. ■ Ш ул [хәл]
беҙҙе иҫкәрмәҫтән легаль тормошҡа сыгырга
мәжбүр итте. Д. Юлтый.
И ҪКӘ РТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. нҫкәртеү.
И ҪКӘ РТЕҮ ҡ. 1. Берәр эш-хәлде белдереү,
һиҙҙереү. Сәлмән һүҙҙе икенсегә бора,., агаларына алдан иҫкәртеп ҡуймаҡсы була (Әкиәттән).
2. Берәр эш, ҡылыҡ хаҡында алдан әйтеү;
иҫкәртмә я һ ау .— һ уңгы тапҡыр иҫкәртәм,— тип
ҡысҡыра атаман ҡылысын ҡынынан һурып,—
һүңгы тапҡыр! Үкенёрлек булмаһын! Ә. Вахи
тов.
3. Ниҙелер булдырмаҫ өсөн алдан сара күреү.
Ауырыуҙы иҫкәртеү. Енәйәтте иҫкәртеү.
ИҪКӘРТМ Ә и. Тәртип боҙоусыға киҫәтеп
әйтелгән һүҙ; шелтә. Ҡаты иҫкәртмә. Иҫкәртмә
яһау. ■ [Йыһаншин:] Әгәр Солтанов .. ныҡлы
һынылыш яһамай икән, эшенән алып, судҡа
бирергә кәрәк. А ңла, Солтанов, был һиңә һуңгы
иҫкәртмә, Б. Бикбай./Нимәнәндер (ауырыу
һ. б.) һаҡлау өсөн алдан белдерелгән кәңәш
һ. б. Врачтың иҫкәртмәһе. Иҫкәртмә яһау.
ИҪКӘРТМ ӘҪТӘН p. 1. Алдан әйтмәй, бел
дермәй; ҡапыл. Иҫкәртмәҫтән башланган һө
жүм.
2. ҡар. иҫкәрмәҫтән. Иҫкәртмәҫтән туп атыл
ды, Порт-Артурҙы ут алды. Иҫкәртмәҫтән туп
атылгас, беҙҙең гәскәр буталды (Бәйеттән).
ИҪЛЕ с. Иҫе, хәтере бик яҡшы. И ҫле ҡарт./
Фекере, зиһене яҡшы; зирәк. И ҫле бала. И ҫле
булы у.
ИҪЛӘМӘҪТӘН р. Уйламағанда, аңғарма
ҫтан; ҡапыл. Иҫләмәҫтән йыгылып китеү, ш И ҫ
ләмәҫтән атынан осоп төшкән һыбайлы аңын
йыя алмай аҙаплана. Я. Вәлиев.
ИҪЛӘҮ ҡ. 1. Онотмай, хәтерҙә тотоу. Бала
саҡты иҫләү. ■ Ул [Оморҙаҡ бабай] үҙ гүмерендә .. йөҙҙән ашыу бүре һуҡҡан. Төлкө
һыуһар, бурһыҡтарҙың иҫәбен иҫләй ҙә алмай.
Ж. Кейекбаев.
2. Иғтибар итеп, хәтергә һалыу. Урманга
ингәндә иҫләп бар, сыҡҡанда шул юлдан сыгырһың.
3. Иғтибар биреү, абайлау. Эргәмдә .. кеше
торганын күреп, аптырап ҡалдым. Иҫләберәк
ҡараһам, Х әйбулла бабай, имеш. Н. Мусин.
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Беҙ ҙә еләк йыйыу га әүрәп, уның [Рәйестең]
айырылып калганын иҫләмәгәнбеҙ, Н. Мусин.
ИҪНӘТЕҮ ҡ. эйһ, ф, кар. нҫнәү. Йоҡо ла
килгән. Иҫнәтә, С. Агиш.
ИҪНӘҮ ҡ. Йотсо баҫтсанда, иреКһеҙҙән аүыҙҙы
киң асып, бик тәрән тын алыу; иһәнәү. Оҙон
итеп иҫнәү, ■ [Айбулат] ҡысҡырып иҫнәне,
быуындары шытырлагансы кирелде. Һ. Дәүләт
шина.
ИҪТӘЛЕК и. 1. Үткән көндәрҙән иҫтә тсал
ған хәл, ватсиға, күренеш һ. б.; хәтирә. Матур
иҫтәлек. Данлы йылдар иҫтәлеге, ш Уның [Ныязголдоң] бөгөнгө ҙур еңеү шатлыгын һис нин
дәй күңелһеҙ иҫтәлектәр менән күләгәләткеһе
килмәй ине. Һ. Дәүләтшина.
2. күпл. Үткән көндәрҙәге хәл, ватсиға һәм
кешеләрҙе иҫкә төшөрөп яҙған әҫәр. Иҫтәлектәр
яҙыу.
3. Үлгән кешенең хәтирәһе, ядкаре. Шагир
иҫтәлегенә арналган кисә. ■ Ҡарт Черниговтың бейеккә күтәрелгән горур башнялары баш
ҡорт халҡының батыр улы, Советтар Союзы
геройы Тәфтизан Таһир улы Миңлеголовтың ..
мәңге юйылмаҫлыҡ иҫтәлеген һаҡлай. Ш. Бик
ҡол.
4. Кемдең йәки нимәнеңдер хәтирәһен һатслаған нәмә. Иҫтәлек итеп биреү. Иҫтәлек итеп
һаҡлау. ■ Ул [Аҡбулат] иҫтәлек өсөн миңә
ошо көршәкте алып килгән ине. 3. Бииш ева./
Иҫтә һатслаһын өсөн кемгәлер тсалдырылған
яҙма. Егеттәр, ҡыҙҙар альбомдарына иҫтәлек
яҙыштылар, бер-береһен онотмаҫҡа, ташлаш
маҫҡа, хатлашып торорга вәгәҙә ҡуйыштылар.
М. Тажи. Й ырҙар яҙҙым Урал ҡаяһына, иҫтә
лектәр булып ҡалһын тип (Халыҡ йырынан).
+ Иҫтәлен дәфтәре йәштәрҙең йәшлек хә
тирәһе итеп үҙ-ара йыр, шиғыр яҙышыр өсөн
тотҡан махсус дәФтәре. Иҫтәлек дәфтәре тотоу.
ИҪТӘЛЕКЛЕ с. 1. Иҫтән сыҡмаҫлыҡ, хәтер
ҙә тсалырлыҡ, онотолмаҫлыҡ. Иҫтәлекле кө н./
Әһәмиәтле ваҡиғаға бәйле булыуы менән билдә
ле. Өфөлә Владимир Илъичтың исеме менән
бәйле булган иҫтәлекле урындар һәм йорттар
бар. «Совет Башҡортостаны», 1965, 14 Февраль.
2. Әһәмиәтле ваҡиғаға арнаулы. Иҫтәлекле
бүләк. Иҫтәлекле миҙал.
И ҪҺЕҘ с. 1. Иҫе, һушы юҡ, иҫе, һушы юғал
ған, иҫтән яҙған. И ҫһеҙ б у л ы у .//И ҫ һ еҙ илау.
■
Ҡыҙ мәскәйҙең башын ҡарай башлаган
икән — иҫһеҙ булган да йыгылган (Әкиәттән).
2. Тиҙ онота торған, хәтерһеҙ. И ҫһеҙ кеш е./
Уйлап, аңлап эшләй белмәгән; аңра.
И ҪҺЕҘЛӘН ЕҮ ҡ. 1. Иҫте, һушты юғалтыу.
И ҫһеҙләнеп ҡолау. / Һиҙеү, тойоу һәләтен юғал
тыу. Минең ҡолаҡ ш аулап китте. Б еләк иҫһеҙ
ләнде. Д. Юлтый.
2. Хәтерҙән яҙыу, иҫһеҙгә әйләнеү; хәтерһеҙ
ләнеү.
И ҪҺЕҘ О ҪҺО Ҙ С. һөйл. Бөтөнләй иҫһеҙ.
Иҫһеҙ-оҫһоҙ булыу. ■ [Бибисара:] Кейәү бала
ҡай, .. мулланы иҫһеҙ-оҫһоҙ итеп туҡмап ташлагандар бит. 3. Биишева.
ИҪ ҺУШ и. йыйн. Иҫ һәм һуш. [һалдат]
аңын югалтып, иҫ-һуш аралаш һаташа башлай.
Ғ. Хөсәйенов.

4 Иҫ-һуш ҡороу ш ул уҡ Иҫ-аҡыл ҡороу (ҡар.
иҫ-аҡыл). [Мозафар:] «Әсәй, ошонан башлап,
Сәкинә ҡыҙың түгел, киленең б у л а »,— тигәс,
әбейҙең иҫе-һушы ҡороно. Н. Мусин.
ИҪӘЙЕҮ ҡ. Иҫ белер йәшкә етеү; аҡылла
ныу. Иҫәйгәс, балам, үҙең аңларһың әле.
ИҪӘН с. 1. Донъяла бар, тере; киреһе үле.
И ҫән йөрөү, Иҫән ҡалыу. Иҫән тороу. ■ [Ҡ а
тын:] А лла ҡушһа, иҫән булырбыҙ, ҡушмаһа,
үлербеҙ. Д. Юлтый. М инең әсәй элек, иҫән
саҡта, {б айга эшләп тамаҡ туйҙырган. Ғ. Аман
тай.
2. Ауырыуһыҙ, сырхауһыҙ, һау-сәләмәт. Иҫән
кеше. Иҫән булыу.
3. Зы ян-зарарһыҙ, теүәл, бөтөн. Килендең
ҡайтыуына .. бер генә кәлсә иҫән ҡалган, ти
(Әкиәттән).
+ Баш(ы) иҫән үлмәгән, тере; иҫән-һау.
[Ҡыҙ:] Егет, башың иҫән саҡта сыгып ҡотол
(Әкиәттән). Иҫән булһаҡ инш. теләкте, хыялды
һөйләгәндә әйтелә. [Бабсак — ханга:] Бер-бер
йомош бармы әллә яңынан? — ти,— Уныһын да
үтәрбеҙ беҙ, иҫән булһаҡ. «Бабсаҡ менән К ү
сәк». Иҫән бул(ығыҙ)! хушлашҡанда әйтелә. Ба
ры ла эйелеп ҡалалар, хуш , иҫән бул, тиешеп.
Ш. Бабич. Иҫәнме(һегеҙ)! иҫәнләшкәндә әйте
л ә .— Иҫәнме, Йылҡыбай менән К ейекбай! — тип
ҡысҡырып үтә Кейеҙбай (Әкиәттән).
#
Баш иҫән булһа, мал табылыр. Әйтем,
и ҫән аман с. i, Донъяла бар, тере; иҫәнһау. Иҫән-аман булыу. Иҫән-аман йөрөү.
2. Бәлә-ҡазаһыҙ, зыян-зарарһыҙ; теүәл. Н ә
мәләр иҫән-аман. ■ [Аҡназар] һабан һөрөп,
арыш сәсеп, быйыл шуны иҫән-аман тапатып
алды. Ғ. Дәүләтшин.
ИҪӘНГЕрӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. иҫәнгерәтеү.
ИҪӘНТЕрӘТЕҮ ҡ. 1. Бәреп, һуғып, аңды
томалау. Әсәйемде барып ҡосаҡлагайным, мине
бер яҡҡа иҫәнгерәтә һугып тәгәрәттеләр.
Ф . Иҫәнғолов.
2. эйһ. ф. ҡар. иҫәнгерәү. Иҫәнгерәтеп тора.
Баш ауыртып, иҫәнгерәткән инде.
ИҪӘНТЕрӘҮ ҡ. 1. Бәрелеү, һуғылыу һ. б.
сәбәптәрҙән аң томаланыу, иҫ юйылыу. Иҫән
герәп ятыу, ш Тау батыр ҡолавы йырылып
килеп төшкән дә иҫәнгерәп оҙаҡ ҡына иҙәндә
ятҡан, ти (Әкиәттән).
2. Иҫ, аҡыл тарҡалыу, аң буталыу; апты
раныу. И ҫәнгерәп ҡалыу. И ҫәнгерәп тороу.
И ҫәнгерәп ултырыу, ш [Сәрбиямал:] Атаһы,
ҡәҙерле ҡунаҡты ҡаршы ал. Атаҡ-атаҡ, нишләп
иҫәнгерәп тораһың?! 3. Биишева.
ИҪӘНКЕҮ ҡ. диал. Иҫәнгерәү.
ИҪӘНЛЕК и. Имен-аман хәл; һаулыҡ, сәлә
мәтлек. [Ғәмилә:] Шөкөр, иҫәнлек бар. Б. Бик
бай.
ф Иҫәнлен һорашыу күрешеп, хәл белешеү.
Иҫәнленкә иҫән-һаулыҡ теләп әйткән һүҙ. [Крә
ҫтиән:] Барын сыгарҙым. Ашагыҙ. И ҫәнлеккә!
Д. Юлтый.
ИҪӘНЛЕК һауЛЫҠ и. йыйн. Һаулыҡ, сәлә
мәтлек. Иҫәнлек-Һаулыҡ һәйбәт булы у. И ҫән
лек-Һаулыҡ булмау, ш Ҡамыр батыр иҫәнлекһаулыҡ һорашып, өйгә ингән (Әкиәттән).
+ Иҫәнлешсә-һаулыҡҡа ашағанда, эскәндә
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я ҡ т ы теләк теләп әйтелә. Иҫәнлек-һаулыҡ һо
рашыу күреШеп, хәл б ел етеү . [Хәмит — Ғәмиләгә:] Иҫәнлек-Һаулыҡмы, еңгә? Б. Бикбаи.
ИҪӘНЛӘШ ЕҮ ҡ. О сратҡ ан да иҫәнлек-hay ~
лыҡ һораты у; сәләм бирешеү. Заман предсе
дателгә ҡул биреп иҫәнләште .. Ә . Вәли. Б и к 
тимер .. һорауһыҙ-ниһеҙ инә лә: „Иҫәнме, һау
мы? “ — тип иҫәнләшә ( Ә к и ә т т ә н ) .
ИҪӘН-ҺАУ с. йыйн. 1. Һау-сәләмәт; тере.
Иҫән һау булыу, ш Ул [Аҡбулат] үҙе иҫән-һау саҡта барлы-юҡлы мөлкәтен уландарына
бүлеп бирмәксе булган (Әкиәттән). [Атаһы:]
Иҫән-Һау йөрөп ҡайтыгуыңа бик шатмын, улым
(Әкиәттән).
2. Бәлә-ҡазаһыҙ, зы ян-зарарһыҙ, имен аман.
[Тимербулат:] Теге ҡарун Н ы язгол ҡулга эләк
мәй йөрөй. .. Иҫән-Һау ошо мылтыҡ ҡулымда
ҡайтһамы, у, Юлия апай! Һ. Дәүләтшина.
ИҪЕП и. 1. Ниҙеңдер берәмекләп билдәлән
гән һаны; хисап, миҡдар. М ал иҫәбе. Иҫәбен
алыу. Иҫәбен белеү. ■ [Атаһы — улына:]
Балам, һин бик бай булырһың, алтыныңдың
иҫәбенә сыга алмаҫһың (Әкиәттән). Ҡ ара иҫәп
күңелдән һанап сығарылған иҫәп. Кара иҫәп
буйынса. Кара иҫәп менән. Кара иҫәпкә шәп.
■
Миңә суртан ҡармагы кәрәк,— тинем. Шунда
уҡ ҡара иҫәп менән нисә ҡармаҡ кәрәк булы 
рын күңелдән иҫәпләп алдым. С. Кулибай.
2. Күләмде берәмекләп билдәләү ғәмәле;
хисап. Иҫәпкә алыу. Иҫәптән яҙыу. ш И лең 
де алыр [хан] ҡулыңдан, тартып алыр малың
ды, иҫәпкә алыр барыңды (Ҡ обайы рҙан)./У йы н,
ярышта һәр ЯҠтың һөҙөмтәһен күрһәткән һан.
Иҫәпте башлау. ■ [Волейбол ярышы] 3 : 1
иҫәбе менән нефтселәр файҙаһына тамамланды.
«Совет Башҡортостаны», 1985, 22 май.
3. Эшләнгән эш өсөн түләү ғәмәле һәм 'түлән
гән хатс. Иҫәп сыгарыу. Тулы иҫәп яһ а у./Э ш тән
киткәндә барланған һуңғы эш күләме һәм
шуға тейешле хаҠ. Иҫәп алып китеү. ■ П ри
казчик .. ике йоманан артыҡ инде Айбулатҡа
иҫәп бирмәй һуҙып тик йөрөтә. Һ. Дәүләтшина.
Иҫәп биреү 1) хеҙмәт хаҡын түләп, эштәи
бушатыу, сығарыу; 2) эш, кылытс һ. б. өсөн
Яуап биреү. Айбулат йәшлек ҡыҙыулыгы ме
нән был өмөттәргә ирешеү юлының ауыр, ҡат
марлы икәнлегенә иҫәп биреп бөтөрмәй әле.
М. Минһажетдииов.
4. Ниҙер эшләргә уйланғаи уй; ииәт. И ҫә
бе ҙур. Иҫәбе юҡ. Иҫәп тотоу. ■ [Бәкер:]
Минең иҫәп тагы бер-ике көн кухня тирә
һендә ҡунаҡ булы у ине. А. Таһиров.
5. күсм. Кешеләр, иәмәләр, күренеш һ. б.
ниидәйҙер бер сиф аты меиәи бер-береһеиә о ҡ
шаш булған төркөмө; рәт. И ҫәпкә инеү. А лдынгылар иҫәбендә йөрөү, ш Уларҙың [йы л
ҡыларҙың] өсәүһе бер баш малга тормаҫ. Ш у
лай булгас, уларҙы мал иҫәбенә лә индерергә
ярамай. Ғ. Дәүләтшин.
6. төб. клш. иҫәпкә, сыгн. клш. иҫәптән Кем
йәки иәмәиең (ойошма һ. б.) аҡсаһыиа һ. б. мөм
кинлегенә таянып. Минең иҫәптән түлә. Дәүләт
иҫәбенә төҙөү. К олхоз иҫәбенә уҡыу.
ф Ике иҫәп — бер хисап күпме һанаһаң да
барыбер, үҙгәреш юҡ, тнгәи мәғәиәлә әйтелә.

Иҫәбе юҡ һанап бөтөргөһөҙ, бик күп. М а л
дың иҫәбе юҡ, ялан тултырып йөрөй. Иҫәпкә
алыу иғтибарға алыу, иғтибар итеү. Шахта
төбөнә төшөп еткәндә, ниндәйҙер шытырлаган
тауыш ишетелһә лә, Күсәрбай агай уны иҫәпкә
алманы. Т. Хәйбуллин. Иҫәпкә бар, һанға юҡ
булдьгкһыҙ, эшке яраҡһыҙ кешегә тсарата әйте
лә. Беҙҙең ауылдың клуб мөдире иҫәпкә бар,
һанга юҡ. А ҙналар буйы клубҡа килеп тә ура
май. «Ағиҙел», 1984, № 1. Иҫәпкә һан кәрәк
өсөн түгел, исем өсөн. Иҫәпкә һан булыу.
И ҫәпкә һан өсөн йөрөү. ■ Тары һуңгы йы л
дарҙа иҫәпкә һан гына булды. Кайһы брига
даларҙа уны бөтөнләй оноттолар. Р. Низамов.
Иҫәптән төшөү 1) ниндәйҙәр ойошманың иҫәбе
нән сығыу; 2) иғтибарҙан сығыу. Иҫәптән
төшкән кеше. Иҫәпте өҙөү мөнәсәбәтте бөтөрөү.
Хужалыҡ иҫәбе эк. хужалыҡты үҙенән килгән
Фаиҙа менән тотоу ысулы. Хуж алыҡ иҫәбе ин
дереү. Хуж алыҡ иҫәбенә күсеү. ■ Хуж алыҡ
иҫәбенең төп принциптары: предприятиеның
производствола тотҡан сыгымдарҙы ҡайтарыуы
һәм табыш алыуы, хужалыҡ үҙаллылыгы, ма
териаль ҡыҙыҡһындырыу һәм материаль яуа п 
лылыҡ, предприятиеның эшенә һум менән кон
троллек итеү. X. Ҡадиров. Шул иҫәптән күр
һәтелгәндәр араһында, шуның эсендә. А уы л
хужалыгының бөтә тармаҡтарын, ш ул иҫәптән
малсылыҡты, үҫтереү буйынса бик ҙур эш эш
ләнде. «Малсылыҡ нигеҙҙәре». Юҡҡа иҫәп юҡ
менән бер. Минең әсәй барын бар, тик юҡҡа
иҫәп: кейәүгә сыҡҡан .. С. Агиш.
• Дуҫың дуҫ булһын, иҫәбең дөрөҫ булһын.
Мәҡәл. Иҫәбе юҡтың малы теүәл. Әйтем. М ал
табылыр, иҫәп кәрәк. Әйтем. Ө йҙәге иҫәпте
баҙарҙагы хаҡ боҙа. Әйтем.
ИҪӘПЛЕ с . 1. Иҫәпләнгән, һанаулы, хисаплы.
И ҫәпле аҡса.
2. Сикләнгән, бик әҙ; һанаулы, ҡәҙерле. И ҫәп
л е гүмер. И ҫәпле көн. ш Ураҡ ваҡытында һәр
бер сәгәте иҫәпле. М. Тажи.
• И ҫәпле булһын алганы, хәйерле булһын .
калганы. Әйтем. И ҫәпле дуҫ айырылмаҫ (яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ менән яуап бирә белгән
кеше тураһында әйтелгән әйтем).
ИҪӘПЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. иҫәпләү. И ҫәп
ләнгән иген.
2. Ниндәиҙер мөнәсәбәт, баһа менән билдәлә
неү; ҡаралыу, һаналыу. Яҙгы көндәге йофар ти
реһе бик яҡшы иҫәпләнә. К. Фәхретдинов.
ИҪӘПЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. иҫәпләү. Аҡса
иҫәпләтеү.
ИҪӘПЛӘҮ ҡ. 1. Ниҙеңдер һанын билдәләү;
хисаплау, һанау. Аҡса иҫәпләү. Шәлдең күҙен
иҫәпләп бәйләү. Бармаҡ менән иҫәпләү. Дөрөҫ
иҫәпләү. Күңелдән иҫәпләү. Яҙып иҫәпләү.
И ҫәпләп биреү. И ҫәпләп ҡуйыу. ■ [Йәнтимер
Салихҡа:] И ҫәпләп ҡара! һ и н бит хәҙер ун алты
йәштә, дүрт йылдан егерме йәштә булаһың.
С. Агиш. [Н ыязгол] күңелдән тиҙ генә иҫәп
ләп алды. «Бер йөҙ, ике йөҙ, өс йөҙ сыҡһын..
Һ. Дәүләтшина.
2. Һандарҙы бер-бер артлы атау; һанау, хиса
плау. Унга ҡәҙәр иҫәпләү.
3. Һандар менән ариФметик ғәмәлдәр сыға
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рыу. Ятка иҫәпләү. И ҫәпләп белеү. И ҫәпләп
сыгарыу, ■ Яттан иҫәпләү тормош практи
каһында киң ҡулланы ла. Ул ,, уҡыусыларҙың
зирәклеген үҫтерә, шуның менән бергә яҙма
иҫәпләүҙә еңеләйтә, „Башкортостан укытыусы
һы", 1985, № 1.
4. күсм. Ниҙер иҫәбенә ҡуйыу , үҙеңсә шулай
тип тсабул итеү; һанаү, нимәлер түраһында
билдәле Фекерең, баһаң булыу. Д уҫ итеп иҫә
пләү, Үҙеңде бәхетле иҫәпләү. Яҡшы кеше тип
иҫәпләү. Ү ҙ бурысың тип иҫәпләү. Үҙеңде х а ҡ 
лы тип иҫәпләү, ш Йәнтимер мине үҙенән
ике тапҡыр кесерәк иҫәпләй. Ҡайһы ваҡыт
һораганга ла яуап бирмәй, С, Агиш. [Әбей
менән бабай] барын барга иҫәпләп, югын юҡҡа
иҫәпләп йәшәй биргән, ти (Әкиәттән).
5. күсм. Нимәнелер күҙҙә -тотоу, иғтибарға
алыу. Балаларҙы иҫәпләмәгәндә, беҙ дүрт кеше.
■ [Айбулат:] — Ө лкән еңгә, улай итеп, тамак
хаҡын хаҡҡа иҫәпләгән саҡта, нисәмә йылдар
эшләүгә әллә ҡасан хаҡы сыҡҡандыр инде.
И кәүләш еп эшләйбеҙ бит. Һ. Дәүләтшина.
ИҪӘПЛӘШЕҮ ҡ. 1. урт. ярҙ амл. ҡар.
иҫәпләү 1. Аҡса иҫәпләшеү.
2. "Тейешле хатсты алышып-бирешеү, үҙ-ара
иҫәп-хисап итешеү. Иренең кешеләргә биргән
кәңәше, күрһәткән ярҙамы өсөн дә ул [Ғә
милә] бик оҫта иҫәпләшә белә. В. Викбай.
3. күсм. Үс алыу. [Байрамгол:] һуңлаганм ы н!
М инең иҫәпләшә торган кешеләрем ошонда
ине. .. Минән ҡасып ҡотола алмаҫһыгыҙ.
Р. Ниғмәти. [Григорий:] Үҙегеҙҙең ҡан дошманыгыҙ булган баярҙар менән иҫәпләшергә ваҡыт.
Һ. Дәүләтшина.
4. күсм. Иғтибарға, һанға алыу. [Ҡотлояр]
хеҙмәтсәндәрҙең арыуы, йонсоуы менән иҫәплә
шеп тормай ул. Д. Юлтый.
ИҪӘПСЕ и. Иҫәп-хисап эшен алып барыусы.
ИҪӘПСЕЛ с. 1. Кешегә тсылған Ьәр ятсшылығын, һәр бәләкәй генә эшен дә иҫәпкә алып
барған; ватссыл.
2. диал. Һатссыл.
ИҪӘП ХИСАП и. йыйн. 1. Иҫәпләү, һанау
эше; иҫәп һәм хисап. [Януҙаҡ:] Мин ана ш ул
иҫәп-хисап эштәре хаҡында әйтеп үтмәк булам.
М. Тажи.
2. Төрлө хәлде һәр ятслап уйлап, самалап
сығарылған ниәт. Кеше менән кәңәшләшмәй,
иҫәп-хисапһыҙ гына эш бармай бит ул. Ф . Мө
хәмәтйәнов.
ф Иҫәбе-хисабы юҡ йәки иҫәбе лә, хисабы
ла юҡ һанына сығырлытс түгел; бик күп.
ИҪӘП-ҺАН и. Берәмекләп иҫәпләнгән митсдар; иҫәп һәм һан. Иҫәбе-һанына сыгып б у л 
май. ш Әсәй мәрхүм, ҡайһы саҡта беҙҙең
иҫәп-һанды ла онота .. торгайны. М. "Гажи.
ф Иҫәбе-һаны юҡ һанап бөтөрлөк түгел;
бик күп. Майҙандагы кешенең иҫәбе-һаны
юҡ.
ИҪӘ ПҺЕҘ с. 1. Иҫәп менән эш итмәгән,
иҫәпләп, һанап тороуҙы белмәгән. Иҫәпһеҙ ке
ше. Иҫәпһеҙ хужа. И ҫәпһеҙ булыу.
2. күсм. 1Сүп һанда, һанап бөткөһөҙ. Иҫәпһеҙ
күп. ■ К үк йөҙө саф, иҫәпһеҙ йондоҙҙар
һибелгән. Д. Юлтый.

• Иҫәпһеҙҙең ҡуйы теүәл. Әйтем. И ҫәпһеҙҙән
тоҙ алма, иҫәүәндән ҡыҙ алма. Әйтем.
И ҪӘ ПҺЕҘ-ХИ СА ПҺЫ Ҙ с. ҡар. иҫәпһеҙһанһыҙ.
И ҪӘ ПҺЕҘ ҺА Н ҺЫ Ҙ с. йыйн. Иҫәбе булма
ған, күп. Юл буйлап иҫәпһеҙ-һанһыҙ .. машина,
танк, миномет частары агыла ине. С. Кулибай.
ИҪӘр с. 1. Атсыл һәләте самалы, атсылға
зәғиФ; ахматс, йүләр, алйот,/тинтәк. Иҫәр кеше.
Иҫәр булы у, ш Яратҡан кеше иҫәр менән
бер бит ул: йән һөйгәне янында булһа, бер
нәмә кәрәкмәй, диңгеҙ һыуы тубыҡтан. Б. Бик
бай.
2. Ңңел уйланған, атсылһыҙ. Ниндәйҙер иҫәр
уй килде миңә. С. Агиш. / Әрләп, шелтәләп
әйтелгән һ ү ҙ.— Сеү/ Хаин булырһың, ант итмә,
иҫәр! Ш. Бабич.
• Иҫәр ҡыҙыгыр матурга, аҡыллы — батырга.
Мәтсәл.
ИҪӘр Л ЕК и. Атсылһыҙлытс, йүләрлек, ахматслытс. Й әш лек иҫәрлеге. ■ Әллә йәшлек, әллә
иҫәрлек, йәш г үмерҙең үткәнен һиҙмәнек
(Халытс йырынан).
ИҪӘр ЛӘНЕҮ ҡ. 1. Атсылдан яҙыу, атсылға
еңеләйеү. И ҫәрләнеп ҡалыу.
2. Атсылһыҙ кеше һыматс тсыланыу; уйламай,
еңел атсыл менән эш итеү. һ и н мишәрләнмә,
иҫәрләнмә, Шәриф, имлә боҙоп. Боп-боҙоҡ
имләң менән һин пылт итәһең пыр туҙып!
Ш. Бабич.
ИҪӘҮӘН с. 1. Атсылға зәғиФерәк, атсылы
теүәл түгел; алйот, йүләр. [Хан] аяҡ аҫтында
буталып йөрөгән иҫәүән улы Алтанды төртөп
ебәрҙе, ти (Әкиәттән).
2. Уйламай, еңел эш итеүсән.— Уйлап ҡара:
баш та, батша ла юҡ, ә халы ҡ бит беҙҙең
иҫәүән. X. Ҡунатсбай. / Шелтәләп әйтелгән
һ ү ҙ.— Шатлыҡҡа илайҙарҙыр шул, иҫәүән!
3. Биишева.
ИҪӘҮӘНЛЕК и. Ахматслытс, иҫәрлек. И ҫәүән
лек күрһәтеү.
ИҪӘҮӘНЛӘНЕҮ ҡ. 1. Иҫәүәнгә, атсылһыҙға
әйләнеү. [Наилә:] Хәсрәтемдән иҫәүәнләнеп,
янымдагы аҡсамды алдырҙым. Бер ҡайҙа ла
барыр рәтем юҡ. Ғ. Ибраһимов.
2. Уйламай эш итеү, еңел атсылланыу. И ҫәүән
ләнеп йөрөү.
3. һөйл. Аптыраныу. [Ҡара ҡортҡа:] .. Йә,
ирҙәр, иҫәүәнләнеп ни ҡарап тораһыгыҙ, әллә
ҡайҙа ҡасып өлгөрмәгәндер, барыгыҙ, табыгыҙ.
И. Ғиззәтуллин.
И Т и. 1. Мал, төрлө йәнлек йәки тсош-тсорттоң ашау өсөн тәғәйенләп һуйылған түшкә
һе йәки шул түшкәнең берәй киҫәге. А йы у ите.
Йылҡы ите. Ҡаҙ ите. һы йы р ите. һим еҙ ит.
Ябыҡ ит. һ у м ит. Ҡаҡлаган ит. Ит комбинаты.
Ит һатыусы. Ит турау. Ит өләшеү. ■ Ф әйзрах
ман агай итте өлөш ләп ултыртты. .. Тоҙлоҡлап
ит һогондороштолар. Н. Мусин. Йылы ит
яңы һуйған ит. Йәш ит 1) йәш малдың ите; 2)
ҡар. йылы ит. К үк ит 1) ит менән тире араһы нда
ғы яры тсатыш күк тсатлам; тире аҫты ите; 2)
күм-күк ябытс ит. Ҡ ара ит майһыҙ тсалын ит.
Ҡ арт ит оло малдың ите.
2. Һөйл. Ҡош-тсорт, хайуан һәм кеше тәненең
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һөйәк менән таре араһындағы йомшаҡ өлөшө;
-тәндәге мУскУлдар. Беләктең итен ҡатырыу.
П уля һөйәккә теймәй итенә тейгән.
3, Емеш-Йәтелсәнең йомтатс өлөпю. Сейәнең
ите.
ф Бауы р ите ҡар. баУыр. Ит бүкәне мыҫҡ.
э т , хәрәкәт: яратмаған, күберәк ултырырға
лраттсан тУлы кәүҙәле кешегә тсарата әйтелә.
Ите һиңә, һөйәге миңә борон баланы утсытырға,
эш өйрәтергә биргәндә хәлФәгә, оҫтаға әйтелгән
һүҙ. Ит ҡабы диал. кейәү күстәнәсе. Ит
ҡүныу һимереү, көрәйеү. [Аҡназар ҙа], минең
кеүек, бер ҙә тәненә ит ҡунмай торган
ҡаҡса гына бер .. ҡарт. Ҡ. Даян. Ит төшөү
тсартайып йәки аүырыи нытс ябығыу, тсоро
һөйәккә тсалыу. Ит туған диал. бер туған. Ит
ултырыу ҡар. ит ҡуныу. Ит үреү яңы ит үҫеү
(яраға тсарата); уңалыу. Йөрәк итен телгеләү
ҡар. йөрәк. Ҡ олаҡ итен аш ау (йәки сәйнәү)
ҡар. ҡолаҡ. Теш ите ҡар. теш 1 1.
• Ите — иткә, һурпаһы — биткә. Мәтсәл.
И Т а ҡ а и. диал. Ҙур, ҡалын калуш.
И Т аЛ Ь Я Н и. Италияның төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе.
Итальян халҡы. Итальян ҡатыны. Итальян теле.
ИТаЛЬЯНСа Р. 1. И тальян телендә. Италь
янса һөйләү. Итальянса йырлау.
2. Итальяндарға хас. Макаронды итальянса
бешереү.
И Т-аШ Л Ы с. һөйл. Тулы кәүҙәле. Ит-агилы
кеше. Ит-ашлы булыу.
ит-ашһыҙ с. диал. Ябыҡ, ҡаҡса. Кәүҙәгә
ит ашһыҙ.
ИТЕК и. Оҙон ҡуныслы, ҡаты үксәле Күн
аяҡ кейеме. Дагалы итек. Кирза итек. К үн итек.
Резина итек. Х ром итек. Итек башы. Итек
ҡунысы. Итек тегеү. Итек таҙартыу, ш К у з л а у 
ай ҙа итек, ай еҙ дага, баҫҡан гына һайын ҡом
туҙа (Халыҡ йырынан). Аягына кейгән итегенең
ике ҡатлы икән олтаны (Халыҡ йырынан).
Итек ҡолағы тартып кейеү өсөн итек ҡунысы
ның ике яғына тағылған элмәк. Һаба итек
ат тиреһенән йөнлө яғын тышҡа ҡалдырып
теккән итек.
ф Итек башындай ҡар. баш. Кейеҙ итек
диал. быйма.
И ТЕКСЕ и. Күн аяҡ кейемдәре тегеүсе һәм
төҙәтеүсе оҫта. Итексенең .. үткән-сүткәндең
итеген ямап, табан һалып, үксә һугып тапҡан
аҡсаһы [ашауына] саҡ-саҡ етә икән, ти (Әкиәт
тән).
ИТЕК СИТЕК и. йыйн. Оҙон ҡуныслы күн
аяҡ кейемдәре. Закир иҫке итек-ситек, төпһөҙ
салбар, һыңар еңе өҙөлгән тире тун .. тотҡан.
3. Биишева.
ИТЕЛЕН ЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. ителеү. И глан
ителенеү. Исраф ителенеү. Ш улай гәҙәт ителен
гән.
ИТЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. итеү 1, 2, 4, 5, 7.
И глан ителеү. Ижад ителеү. Исраф ителеү.
Конфисковать ителеү. Ҡ абул ителеү. Ҡ ол ите
леү. Мыҫҡыл ителеү. Тәржемә ителеү. Юҡ
ителеү. ■ Беҙҙең формировать ителгән баталь
онды, ни өсөндөр, фронтҡа тура ебәрмәнеләр.
Д. Юлтый. Х әҙер колхоздың тәьмин ителеүе

йылдан-йылга үҫә. Ғ. Ишбулатов. Ҡ уҙгал, уян
ләгнәт ителгән ҡолдар һәм астар донъяһы!
X. Ҡунаҡбай.
ИТЕЛЬМ ӘН и. Камчатканың төп халҡы һәм
шул халыҡтың бер кешеһе (палеоазиат телдә
ренең береһендә һөйләшә). Ительмән халҡы.
Ительмән ҡатыны. Ительмән теле.
ИТЕНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. итеү 4, 5, 6. Ғәҙәт
итенеү. Исраф итенеү, щ [Асия] үҙе тыңлай,
үҙе мине һынаган кеүек. итенә. Н. Иҙелбай.
Н аилә лә миңә ҡушылып һыҙланган төҫлө
итенде, минең һыҙланыу уга ла күсә ине.
С. агиш . Сәгиҙә .. мәктәпкә шаҡ-шоҡ итенгән
тауыш ишеткәс, унда инеп сыгырга булды.
М. Тажи.
ИТЕҮ ҡ. 1. Исем, сиФат, рәүеш һ. б. һүҙ
төркөмдәре менән килеп, ҡушма ҡылым яһай һәм
шул һүҙҙәрҙән аңлашылған мәғәнәгә ярашлы
берәй эш башҡарыу, булдырыу, ниҙер яһау, ҡы
лыу, эшләү, үтәү һ. б. мәғәнәһен бирә. Бик күп
итеү. Бик шәп итеү. Донъяны баҡса итеү. И рекле
итеү. Йыуып таҙа итеү. Ҡара итеү. Нисек итәйек?
■ һи не шундай итеп һөйҙөм: Артыҡ күрҙем
үҙемдән. М. Хәй. Абдрахманды нисек тә
тереләй әсир итмәксе булган аҡтар. Ә. Вахитов.
А ҫы л да аҫыл ҡыҙҙарҙы ҡол итеп, ситкә
ҡыуҙылар. Салауат Юлаев. Һ үҙҙе һүҙ итеү
уйлаған, ниәтләнгән нәмәне үҙеңсә эшләү.
[Сәлимә] һүҙен һүҙ итте, «минең улым бик зирәк,
уҡы һын>, тине. Һ. Дәүләтшина. / Нимәгәлер
һанап, иҫәпләп ҡулланыу, тотоноу, йөрөтөү.
Иҫтәлек итеп тотоу. Сер итеп һаҡлау. Шуны
хәбәр итеп һөйләү. Алабутаны икмәк итеп ашау.
ш Тимергәле .. Заһит кейәүе ата туны итеп
һыйланган ҡыҙыл сапанын кейгән. Һ. Дәүләт
шина. Үҙеңә йомаҡ әйтәйем, тапһаң, улым
итәйем, тапмаһаң, ҡолом итәйем (Ҡ обайыр
ҙан).
2. *п Формаһында ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында теге йәки был кешегә ниндәйҙер вазиФа
йөкмәтеү, берәй эшкә билдәләү, тәғәйенләү
мәғәнәһен аң лата. А гза итеп алыу. Б ү лек мөдире
итеп ҡуйыу. Директор итеү. К илен итеү. Уҡы
тыусы итеп билдәләү, ш Тимер Янһаровты ауыл
советы председателе урынбаҫары итеп раҫланы
лар, Б. Бикбай. [Өйҙөң] у л ягы һалҡын,
ваҡытлыса М ТФ кладовойы итеп тотола, кеше
тормай. Б. Бикбай.
3. Ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында ымлыҡ,
отсшатыу һүҙҙәре менән килеп, шунан аңлашыл
ған эш-хәрәкәтте, тауышты һ. б. белдерә. А х
итеү. Аһ итеү. Дөр итеү. Дырр итеү. Сут-сут
итеп һайрау. Хыр-хы р итеү. Шабыр-шобор итеү.
Шап итеү. ш Уның күҙе тыуганда уҡ һәрмә
ләнгән, керпектәре йым-йым итә һөрмәһеҙ ҙә.
Ш. Бабич. Бәү-бәү итсе, ҡәҙерлем, күҙҙәреңде
йом, гөлөм. Ғ. Мәсғүт.
4. *п Формаһында ярҙамлытс тсылым сиФатында сиФат, рәүеш менән килеп, берәй эшхәлдең нисек, ниндәй рәүештә баштсарылыуын
аңлата. А л да гөл итеп. Арлы-бирле итеп. Асыҡ
итеп. Еңел итеп. Й үнле итеп. Матур итеп. Насар
итеп. Серле итеп. Төҫһөҙ итеп. Тәмле итеп.
һәйбәт итеп. Яҡшы итеп. К үп итеп ашау. К үп
итеп йоҡлау. ■ һ ө й ләп бөткәс, ауыр итеп,
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тәрән һулыш алды командир, р . Ниғмәти.
Инде ҙур маҡсаттары шул: йорт яһау бик яҡты
итеп, яҡты йортта гөж килеп, уйнап йәшәү бик
яҡшы итеп. Ш. Бабич.
5. Ярҙамлыҡ ҡылым сиФатынДа *рға (форма
һындағы Ҡылым менән килеп, ниәт, маҡсатты
белдерә. Ашарга итеү. Барырга итеү. И ларга
итеү. Китергә итеү. ■ Ш ул ваҡыт әллә ниндәй
ҡатын бүлмәгә инеп, сәңгелдәктәге баланы алып
китергә генә иткәндә, эт уга ташланып баланы
айырып алып ҡалган (Әкиәттән).
6. Ярҙамлытс ҡылым сиФатында күберәк
ғәрәп-Фарсы һүҙҙәре менән килеп, төп һүҙ
аңлатҡан мәғәнә менән тсушма тсылым яһай.
Д ауа итеү. Дәгүә итеү. Идара итеү. Ижад итеү.
Мәжбүр итеү. М әсхәрә итеү. Өмөт итеү. Фаш
итеү. Хеҙмәт итеү. Х ур итеү. Хәбәр итеү. Я л
итеү. ■ Саф выжданым менән бөгөнгө көн
хаҡ һүҙ биреп ҡыҙыл ант итәм. Т. Йәнәби. Ә
һәнәрсе гәҙәтенсә, алды-ялды белмәй, эшләүен
дауам итә. 3. Б и и тева.
7. һөйл. Ярҙамлытс тсылым сиФатында рус
теленән ингән һүҙҙәр менәи килеп, тсуШма тсылым
я һай. Буксовать итеү. Дежур итеү. Командовать
итеү. Конфисковать итеү. Мобилизовать итеү.
Танцевать итеү. ■ [Фатиха] бер төндө ошолай
бөгөнгөләй дежур итте. р . Ғабдрахмаиов.
8. һөйл. Тәбиғи йомошто үтәү. Б ала аҫтына
иткән.
ф Ауыҙ итеү aniari тсараү, тәмләү. Б ар иткере
ятспты теләк теләгәидә әйтелә. Бер итеп бик
т ә н , һәйбәт, еренә еткереп. Бер итеп эҙләү.
Серем итеү әҙ генә йотслап алы У. Үҙ итеү нытс
ятсын һанау. Ү ҙ итеп күреү, ш .. Кешеләр,
яратыгыҙ минең бәләкәсемде, рәнйетмәгеҙ. ..
К үк йөҙөидә тулган Ай, һеҙ ҙә уны үҙ итегеҙ!
Ә. Хәмәтдинова. Юҡ иткере тсарғағаида, насар
теләк теләгәндә әйтелә.
•
Асыуыңды ат ит, аҡылыңды теҙген ит.
Мәтсәл. Балта сапҡансы түмәр я л итә. Әйтем.
Барлыҡ бар иткән, юҡлыҡ тар иткән. Мәтсәл.
И лсе итеп эт ебәрһәң, илеңә яу килтерер.
Мәтсәл. Кеш е аҡылын ишет, үҙ аҡылың менән
эш ит. Мәтсәл. Ҡатынды кеше иткән егет, арбаны
яҡшы иткән дегет. Әйтем. Ҡ ыу тирәк талга
һөйкәлгән, ҡырҡ йыл гүмер иткән. Мәтсәл. Этте
түрә итһәң — эттәр ҡәҙере күтәрелә. Әйтем.
Ямандан яҡшы тыуыр — әҙәм итеп таныгыҙ.
Әйтем. Яманды багауыл итһәң, «яу килә» тип
ҡысҡырыр. Әйтем.
ИТЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. итеү 1—4, 7. Сауҙа
итешеү. Ярҙам итешеү.
ИТЛаҠ [гәр.] и. иҫк. кит. Кемдеңдер тсотҡарылыүы, азатлығы. Д амелла .. тәхрирәт һәм
итлаҡта нурлы замир. Аҡмүлла.
ИТЛЕ с. 1. Ит менәи бешерелгәи, иттәи
әҙерләнгән. Итле бәлеш. Итле һурпа, ш Күрш е
ләге иркен тормошло кешеләр, күп ваҡытта итле
аш бешерәләр. М. ҒаФури.
2. Һимеҙ, йыүан кешеиең аяҡ-ҡУлы һ. б.
ҡарата әйтелә. Итле балтыр, ш Бер һүҙ
әйтмәҫтән,.. Ғүмәрҙең тыгыҙ, итле елкәһенә
һуҡтым. С. Агипт.
3. Йомшаҡ өлөшө ҙУр, һәйбәт бүлған (сейә
һ. б. емештәргә ҡарата). Итле сейә.

ИТЛӘС с. Ҡалын итле, йыУан, һимеҙ. Итләс
битле, ш Ул [Нәсебәт] сөгөлдөр һымаҡ ҡыҙа
рынып, тирләгән итләс маңлайын ҡулъяулы гы
менән һөрттө. Д. Бүләков.
ИТЛӘҪ с. ҡар. итләс.
ИТЛӘҮ 1ҡ. 1. Күнде, тирене үтә сәнсмәй, эске
ит ҡатламынан эләктереп тегеү. Ситек табанын
итләү. Итләү беҙе.
2. Күн аяҡ кейеме теккәндә йөй араһына
нәҙек күн ҡыҫтырып тегеү.
ф Ҡайый итләү ҡар. ҡайын.
ИТЛӘҮ 2 и. Эшкәртелгән күндең, тиренең
эс яғындағы йоҡа ғына йомшаҡ ҡатламы.
ИТСЕ и. 1. Ит һатыусы. Итсе М уса тана
һуйган, имеш, ҡаҙагын һигеҙ тиндән һата, имеш,
тип һөйләнеләр. Һ. Дәүләтшина.
2. Ит сабыусы.
ИТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. итеү 1—5, 7, 8.
Ярҙам иттереү. ■ Сурагол бисәһе менән бик
оҙаҡ иттереп сәй эсеп алдылар. Т. Хәйбуллин.
Бабай уҡытыусының һүҙенә яуап иттерепме,
малай менән һөйләшепме, мыйыҡ аҫтынан нимә
лер әйтте.. Й. МостаФин. .. һалдат ҡапсыгын
йәлп иттереп һалып, ҡыу әрем өҫтөнә ултырҙы.
Ф . Иҫәнғолов. Зәйнәп Сәйҙел менән бергә торор
һәм уҡыуын дауам иттерер... Ш улай ҡорҙо улар
алгы көндө.. Ғ. Сәләм.
ИТТИЛаҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Кемдең ниҙелер
аңлауы, белеүе.
□
Иттилағ итеү ( йәки ҡылыу) аңлау, белеү.
Яусы — һугышсы мәгәнәһендә булып, ҡәдимдә
башҡорттарҙа ҡыҙҙы көсләп, һугышып алыу
гәҙәте булдыгынан, хәҙерҙә лә ҡыҙ һораусы
иттилаг ҡылына. С. Яҡшығолов.
ИТТИФаҠ [гәр.] и. иҫк. Берҙәмлек, берләш
мә, ойошма. Барсабыҙ бер иттифаҡта булып,
һалдыҡ мәҙкүр яһаҡтарыбыҙҙы Ҡазан ҡәлгәһенә. «Башҡорт шәжәрәләре», 1960. Йорт итти
фаҡҡа килде. М. Ҡ улаев. Мосолмандар иттифаҡы тар. татар буржуаз милләтселәре тараФынаи
1905 йылда төҙөлгәи паитюркистик һәм пани
сламистик ойошма. [Айбулат — Ҡәүи мәгзүмгә:]
Эшсенең теләге хужаның теләгенә ҡапма-ҡаршы
була. .. һеҙ тәҡдим иткән «Мосолмандар иттифаҡы» тигән бер генә фирҡәгә бөтә мосол
мандар инә алмай. Һ. Дәүләтшина.
ИТТИФаҠаН [гәр.] р. иҫк. кит. 1. Берҙәм
рәүештә, бергәләшеп.
2. Осраҡлы рәүештә.
ИТТИФаҠИ [гәр.] с. иҫк. кит. Уйламаған,
көтөлмәгән, осраҡлы. [Уның менән] беренсе
танышыуым гәйәт иттифаҡи бәхеттән генә килеп
сыҡты. М. ҒаФури. Югалган ҡагыҙҙар дәфтәрем
араһынан иттифаҡи рәүештә табылды.
ИТТИФаҠЛаШЬ1У ҡ. иҫк. Ойошоу, берлә
шеү. [Бер кеше:] Н и булһа ла булһын, ысын
лап та ҡарттар, иттифаҡлашып ҡарарга кәрәк.
Д. Юлтый.
ИТТИФаҠСЫ и. тар. «Мосолмаидар иттиф аҡы» (ҡар. иттифаҡ) ойошмаһында ағза бу
лып торған кеше. Иттифаҡсылар халыҡты алдауга ҡоролган беренсе думаны ҡотлап батшага
хәбәр ебәрҙеләр. Ғ. р амазанов.
ИТТИХаД [гәр.] и. иҫк. кит. Бер Фекерҙә
булып эш иткән төркөм. Төрлө яҡҡа сәселгән
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мосолманды таламаҡта аурупалар иттихадта.
М. ҒаФури.
И ТТИХаЗ [гәр. ] и. иҫк. кит. Кемдең ииҙелер
ҡабУл итеүе, алыүы.
□ Иттихаз нтеү ҠабУл итеү, алы У.
И Т Т И һаД [гәр.] и. иҫк. кит. Верҙәмлек.
Мәгнәүи дуҫҡа мәҡамда иттиһад мәгирут имәс.
Атсмүлла.
ИТӘГӘ [гәр. ] и. ҡар. нтәғэт.
ИТ ӘҒӘТ [гәр. ] и. Тыңлаусанлыҡ, күндэмлен.
//И тә ғ ә тһ е ҙ кеше. ш Ховановский башҡорт
тарҙы итәгәткә өндәү өсөн Ҡаҙандан бер нисә
игтибарлы мосолманды күндерҙе, ләкин баш
ҡорттар итәгәткә килмәнеләр. М. Һаҙиев.
□ Итәғәт итеү ( йәки ҡылыу, Күрһәтеү) 1)
һүҙ тыңлау, күндәм булыу, буйһоноу. [Ярганат:] Эй хоҙайым, бер нәмәне бул, тип әйтһәң,
һис туҡтауһыҙ һәр бер нәмә ҡыла итәгәт!
М. ҒаФури; 2) изгелек, яҡпшлыҡ итеү. Мин
үҙем әҙәп, үҙем нәзәҡәт, донъя үҙемә итһен
итәгәт. Ш. Бабич.
ИТӘҒӘТЛЕ с. Тыңлаулы, күндәм. Итәгәтле
кеше. Итәгәтле булы у, m Х и сбулла әсәһен
дә бер һүҙһеҙ тыңлай, мулланы ң да күңеленә
ярай белде. [Ул] иң инсафлы, иң итәгәтле
шәкерт булды. 3. Вишнева. Итәгәтле, миһырбан
лы инең, ҡапыл ҡырыҫайҙың ниңәлер, А. Иге
баев.
ИТӘК и. 1. Өҫ кейеменең билдән түбәнге
өлөшө. Бөрмә итәк. Киң итәк. Тар итәк. Итәк
салгыйы. ш Күлдәгемдең итәктәре ергә етмәй
бер ҡарыш (Халыҡ йырынан).
2. һөйл. Ултырған кешенең тубытс өҫтө, алды.
Итәккә ултырыу. ■ Алма бер әфисәрҙең итәге
нә барып төштө (Әкиәттән).
3. Ҡатын-тсыҙ күлдәгенең осона тсатлап тегел
гән тар өлөшө; мәскәү, тсатмар. Өс итәк. Итәк
һалыу. Итәк тотоу. ■ У л [Бибеш] күп итәк
һалып тегелгән өр яңы күк сатин күлдәк бир
ҙе. 3. Б и и тева. Б ик һылыу һылыу була һыргаһыҙ ҙа, ебәк күлдәк, ҡырҡ итәк, бөрмәһеҙ
ҙә. Ш. Бабич. Б ал а ИТәК итәк осона тар буй
итеп тегелгән өлөш. К үлдәккә бала итәк тегеү,
m Өйҙән йәш кенә ҡыҙмы, ҡатынмы сыҡты. Ул
бала итәкле күлдәк кейгән. Н. Мусин. Гармун
итәК һөйл. гармун гсүреге һыматс, бөрөп-бөрөп
тегелгән итәк. Гармун итәкле күлдәк. Ҙур итәк
итәк осона киң итеп Ьалынған тсатмар (әбеиҙәр
күлдәгенә хас).
4. Тауҙың, түбәнең күтәрелә башлағаң иң
аҫтсы өлөшө. Тау итәге. ■ Биттәреңдә, Урал
тау, ҡамыштай ҡарагай урманың. Итәгеңдә,
Урал тау, балаҫтай болон, ҡырҙарың. Салауат
Юлаев.
4 Итәккә йәбешеп (йәки тағылып) йөрөү
бер аҙым тсалмай эйәреп йөрөү. Итәк аҫтынан
йәшерен (бер эш тсылыу). Ғайнанов итәк аҫтынан
араҡы һата, спекуляция менән шөгөлләнә.
А. Карнаи. Итәк ҡырҡып, ең ялғау етмәгәнде
еткерергә тарышыу тураһында әйтелә. Итәк
кере диал. тсатын-тсыҙҙың айлығы. Итәк тулты
рып күп итеп. А л ла һиңә бәхетте көрәп-көрәп,
итәк тултырып биргән. Т. Хәйбуллин. Итәк тулы
бик күп (балаларға тсарата әйтелә). Итәк тулы
йәтимең, илап ҡалган ҡатының. М. Буранғолов.

ф И ркә бала итәк бысрата. Әйтем. Я у
яганан алганда, эт итәктән алыр. Мәтсәл.
ИТӘК ЕҢ и. йыйн. Кейемдең итәк һәм еңдәре.
ф Итәк-еңде йыйыу 1) бөхтә, ыҫпай булыу;
2) күсм. абайлы булыу, һатс булыу. Ауыҙы беш
кән халы ҡ алдын-артын ҡарай, итәк-еңен йыйыу
хәстәрен күрә. Ф. Иҫәнғолов.
ф Эт этлеген итә: итәк-еңде йырта. Мәтсәл.
ИТӘКЛЕ с. Итәк (3 мәғ.) тсуйылған. ӨС
итәкле күлдәк. ■ Хаят .. ҡаласа тегелгән әллә
нисә итәкле батист күлдәге менән елтелдәп
йүгереп [килеп инде]. Һ. Дәүләтшина.
ИТӘКЛӘҮ 1 ҡ. Ҡ атмар һалыу, тсатмарлау.
Ҡыҙҙарга итәкләп теккән күлдәк бик тә киле
шә.
ИТӘКЛӘҮ 2 ҡ. 1. Итәккә һалыу, итәккә
тултырыу. Үткән көҙ итәкләп алып ҡайтырлыҡ
та иген үҫмәне. Һ. Дәүләтшина.
2.
Итәк буйлау, тау итәге буйлау. Зәңгәр
шаршау ҡороп, тау итәкләп, ҡояш боҫто.
Ғ. Амантай.
ИТӘК-САБЫ У и. йыйн. Өҫ кейеменең билдән
түбәнге өлөштәре.
ИТӘК-САЛГЫ Й и. йыйн. Оҙон итәкле өҫ
кейеменең билдән түбәнге өлөштәре. Тыңҡыш
Айса .. бүректәрен ҡырын кейеп, итәк-салгыйҙарын һөйрәлдереп,.. Тәржемән тыҡрыгына
ҡарай төшөп китте. Т. Хәйбуллин.
ИТӘН с. диал. Итләс.
И Ф А [гәр.] и. иҫк. кит. Ниҙеңдер баштсарылышы, үтәлеше.
□ И фа нтеү үтәү, еренә еткереү, баштсарыу.
Н исек булһа ла вәгәҙәне ифа итер өсөн аҡса
рәтләп ҡуйҙым. М. ҒаФури.
ИФАДӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Белдереү, хәбәр.
□ И фадә итеү (йәки ҡылыу) аңлатып биреү,
хәбәр итеү.
И Ф ЛА С [гәр. ] и. иҫк. кит. Бөлгөнлөк.
□ И флас итеү бөлгөнлөккә төшөү.
И Ф РА Д [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Яңғыҙлытс.
2.
Айырым кеше, шәхес. Х алы ҡ ифрадының
фекере бер нөктәгә йүнәлдерелһә, улар йәмгиәт
булып, милләт эштәре хаҡында фекер йөрөтә[ләр]. М. ҒаФури.
И Ф РА Т [гәр.] р. Сиктән тыш, бик. Ифрат
яҡшы. Ифрат яҡын. Ифрат ҡыйын. ■ Баш 
ҡортостан — ер аҫты хазиналарына ифрат бай
ил. „Ағиҙел“ , 1969, Js& 3.
И Ф ТА р [гәр.] и. иҫк. У раҙала ауыҙ асыу
мәжлесе. [Ҡотлояр] ураҙала бөтә тирә-ягын
саҡырып бер ифтар яһай. Д. Юлтый.
И Ф Т И РА [гәр. ] и. иҫк. кит. Кеше өҫтөнә
яғылған ялған ғәйеп; яла. [Кәбир:] Б ы л ифтира
һәм хурлауҙы мин былай гына ҡалдырмайым.
С. Ҡудаш.
□ И фтлра нтеү ( йәки ҡылыу) яла яғыу. Бы л
зат [Муса] .. мәкерле, ялгансы, боҙоҡ күңелле,
эттән дә зиядә .. ифтира итеүсе, һис һаҡланмай
гәйбәт һөйләүсе ине. Р. Фәхретдинов.
И Ф ТИ Х А Р [гәр.] и. иҫк. кит. Кешенең матстаныуы, маһайыу ы, ғорурланыуы.
□ Ифтихар итеү маҡтаныу, маһайыу, ғорур
ланыу. һ и р әк табыла торган бер сәскә үҙенең
баҡсаһында үҫкәнлектән [Айһылыу] һәр ваҡыт
ифтихар итә ине. М. Фәйзи.
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ИХ, н-нх ымл, 1. Ньгк татл ан ған да, һотсланғанда, кинәнгәндә әйтелә. И х, шәп була бит
беҙҙең Ы рымбур ягының карбуҙҙары ! С. агиш .
2. Көслө теләк, хыялды белдергәндә әйтелә.
И х, кайтып, ең һыҙганып эшләргә ине!
3. Көслө үкенес, һ ағы т белдергәндә әйтелә.
[Барый:] И х, бар ине бит замандар! Ш. Н асы 
ров.— И х, Буры лҡай, аҙмы төн йөрөнөм, аҙмы
сытырҙарҙы тапаным, аҙмы юлдар кистем һинең
менән! Ғ. Сәләм.
4. Нытс әсенгәндә, көйөнгәндә әйтелә.— И х,
ҡәһәрең! Иң мөһимен әйтмәй үтәләр бит. Ғ. Лотсманов.
ф Их тигән бик ЯҠШы, бына тигән. [Ғариф
ҡарт:] Ҡарсыҡҡа их тигән ҡата тегеп бирәм инде.
Б ? Бикбай,
иханлау ҡ. диал. Ихахайлау.
И Х а т а [гәр.] и. 1. ш ул уҡ ишек алды (ҡар.
шнек). Ихата эсе. ■ Ихата тулы эйәрле ат,
өй эсе тулы мылтыҡ-ҡылыс аҫҡан кешеләр.
Й. Оолтанов.
2. Ҡойма, ситән. Ихата ҡороу. Ихата ҡылыу.
■ Шәгәли .. был [ҡәберҙә тере ятҡан] гәзиздең
өҫтөнә ихата ҡылды. «Баппсорт шәжәрәләре»,
1960.
И Х а т а л а Н Ы у ҡ. төш. ҡар. ихаталау. [Баҡ
са] бейек таҡта ҡойма менән ихаталанган.
X. Мохтар.
И Х а т а л а Т Ы у ҡ. йөкм. ҡар. ихаталау.
Баҡсаны ихаталау.
ихаталау ҡ. Ҡойма менән уратыу; тсоималау, кәртәләү. Баҡсаны ихаталау.
ихаталашыу ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ихата
лау.
И Х атаЛ Ы с. Кәртәләнгән, тсоймаланған.
Ихаталы йорт. Ихаталы ырҙын.
ихаха(й) ымл. 1. Ҡыстсырып, шарҡылдап
көлгән тауышты белдереп әйтелә. И хаха тип
көлөп ебәреү.
2. и. мәг. һөйл. Ҡыстсырып, шартсылдап
көлгән тауьпн. Р ауил ҡайтып ингәндә.., шаярыу
һүҙҙәренән, ихахайҙарҙан өй эсе гөр килә.
Б. Бикбай.
3. и. мәг. һөйл. Ғәмһеҙ, ютстса-барға тсыстсырып
көлөп йөрөгән кеше. Ш әрифъямал ҡайгы тотмай.
Ҡаты эш эшләмәне, ихахай булды.
И х а х а й л а у ҡ. Ихаха тип тсыстсырып көлөү.
Ҡыҙҙар көлөшкән арала егет китеп тә барҙы,
һауы нсы ҡыҙҙар барыһы ла ихахайлап көлөп
ҡалдылар. Д. Бүләков.
ихахай-михахай, ихахай ҙа михахай и.
һөйл. Ютстса-барға тсыстсырып көлгән көлкө.
Бар белгәне ихахай ҙа михахай.
И Х Б а Б [гәр. ] с. иҫк. кит. Һөиөклө, тсәҙерле.
һәммә ихбаб йәтим ҡалды, атсмулла.
ИХЛаС [гәр. ] с. 1. ОаФ күңелле, ысын
теләкле; эскерһеҙ, рыяһыҙ. И хлас кеше. И хлас
күңелдән. И хлас тойго. И хлас һүҙ. И хлас яуап.
И хлас булы у, / / И хлас ашау. И хлас һөйләү.
И хлас эшләү. И хлас уҡыу. ш һәнәрсе: Теләгең
ихлас булһа, әйҙә ултыр. Х әҙер үк серемде
асып бирәм. 3. Биишева. Емеш әбей яусы лап
өйрәнгән инде ул, ихлас тырышып тора. Һ. Д әү
ләтшина. һаҡмарым да ихлас ҡотлап, тулҡында
рын ҡага... А. Игебаев.

2. и. мәг. Нимәнелер эшләүгә, булдырыуға
тсарата ысын теләк, эскерһеҙ мөнәсәбәтте белде
рә. И хласым юҡ, баҫмай аяҡ, йөрөмәй ҡул;
әллә ниҙән шикләнәм һәм шомланам. Ш. Бабич.
Дәртле егеттең теләге ҙур, ихласы шәп. М. ҒаФури. Ашыҡма, килен, тыңлап бөт мине. Егерме
бер йәшемдә тол ҡалып, Әлмөхәмәтемде әҙәм
итергә бөтә ихласымды һалдым. Минең дә
еләктәй саҡтарым булды. Т. Ғәрипова. Ихлас
менән берәр нәмәгә бөтә күңелен биреп, бирелеп.
И хлас менән эшләү. ■ Бөгөн .. бөтә ихлас менән
ялан, тау-таш гиҙгән бүресе Я ҡуп ҡарт та күрен
мәй. Т. Хәйбуллин.
3. инш. мәг. Үҙ һүҙеңде дөрөҫләр өсөн
әйтелә; ысын. [Нәгим:] Йә, тел сәйнәмә, сыгар
папиросыңды! [Хәлим:] И хлас, юҡ. И. Насыри.
ихласланыу ҡ. Ихлас күңелде һалыу,
ихлас булыу. Быгаса семья бәхете күрмәгән
Ғәрифә бик ихласланып донъя көтөргә кереште.
Ф . Иҫәнғолов.
ИХЛаСЛаП Р . Бөтә күңелде биреп, ихлас
күңелдән. И хласлап уҡыу. И хласлап һөйләү.
И хласлап ял итеү. И хласлап тырышыу, ш И н
ститутҡа ситтән тороп уҡырга инергә ихласлап
ниәтләнгәйне Й әнгәли. Н. Ҡотдосов.
ИХЛаСЛЫҠ и. С аФ күңеллелек, эскерһеҙ
лек. Ул [Ш. Бабич] ысын шагирҙарга гына
хас ихласлы ҡ менән халыҡ бәхете өсөн янып
йәшәне. С. Ҡудаш. Ологайган һайын ниңә кеше
бала сагын иҫләй йышыраҡ? Ғүмере буйы йыйган аҡылына сабый ихласлыгы ҡушыла. Ф. Ғә
лиәхмәтов.
ИХСаН [гәр.] и. 1. иҫк. Ярҙам, изгелек.
Башҡорттарҙы тынысландырыу өсөн түрәләр
тарафынан күп ихсандар вә яҡшылыҡтар
вәгәҙә ҡылынды. М. Һаҙыев. Ураҙ хан Ҡыпсаҡ
ырыуын яратыпты, барына ингам, ихсан таратыпты. «Бабсатс менән Күсәк».
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□ Ихсан итеү ятсшылытс, изгелек итеү.
ихтар [гәр.] и. иҫк. кит. Иҫгсәртеү, киҫәтеү
һүҙе; киҫәтмә, иҫкәртмә. Ҡалмаһын тим, янсыгымда валсыгым — ихтарсыгым. Ш. Бабич.
ИХТИБаС [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Тоттсарлытс.
2. Бәүел тоттсарланыуы.
□ Ихтибас итеү тотоп алыу, тотоу.
ИХТИЛаЛ [гәр. ] и. иҫк. Баш күтәреш, бола.
/ Революцион тсуҙғалыш; революция. Ихтилал
йырҙары, ш Ҡанлы һугыштар булһа ла, ихти
лалды яҡларбыҙ. А лга, иптәштәр, алга, бөйөк
идеалга (Йырҙан).
ИХТИЛаЛСЫ и. иҫк. Баш күтәреүҙә, болала
тсатнаштсан кеше. Урусов М инзәләлә хөкөм
комиссияһы төҙөп, ихтилалсыларҙы шунда уҡ
хөкөм итте. X. Күскилдин. / р еволюцион тсуҙғалышта тсатнаштсан кеше; революционер. / /
Ихтилалсы эшселәр.
ИХТИЛаФ [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡаршыльпс,
килешмәүсәнлек; ыҙғыш, дау. һ ә р нисек
берләшергә тырышҡанда, сыҡмаһын арабыҙҙа
ҙур ихтилаф. М. ҒаФури.
И Х Т И М аЛ [гәр.] и. 1. Берәр эш, хәл һ. б.
булыу, үтәлеү, эшләнеү мөмкинлеге. К үҙҙәрем 
дең тиҙ генә йоҡога йомолоу ихтималы юҡ ине
әле. С. Ҡудаш.
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2. с. мәг. ВУлырға мөмкин, мөмкии булырҙай. Ихтимал хәл. ■ Дошман окобы күренә.
Атып ҡуйыу ҙары ла ихтимал. Д. Юлтый.
3. инш. мәг. Вәлки. Б ы л йәһәннәм, был һугыш,
был канлы вәхшәт, ихтилал, ер-йыһан аҫты
өҫкә әйләнмәйенсә бөтмәҫ, ихтимал. Ш. Вабич.
ф Ихтимал тотоУ теге йәки был хәллең
ошоноһо бУлыр тип УйлаУ, ҡ араУ. [Сәрүи]
милтәнең иҙән аҫтына төшөп китеүен ихтимал
тотоп, .. баҙга төшөп китте. М. ҒаФури.
ИХТИОЗАВр [р ус. <ғР.] и. Ворон үлеп бөт
кән бик эре һөйрәлеүсе диңгеҙ йәнлегенең төрө.
ИХТИОЛ [РУС. < гр. J и. Ҡ аҙылма балытс
ҡалдытстары булған таУ тотсомон көкөрт кисло
таһы менән эшкәртеп яһаған май һыматс дарыУ.
ИХТИОЛОТ [РУС.] и. Ихтиологил белгесе.
Төньяҡ һыуҙарында яңы төр балыҡ табылган.
Ихтиологтар уга «ҡара суртан» тип исем биргән.
«Башкортостан кыҙы», 1968, № 7.
ИХТИОЛОГИЯ [РУС. <гР.] и. Зоологилның
балытстырҙы өйрәнә торған бүлеге.
ИХТИр аҒ [гәр.] и. иҫк. Уйлап табылған
яңыльгк; асыш. Үләндәрҙең ф изиология тураһындагы ихтирагтар ер эштәренең барышына
ҙур үҙгәреш яһаны. Ғ. Ғисмәти.
ИХТИраҒСЫ и. иҫк. Уйлап табыүсы, асыш
лһаУсы. Р ус һалдаттары араһында ниндәйҙер
бер ихтирагсы табылган. Ул тегендә-бында
тәгәрәп ятҡан үлектәрҙән тере кешеләргә ышыҡ
яһау өсөн мөмкинлек тапҡан. Д. Юлтый.
ИХТИРаЗ [гәр.] и. иҫк. 1. Һаҡльпс, абаилык.
2. с. мәг. Мәғәнәһеҙ, йүнһеҙ. Ихтираз булыу.
ИХТИр аМ [гәр. ] и. Ҡәҙер, хөрмәт. Ихтирам
күрһәтеү. Ихтирам ҡаҙаныу, ш Тарихи йырҙарга халыҡ борондан уҡ ихтирам менән караган.
Р. Бикбаев.
□
Ихтлрам нтеү ололаУ, ҙУрлаУ, кәҙер итеү,
хөрмәтләү.
ихтирамлау ҡ. Ҡәҙер-хөрмәт итеү; ихти
рам итеү. Х ан янына Талип барган, ти ҙә, .. хан
алдына баҫып, ихтирамлап, уны ҙурлап башын
эйгән, ти. Б. Вәлит.
ИХТИраМЛЫ с. 1. Хөрмәтле, ихтирам ител
гән. Ихтирамлы кеше.
2. Хөрмәт итеүсән, ихтирам күрһәтеүсәи.
Ихтирамлы бала. Ихтирамлы булы у. // Ихти
рамлы һөйләшеү.
ИХТИСаП [гәр.]: ихтисап итеү иҫк. кит. 1)
хисаплаУ; 2) иҫәпләшеү, кеселеклек күрһәтеү.
Туганым, һин үҙең дә ихтисап ит, Мәржәниҙең
мәжәддиден һин хисап ит. Атсмүлла.
ИХТЫЯЖ [гәр. ] и. М охтажлык, хәжәт, т а
лап, кәрәклек. Өфөнөң нефть эшкәртеү, химия
һәм машиналар эш ләү промышленносы .. бөтә
союз ихтыяждарына эшләй. М. Хисмәтов.
ИХТЫЯр [гәр. ] и. 1. Теләк, ирек. Ихтыяр
биреү. Ихтыярга ҡуйыу. Үҙ ихтыяры менән.
Кеше ихтыярына буйһоноу, ш [Атай] дилбе
гәһен ҡулынан ысҡындырып, атты үҙ ихтыяры
на ҡуйҙы. С. Кулибай. һөйәм һине тигән
булды, ихтыярҙан әллә ирекһеҙ (Хальпс йыры
нан). К үп булып үҫте ҡыяр. К илгән береһе
һыйлана, кем өҙһә лә ихтыяр. Ә. Вахитова.
2. Маҡсатты үтәү һәләтлеге, рУхи көс.
К өслө ихтыяр. ■ Корос ихтыяр, ҡайнар теләк

бөтәһен дә еңә. С. Агиш. һ ү ҙ беҙҙеке. Беҙ һәр
ерҙә. Беҙҙә ихтыяр ныҡ. Юл ҡуймабыҙ яңы һугышҡа. X. Ғиләжев.
□
Ихтыяр нтеү ирек ҡуйыу, рөхсәт итеү.
Көтөр .. йүгерек туры атын ҡыҙына менеп
йөрөргә ихтыяр итә. „Башкортостан Ҡыҙы“ ,
1968, № 5.
ф Ихтыяр(ы) үҙендә теләһә ни эшләһен, ни
эшләһә лә рөхсәт. [Әбйәлил:] Ихтыяр үҙеңдә,
мин көсләшеп тормайым (Әкиәттән). Ихтыярҙан
тыш (йәки башҡа) ирекһеҙҙән. [М өлөк агайҙың]
ихтыярҙан тыш атылып сыҡҡан күҙ йәштәре
бәбәктәренән ашып .. агып төштөләр. Т. Хәйбул
лин.
ИХТЫЯраН [гәр.] р. иҫк. кит. Ирекле
рәүештә, үҙ иркең менән. Ихтыяран батшага
баш һалдыгыҙ һеҙ [башҡорттар]. С. Яҡшығолов.
ИХТЫЯрИ [гәр.] с. Ирекле, кешенең үҙ
теләгенә ҡуйылған. Ихтыяри эш. ш [Ғабдрах
ман:] Кәюмов әфәнде ихтыяри мосолман полҡы
төҙөүҙе .. һөйләне. А. Таһиров.
И Х ТЫ Я р ЛЫ с. 1. Теләк, хоҡуғы сикләүһеҙ;
ирекле. Ихтыярлы булы у, ш Ө йлә намаҙынан
сыгыуга аш ашап, аштан һуң теләгән эшеңде
эшләргә ихтыярлы булаһың. М. ҒаФури.
2. Маҡсат ынтылышы һәм рухи көсө ныклы.
Ихтыярлы кеше үҙ маҡсатына ирешмәй ҡуймай.
И. Абдуллин.
ИХТЫЯрҺЫҘ С. 1. Теләге, хоҡуғы сикле;
ирекһеҙ.
2. Маҡсат, ынтылышы һәм рухи көсө йомшатс,
ихтыяры (2 мәғ). ютс. Ш әүәли .. башына
килгән ҡыйыу теләкте үтәргә үҙендә көс таба
алмаган ихтыярһыҙ бер нәмәкәй ине. Б. Бик
бай.
ИХТЫЯрҺЫҘҘАН р. Теләктән тыш; ирекһеҙ
ҙән. Ихтыярһыҙҙан миңә лә туҡтап ҡалырга
тура килде. Ғ. Ғүмәр.
ИХуАН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Туғанлытс,
тсәрҙәшлек.
2.
Туғандар, тсәрҙәштәр, дуҫтар. Ф әҡире
һәм гәни солтан һәба ихуан улды дилләрҙән.
М. Өмөтбаев.
ИХЪЯ [гәр.]: нхъя ҡылыу (йәки итеү) иҫк.
кит. терелтеү, тергеҙеү. Бик ауыр булһа ла яңы
мәҙрәсәләр ихъя ҡылырга тырышайыҡ. Ғ. И бра
һимов.
И-ҺА-ҺА оҡш. 1. Ат кешнәгәндә сығарған
тауышты белдергән һүҙ. И-Һа-Һа итеү. m К үк
бейәһе уның [Нурлыштың] и-һа-һа тип ҡаршы
ала ине. С. Ҡудаш.
2.
күсм. Ҡыстсырып, йәмһеҙ итеп көлгәнде
белдергән һүҙ. Бер туҡтауһыҙ и-һа-һа ла и-һаһа! Шундай яуаплы эшкә кеше ш улай ҡарай
тиме? «Һәнәк», 1966, № 3.
ИҺАҺАЙ и. һөйл. Көлгән һыматс иһа-һай
тип тсыстсырған тсош.
ИҺАҺАЙЛАҮ ҡ. Урынһыҙға шартсылдап,
ҡыстсырып көлөү. [Рәҡиә] өс кенә бөртөк
көнбагышты Кәрим агайҙың битенә бәрҙе лә,
иһаһайлап китеп барҙы. И. Ғиззәтуллин. [К а й 
ны — Гөлйөҙөмгә:] Т ьфу! Ирҙәүкә, оятһыҙ!
һеперелеп йөрөйһөң шунда, иһаһайлап.
Ф . Иҫәнғолов.
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и - һ и - һ и оҡш. Мыҫҡыллап Көлгәиде белдергән һүҙ. [Улы:] И-һи-һи, әсәй, .. һин тормоштан
бик артта ҡалганһың икән. Ш. Насыров.
ИҺӘ ярҙ. к. 1. Ҡылымдың үткән заман
Формаһына ҡушылып, т а р т ҡылым яһай.—
Урыҫ байының бер аты ҡазаланы иһә — бер
айлыҡ һугым. Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡаршы ҡуйыуҙы белдерә. К өршәк тулы
булһа, ныҡлыгын ул оҙаҡ йылдар һаҡлай, ә
буш көршәк иһә тора тора үҙ алдына сатнай,
М. Кәрим.
3. Нимәгәлер айырым баҫым яһағанда йәки
айырым алып үҙен бер башҡа күрһәткәндә
ҡулланыла, һалам һөрөлгән ергә сыгарып
эҫкертләнде, ■ Тәбигәт ул кешенең йәшәү уры 
ны. Кеше иһә ,, ошо тәбигәттең бер өлөшө,
«Совет Башҡортостаны», 1967, 1 апрель.
ИҺӘННӘҮ ҡ. ҡар, нһәнәү. Ғариф староста
уянып китте, .. тороп ултырҙы, яңагы ҡарыш
ҡансы иһәннәне, Ж. Кейекбаев.
ИҺӘНӘҮ ҡ. Йоҡо баҫҡанда, ирекһеҙҙән ауы ҙ
ҙы киң асып, бик тәрән тын алыу; иҫнәү,
иһәннәү.
ИШ и, 1. Исем, дәрәжәһе менән бер үк кимәл
дәге тиң; тиңдәш. Иш(е) булы у, Иш(е) итеү,
Иш(е) күреү, Иш(е) һанау, ■ Ир-арыҫлан
булһаң, иш күрәләр, ҡайһы гына ергә барһаң
да (Халыҡ йырынан). Иш итеү үҙеңә Тиң тип
һанау, тиңһенеү, тиң күреү.— Бер кемде лә иш
итмәйһең,— тип [Зөлхизәгә] үпкә белдерәләр
егеттәр. 3. Биишева.
2. Ҡуштың, парҙың һыңары; пар. Ише бар.
Ише булыу. Ише итеү.
3. Ниҙеңдер төҫ сиФат яғынан оҡшаш тиңе.
[Әбей:] Ул яулыҡтың бер ерҙә лә ише юҡ (Әкиәт
тән).
4. Иптәш, дуҫ. Иш булыу, ш Атаһы юҡта
әсәгә [бала] көңгөр-ҡаңгыр иш ине. «Ҡ араһа
ҡал».
5. бәйл. функцияһында Ише Формаһында кем
йәки нимәнеңдер сиФатын, эш-хәрәкәтен икенсе
менән сағыштырғанда, уға оҡшаш тапҡанда
ҡулланыла. Минең ише. һ и нең ише. ш — Ҡ а
тыҡ сәй ише буламы, туҡлыҡлы бит ул.
Һ. Дәүләтшина. Б ы л кеше, ялан яҡ башҡорт
тарҙыҡы ише, йәлпәк танаулы. Т. Килмөхәмә
тов.
ф Бер иш бер төҫлө, бер төрлө. Бер иш
йорттар. Бер иш кейем. Бер иш итеү. Бер иш
яһау. ■ Барыһы ла бер иштән биле һыгылып
торган ҡап-ҡара шинель, һәйбәт бүрек кейгән.
К. Кинйәбулатова. Иш янына ҡуш йәки ишкә
ҡуш [булыу] нимәгәлер өҫтәмә ҡушымта [бу
лыу ]. Кеш еләр эргәмә ултырмай, бете йога, ти.
Етмәһә, иш янына ҡуш тигәндәй, баш ҡутырлап
китте. С. Агиш.
#
Аш табылыу бер бәхет, иш табылыу бер
бәхет. Әйтем. Иш — ише менән, ҡуш — ҡушы ме
нән. Мәҡәл. Тун тиреһе ише менән. Мәҡәл.
Яманга яман иш була. Мәҡәл.
ИШАН [фарс.] и. М осолмандарҙа мөриттәрҙе
уҡытып тәрбиәләй торған дин әһеле; шәйех,
мөршид. Ишан хәҙрәттәре. Ишан
булы у.
■
Ишан мәжлес йыйыр булһа, мөрид барыр,
ишан ашын ашаһа, ул хайран ҡалыр (Бәйет

тән). Ишан таяғы ишанлыҡ мираҫы һәм шул
мираҫтың билдәһе булып һаналған таяҡ. Ишек
башында йәшелгә буялган ишан таягы. Т. Хәй
буллин.
• Ишанга ҡул биргән, шайтанга юл биргән.
Мәҡәл. Ишандан нишана тыуыр, нишананан
ишан тыуыр. Мәҡәл.
ИШ АНЛЫҠ и. Ишан булыу, ишан дәрәжәһе.
Был кеше [Хажи] заманына күрә аңлы булып,
яңылыҡ тарафтары, ишанлыҡ һәм суфыйлыҡҡа
ҡаршы ине. М. ҒаФури.
□ Ишанлыҡ итеү ишан булып тороу, мөриттәр
менән етәкселек итеү.
ИШАРА [гәр. ] и. 1. һ үҙһеҙ аңлатыу өсөн
яһалған төрлө ҡул, баш хәрәкәте; ым. Ишара
яһау. ■ [Казаков] ингән кешеләргә ҡулы
менән ултырырга ишара яһаны. С. Агиш.
2. ҡар. ишарат 3.
□ Ишара нтеү (йәки ҡылыу) ниҙелер аңлатыр
өсөн ҡул, баш менән бер төрлө хәрәкәт яһау.
Әсәй башы менән ишара ҡылып, янына саҡырып
алды. М. ҒаФури.
• Аҡыллыга ишара ла етә. Мәҡәл.
ИШАРАЛАУ ҡ. 1. Ишара яһау, ишара итеү;
ымлау. Ғиндулла агай .. ҡ ул менән ишаралап
үҙенә саҡырҙы. Ғ. Аллаяров.
2. күсм. Ситләтеп аңлатыу, нимәгәлер (фекер
ҙе йүнәлтеү. Артабан автор яңынан үҙ герой
ҙарына ҡайта, уларҙы һүрәтләгәндә килер көн
дәргә ишаралап ҡуя. Р. Бикбаев.
ИШАРАТ [ гәр. ] и. 1. ҡар. ишара 1. „Ишарат —
аҡы ллы га“ тигән һүҙ бар, артыҡ һүҙ —
әҙәпһеҙлек аҫыл затҡа. Аҡмулла.
2. Билдә, тамға. Бисәкәйҙең йөҙөндә нур
ишараты ҡалмаган. Ә. Зәйнуллин.
3. Кемдең йәки ниҙеңдер кәүҙәләнеше булған
һүрәт, шәүлә. Бер йән ишараты юҡ. / мыҫҡ.
Йорат (кемде йәки ниҙелер түбәнһетеп, мыҫҡыл
лап әйткәндә ҡулланыла), һы йы р ишараты. Өй
ишараты, ш Т үрҙә — дүрт багана ҡагып, юнылмаган таҡталарҙан әтмәләштереп яһаган өҫтәл
ишараты, Ф. Иҫәнғолов.
ИШҒАЛ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Мәшғүллек.
2. Баҫып, биләп алыш.
□ Ишғал итеү 1) мәшғүл итеү; 2) баҫып
алыу, биләү. [Отрядтар] үҙҙәренә билдәләнгән
ерҙе ишгал итәләр ине. Ш. Хоҙайбирҙин.
ИШЕК и. Йорт, бина һ. б. ҡоролманың
эсенә инеп-сығып йөрөү өсөн стенаһына яһалған
уйым һәм шул уйымға беркетелгән асылмалы-ябылмалы ҡапҡас. Артҡы ишек. Б ы яла ишек,
Өй ишеге. Машина ишеге. Урта ишек. Ишек ар
ты. Ишек ҡашы. Ишек тупһаһы. Ишек тотҡаһы.
Ишек асыу. Ишек бикләү. Ишектән инеү. Ишек
келәһе. Ишекте ҡагыу. Ишектән сыгыу. Ишекте
ябыу. ш Ш ул саҡта тирмәм ишеген асырга
ҡуштым, төн буйы тыңланым моңон һандугас
ҡоштоң. Салауат Юлаев. Асамай ишек бербереһенә ҡапма-ҡаршы булған ишектәр. .. Ш у
нан асамай ишектән инә торган фатирҙа йәшәгән
икенсе күрше ҡатыны килеп инде. К. Мәргән.
Асмалы ишек ике яҡҡа асыла торған итеп
яһалған ишек. Ишек ауыҙы ишектең инеп
сығыу урыны. Х алы ҡ һаман ишек ауыҙына тыгыла. Гөлбикә лә, этелә-төртөлә, баҫҡыстан
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күтәрелде, Р. Низамов. Ишек башы ишек ҡашының өҫтө. Ишек төбө ишектән ингән ер. Бер
ваҡыт батша һарайына бер хәйерсе килеп ингән
дә, ишек төбөнә генә ултырган (Әкиәттән).
Ишек бауы 1) и тек тотҡаһы. К илен тауышһыҙ-ниһеҙ генә ишеккә йүнәлде. Ишек бауын тот
ҡанда Ғимайга күҙ ташлап, йылмая биреп ҡ уй 
ҙы, И. Насыри; 2) этн. боронғо туй йолаһы
буйынса, йәшерелгән тсыҙҙы алырға барғанда,
ишек асҡан еңгәгә кейәү биргән бүләк. Ишек
бауын һатыулашыу. ■ Өйгә баргас та ишекте
асмайҙар, ишек бауы бер һум тиҙәр. Беҙ илле
тин бирәбеҙ. Ҡәйенйеңгә риза булмай, аҡсаны
алмай. М. Буранғолов.
ф Ишегенең ҡайһы яҡҡа асылғанын белмәнем
өйөнә саҡырғаны, өйөн күрһәткәне юҡ, тигән
мәғәнәлә ғәйепләп әйтелә. Ишек аҡсаһы ҡар.
ишек бауы 2. Ишек алды өй янындағы кәртәләп
алынған майҙан. Ишегем алды йәшел үлән,
ҡаҙ ашарҙай үлән у л түгел (Халыҡ йырынан).
Ишек быуыу этн. ҡыҙ йортона килгән кейәүҙе,
бүләк алғансы, ишектән индермәй тотоу (бал
дыҙ, ҡәйнештәре шулай шалра). Ишек яғы
ятҡырмау өҙлөкһөҙ, бер туҡтауһыҙ инеп
-сығып йөрөү. Староста асыуланып та ҡараны,
ә улар һаман, ишек ягы ятҡырмай уның өйөнә
инеп-сыгып торҙо. Ж. Кейекбаев.
•
Ҡатын ҡәрендәше ҡаҙан янында, ир ҡәрен
дәше ишек төбөндә. Мәҡәл.
ИШ ЕКЛЕ-ТҮр ЛЕ: ишекле-түрле йөрөү бер
ишек төбөнә, бер түргә йөрөү. Ул [Х әйбуллин]
Ҡ унаҡҡол өйөндә ишекле-түрле йөрөнө, ни
тыныслана, ни яуап таба алмай өҙгөләнде.
X. Ғиләжев.
ИШ ЕЛДЕр ЕҮ ҡ. Ишелгән хәлгә килтереү.
Ишелдереп ҡуйыу. ■ А ҡһы л ялы н ишелдереп,
тулҡындар йөҙә нисек. А. Игебаев.
И Ш Е Л Е Ү 1 ҡ. 1. төш. ҡар. ишеү
Тау
тишегендә теге иргәйелдең мең карыш һаҡалы
нан ишелгән арҡан һаман һалбырап тора икән,
ти (Әкиәттән).
2. ҡар. ишеү
Таштар ҡултыгында паро
воздың аҡ толомо ҡалды ишелеп. Ғ. Сәләм.
ИШЕЛЕҮ 2 ҡ. 1. Таралып емерелеү, күп булып
ауыу. Ер ишелә. Тау ишелә. Шахта ишелгән.
Яр ишелде. Ишелеп ятыу. ш Ул туҡтауһыҙ
атлай юлы буйлап, тау-ташлыҡ ятһа ла ишелеп.
Ғ. Сәләм. Төрөктәргә атҡан сакта Балкан тауы
ишелде (Бәйеттән).
2. Хәл ҡылымдың *п формаһында ҡушма
ҡылымдың беренсе компоненты булып, «бик
күп», «мул» тигән мәғәнәне аңлата. Ишелеп
үҫеү. Аш лы ҡ ишелеп үҫкән, ш Сафуан ҡарҙы
соҡоп ҡараны. Эре көртмәлеләр йәйге кеүек
ишелеп яталар ине. Йыйырга гына кәрәк!
3. Хисмәтуллин. Ҡыуаҡлыҡтарҙың буйында
ишелеп үҫә еләк. Ә. Вахитова. [ О лонбикә:]
Тегендә лә ишелеп ятҡан байлыҡ юҡ ине, бында
ла өйөлөп тормай. Ғ. Ғүмәр. .. Малдары ла
үрсей уның [колхоздың], ишелеп уңа ашлыгы.
А. Игебаев.
ф Өҫкә ишелеп тороу бик оҙон, бейек, ҙур
булып өҫкә йығылырға әҙерләнгән һымаҡ тороу
(тау-таш, ҡая, урман, ағастарға ҡарата). Ҡа
рагайҙар өҫкә ишелеп тора. ■ Урман өҫкә

ишелеп торһа ла, көҙҙән утын әҙерләнмәгән.
Б. Бикбай.
ИШЕЛЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. ишелеү
Ҡ урай
менән ҡумыҙ .. уйнаны. Йомшаҡ аҡ ебәктәй
ишелешеп, бар тәбигәт тыңлап иланы. X. Ғәби
тов.
ИШЕЛМӘ 1 и. Емерелеп төшкән ер, тау тоҡо
мо. Тау ишелмәләре.
ИШЕЛМӘ 2 с. Уралып-уралып, ишелеп тор
ған; ишеп яһалған. Ишелмә сым.
ИШЕМТЕЛӘҮ ҡ. ҡар. ишәйтеү 2.
ИШЕМТӘ: ишемтәгә ҡушымта бер нәмәгә
икенҫе оҡшаш нәмә өҫтәлгәндә әйтелә; ишкә
ҡуш. Инде һүҙ бөттө тигәндә, Ғариф улла бабай
торҙо. .. Уның һүҙен ишемтәгә ҡушымта итеп
кенә тыңларга уйлагайны лар, карт туҙҙы ла
китте. Ә. Вахитов.
ИШЕр ЕЛЕҮ к. 1. төш. ҡар. ишереү.
2. ҡар. ишереү.
ИШЕр ЕҮ к. Күп итеп емереү, ишеү (3 мәғ.).
Ишереп төшөрөү.
ИШ ЕТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. ишетеү. Йыр ишете
лә. Тауыш ишетелә. Хәбәр ишетелде. Ишетелеп
ҡалыу. Ишетелеп тороу. ■ Таш башынан бик
моңло бер йыр ишетелә ине. Ҡатын-ҡыҙ
тауышы, һүҙҙәре асыҡ ишетелмәй. Н. Мусин.
Төнгө тынлыҡта оло юл буйлап юртҡан ат
тоягының тупылдауы оҙаҡ ҡына ишетелеп торҙо.
М. Тажи.
г
ИШЕТЕЛЕШ и. махс. Ишетелеү дәрәжәһе,
ишетелеү асыҡлығы. Ишетелеше яҡшы. Ишете
леш е насар.
ИШЕТЕҮ ҡ. 1. Төрлө тауыштарҙы, өндәрҙе
ҡолаҡ менән һиҙеү, ҡабул итеү. Ишетеп ҡалыу.
Ҡолагы ишетмәй. ■ Алпамышаның һыҙгыртҡанын ишетеп, .. ҡошо килеп ҡунган. „Алпамыша“ .
2. Кешенең әйткәнен иғтибарға, аңға алыу;
тыңлау. Мөжәһиттән был кәңәште ишеткәс, миңә
бик уңайһыҙ тойолгандай булды. Т. Йәнәби.
3. Ниҙер хаҡында хәбәр алыу, хәбәрҙәр булыу.
Ишетеп белеү. Ишетә йөрөү, ш Аҡбулаттан
хат өҙөлдө. Бер аҙҙан мин уның һәләк булганын
ишеттем. 3. Биишева.
ф Ишетмәгәнде ишетеү көтмәгән, оҡшамаған
хәбәр ишетеү. [Рәхимә — Айбулатҡа:] Бына
һиңә кәрәк булһа! Ишетмәһәң ишет! һ еҙгә ни
етмәй тагы .. У л ни тигән башҡа сыгыу?
Һ. Дәүләтшина. К үҙ күргән, ҡолаҡ ишеткән
бығаса билдәле булған. Тау батыр тауҙы икенсе
ергә күсереп алып киткән. .. Бы л ысынлап
та күҙ күргән, ҡолаҡ ишеткән эш түгел ине
(Әкиәттән). Ҡ олағың менән ишет йәки ишетһен
ҡолағың ҡар. ҡолаҡ. Һүҙ ишетеү кемдер тараФынан әрләнеү, битәрләнеү.
#
Ауыҙы әйткәнде ҡолагы ишетмәй. Әйтем.
Ҡалалагы ишетмәгән, далалагы ишеткән. Әйтем.
ИШЕТМЕШ с. Ишетеп белгән, ишетелгән.
Ишетмеш хәбәр. Ишетмеш һүҙ. Ишетмеште
һөйләү. Ишетмештән белеү. / / Ишетмеш кенә
белеү.
ИШ ЕТТЕр ЕҮ ҡ. 1. йөкм. ҡар. ишетеү.
Ишеттереп уҡыу. Уҡып ишеттереү. ■ Сарсынбай у га [Алламоратҡа] ишеттермәй генә каты
һүгенде. Һ. Дәүләтшина. [Сәгиҙә:] Яратҡан
йырҙарыгыҙҙы миңә ишеттерегеҙ [әле]. М. Тажи.
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2. Берәй кеше тураһында ситтә бүлған хәбәрҙе
шул кешенең үҙенә һөйләү, еткереү, һ ү ҙ ишет
тереү; Ғәйбәт ишеттереү.
ИШЕҮ 1 ҡ. 1. Ике-өс тындан бороп, алмаштилмәш салып, бау яһау. А ркан ишеү. Бау ишеү.
Еп ишеү. ■ [Әбйәлил] кабыкты һыу га һалып
шешендергән дә, һалабаш һуйган. Шунан оҙон
итеп аркан ишергә тотонган (Әкиәттән).
2. диал. Оиратыу. Йөн ишеү.
ф Ҡомдан арҡан ишеү мәғәнәһеҙ эште эшләп
юҡтса ваҡыт әрәм итеү. [Сәгит — Вәлигә:] Н иш 
ләп бында ятаһың, һаман ҡомдан арҡан ишеп,
күлде күккә аҫырга әҙерләнәһеңме? А. Таһиров.
• Бер ҡылдан арҡан ишеп булмай. Мә
ҡәл.
И Ш Е Ү 2 ҡ. Кәмә йәки бапгка нәмәне йөҙҙөрөү
өсөн ишкәк йәки бапгка нәмә менән һыуҙы ярып
әтеү. Ишкәк менән ишеү. Ҡ ул менән ишеү.
■ Ә ҡаршыла Сәйҙел ишкәк ишә, тулышып
сыҡҡан м ускул иттәре. Ғ. Сәләм.
И Ш Е Ү 3 ҡ. 1. Тотош-тотош, күп-күп итеп аҫтса
емереү (таш, тупраҡ һыматс нәмәне). Бер мендем
дә тауга, бер төштөм, аҡ таштарҙы түбән мин
иштем. Й. Оолтанов. Бы л ҡылыс Урал ташынан,
.. сапһаң, ҡаяны ишерлек. С. Кулибай.
2. күсм. Ниҙелер самаһыҙ күп итеп баштсарыу.
Ҡатын эшләй, ә был «сы рхау» [ир] йоҡоно ишә
генә. И. Әхтәмъянов.
• Тел тигәндә телеп һала, эш тигәндә ишеп
һала. Мәтсәл.
ИШКЕО и. ҡар. йөҙгөс.
ИШКӘК и. Бер башы яҫы итеп яһалған,
кәмәне, һалды ишә торған махсус тсулайлама.
Селтәрле ишкәк, һы рлы ишкәк. И шкәк ишеү.
■ Ҡыугын башлыгы М уса агай ишкәктәге
ишкәкселәргә: „Ярга һуҡ! — тип ҡысҡырыу ме
нән өс кеше .. ауыр ишкәкте бер нисә тапкыр
һыуга батырып, ярга ҡарай һуҡты. М. Тажи.
ИШКӘКЛЕ с. Ишкәк ҡуйылған, ишкәге бар.
Ике иш кәкле кәмә.
ИШКӘКСЕ и. Ишкәк ишкән кеше. Б ал борола,
ҡушма аҡтарыла, иш кәкселәр ҡайырып ишкән
дә. Ғ. Йосопов.
ИШҠЫр ҘА и. диал. Ҙурат.
ИШЛЕ с. 1. Ише, пары булған. И ш ле кеше.
И шле ҡата.
2. Күп һанлы, күп. Ишле мал. Иш ле гаилә.
■ Дим буйында башҡа хан булмаган, ишле
халыҡтың байтагы Урал буйына таралып ултыр
ган, ти (Әкиәттән).
• И шле ише менән. Әйтем.
ИШЛӘНЕҮ ҡ. 1. Ишле, парлы булыу; бе
рәүҙән икәү булыу. Балалар ишләнеп теҙелде.
/ һөйл. Өйләнешеү.
2. Артыу, күбәйеү. [Гөлзифа:] Бына, улым,
беҙ һин ҡайтыу га ш улай ишләнеп торҙоҡ. Тагы
бер Яубасаров артты! Б. Бикбай.
ИШЛӘҮ ҡ. Ишле, парлы итеү. И шләп
ултыртыу.
ИШЛӘШЕҮ ҡ. Ү ҙ-ара иш, иптәш, дуҫ булы
шыу. Ул [Ишбулды] элек йәш сагында .. кеше
менән ишләшә алмай, урындан-урынга күсеп
йөрөгән. И. Ғиззәтуллин. / һөйл. Өйләнешеү.
[Морат:] Әгәр риза булһаң, давай көҙгә иш лә
шәйек. Ҡ. Даян.

ИШМӘ 1 и. Көмөш менән уратып ишелгән
беләҙек.
ИШ М Ә 2: ишмәһен ишеү һөйл. бәйләнеп,
әрләп кәмһетеү йәки башҡаса я Фалау, ғазаплау.
[Ҡарынбай] инде алган дүртенсе бисә, хәҙер
уның ишмәһен ишә. С. Ҡудаш.
ИШМӘКӘЙ и. Ишелдереп яһаған биҙәк.
ИШр АҠ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ятстылытс, нур.
2. Иртәнге намаҙҙан һуң, тсояш сытстсас
утсыла торған өҫтәмә намаҙ (суфый кешеләр
генә утсый).
ИШТЕр ЕҮ ҡ. һөкм. ҡар. ишеү ‘. Арҡан
иштереү.
ИШТИҒАЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Шөғөл, эш.
□ Иштиғал иТеү шөғөлләнеү, эшләү.
ИШТИр АҠ [гәр.] и. иҫк. кит. Уртатслыҡ,
берлек, ҡатнашлыҡ.
□ Иштираҡ итеү (йәки ҡылыу) уртаҡлашыу,
ҡатнашыу, бергәләшеү. Партия тарихын, рево
лю ция хәрәкәтен тикшереү өсөн .. бөтә ком
мунистарҙың иштираҡ итеүҙәре тейеш. Ш. Х о
ҙайбирҙин.
ИШТИҺА [гәр. ] и. иҫк. кит. Теләк, аппетит.
[Саяф] боронгоса парлаҡ замандагыса, иштиһа
менән һәр ике тәрилкәне ялт иттерҙе. С. Агиш.
ИШТӘК и. диал. Истәк.
ИШ ҺЕНЕҮ ҡ. Тиң күреү, ишкә (1—3 мәғ.)
һанау, тиңһенеү. [Урал — Шүлгәнгә:] һинең
ыулы йөрәгең .. яҡшылыҡты тиңһенмәҫ, әҙәм
затын ишһенмәҫ. «Урал батыр».
ИШӘЙ: ишәи менән ҡушан бер-береһенән айы
рылмай, һәр саҡ бергә йөрөгән кешеләр тура
һында шаяртып әйтелә.
ИШӘЙЕҮ ҡ. Һан яғынаи күбәйеү, артыу.
Быларҙың беренән-бере батыр улдары, беренән-бере матур ҡыҙҙары тыуып ҡына торган, ти.
Балалары, балаларының балалары ишәйеп ки
теп, бара-бара бер ауыл булган, ти (Әкиәттәи).
ИШӘЙТЕҮ ҡ. 1. Һан яғынан күбәйтеү,
арттырыу. Әйҙә ш улай йылдан-йылга мал ишәйт,
йондоҙҙарҙан ҡор тупла ла дан ишәйт! М. И л
баев.
2.
һөйл. Әсегән икмәк башына он өҫтәп
баҫыу. Ҡамырҙы ишәйтеү.
ИШӘК и. 1. Йомро тояҡлы, оҙон ҡолаҡлы,
көлһыу төҫтәге, ат һымағыраҡ бәләкәй эш хай
уаны. Ҡырагай ишәк. ■ Ҡасандыр Ы рымбур
урамдарында дөйә менән ишәк күп булган,
тиҙәр. К. Мәргән. .. Ҡайҙа ҡарама — ишәк.
Йөк тә ташыйҙар, менеп тә йөрөйҙәр үҙҙәрен.
Шундай ирмәк ҡысҡыра улар\ Я. Вәлиев.
2.
һөйл. Аңра, аңһыҙ кешегә ҡарата әйтелә.
.. һалдаттың нисек студент булы уы мөмкин
икәнен күҙ алдына ла килтерә белмәй был
старшина. .. Студенттарҙың элекке революцион
хәрәкәте был ишәктең ҡолагына инеп ҡалган да
шуны бутай... Һ. Дәүләтшина.
ф Иртәгеһен ишәк ҡайғыртҡан йәки иртәге
һе — ишәккә берәй нәмәне алдан уйлай, ҡайғыр
та белмәгән, ғәмһеҙ кешегә ҡарата әйтелә.
Бөгөнгөһөн уйлайым, иртәгеһен буйлайым, иртә
геһе — ишәккә, тип ҡулым һелтәп ҡуймайым.
Р. Ғарипов. Ишкәнһең ишәк сумарын нимәлер
эшләгәндә эште боҙған кешегә ҡарата әйтелә.
„Пулемёт әҙер буласаҡ. Уның һаҡлыгы тәьмин
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ителгән“, тигән булаһың тагы. Әй мәмәй ауыҙ,
ишкәнһең ишәк сумары н,.. улар хәҙер һинең
менән пулемет телендә һөйләшә башлаясаҡтар.
И. Насыри. Ҡ артая белмәгән ҡарт ишәк үҙен
ололарса тота белмәгәи оло кешенән көлөп
әйтелгән һүҙ.
•
Алйот юлдаш булмаҫ, ишәк моңдаш б у л 
маҫ. Әйтем. Аттан төшөп ишәккә менмәйҙәр.
Әйтем. Ишәк маҡтанып толпар булмаҫ. Мәтсәл.
Ишәк түшәктең кәҙерен белмәҫ. Мәтсәл. Ҡ унаҡ
хужаның ишәге. Әйтем, һы йлаганды һыйыр
белмәҫ, һыйпаганды ишәк белмәҫ. Әйтем.
ИШӘЛӘНЕҮ ҡ. Арҡыры-тортсоро итеп, айпан-тайпан баҫыу (аяктарға ҡарата). Н ыҡ арытты,
аяҡтар ишәләнә башланы, ш Бүрене ишәләнгән
сагында ҡыуып барып тоттолар (Хикәйәттән).
ИШӘНЕҮ ҡ. диал, Сиртсаныу. һ ы у һыуыҡ,
инергә ишәнеп торам.
ИЮЛЬ [РуС. (лат.] и. Календарь йылының
етенсе айы (ҡар. календарь). И юль айы. ш Июнь
бөткән, июль башланган саҡ — йәй уртаһы.
.. Игендәр өлгөрөп килгән, еләктәр бешкән саҡ.
Д. Исламов.
ИЮНЬ [Рг/С. (лат.] и. Календарь йылының
алтынсы айы (ҡар. календарь). Июнь айы.
■ Майҙы үткәргәс, халыҡтар, эш менән июнь
етер, милли байрамдар килерҙәр, бик хозур
йыйын етер. Ш. Бабич.

ятсынлатыу. Булы р-булм аҫ кешене үҙеңә йогондорма.
3. күсм. Кешенең аңына, күңеленә һеңдереү.
Йогондороп һөйләү.
й оғонос и. Аңға һеңерлек, күңелгә ятырлытс тәьҫир (һүҙҙәге), һ ү ҙен ең йогоносо юҡ.
ЙОҒОНОСЛО с. Аңға, күңелгә я р а т л ы , аңға
һеңгән. [Юлдыбикә:] Ауыҙым һалыҡлы, һүҙем
йогоносло булганга бөтә халы ҡ ярата. Т. Хәй
буллин.
ЙОҒОНОСҺОҘ с. Аңға, күңелгә ятышһыҙ,
аңға һеңмәгән. Йогоносһоҙ һүҙ.
ЙОҒОНОҮ ҡ. Ҡ ул менән тейеү; ҡағылыу,
ороноу.— һорауһы ҙ, кеше нәмәһенә йогонмагыҙ. Ғ. Минһажев. Арыҫланбәк машинаһы янына
уларҙы ң [малайҙарҙың] береһен дә ебәрмәй:
«Йогонма, танау аҫтың кипмәгән!» — ти. Р. Н и
замов.
# Яманга йогонма, йогонһаң йыгылма. Мәҡәл.
ЙОҒОНТО и. Кем йәки нимәнеңдер кем йәки
нимәгәлер булған тәьҫире, шул тәьҫирҙең һөҙөм
тәһе, шауҡымы. Кире йогонто. Ы ңгай йогонто.
ш Х әҙер йәштәрҙе һәр төрлө ят идеология
йогонтоһонан һаҡлау өсөн көрәш бара. М. Тажи.
Тимербулат иртәнән алып кемгә барып, ҡайһы
лай итеп әйтергә белмәй йөрөгән мөһим уйын
командирҙың йомшаҡ һүҙҙәре йогонтоһо менән
үҙенән-үҙе әйтеп ебәрҙе: — Командир агай, ми
не лә отрядҡа яҙ. Һ. Дәүләтшина.
ЙОҒОНТОЛО с. Йоғонтоһо булған, йоғонто
яһарлытс. Тәнҡит яңы йәмгиәт төҙөү эшендә
йогонтоло ҡорал булып тора. 3. Нурғәлин.
ЙОҒОНТОҺОҘ с. Йоғонто яһай алмаған,
йоғонто яһай алмаҫлытс. Йогонтоһоҙ һүҙ.
ЙОҒОу ( йотс*) ҡ. 1. Тейеп, һыланып, эҙ тсалдырыу; буялыу, яғылыу. Уның [старшинаның]
итектәре лә, гимнастерка төймәләре лә һәр саҡ
ялтырап тора. Әйтерһең дә, башҡаларҙыҡына
тейгән кер уныҡына бер ҙә йоҡмай. Н. Мусин. /
күсм. Үҙләшеп йәбешеү. Б әләкәй кәүҙәле б у л 
ганга мине «Катушка» тип атанылар. Ш ул
ҡушамат миңә йогоп ҡалды. «Башкортостан
ҡыҙы», 1974, № 2.
2. Берәүҙән берәүгә күсеү (ауырыуға тсарата).
Атаһы ла нервный булган уның, бәлки шунан
йогоп ҡалгандыр. С. Агиш.
3. күсм. Файҙалы булып, һиҙелерлек булып
үҙләшеү; һеңеү. «Бы л шоколад тигәндәре йөрәк
кә ятһа ла, бер ҙә эскә йоҡмай икән. Эх, ҡор
һаҡ тултырып картуф ашарга ине»,— ти [егет
тәр]. Ғ. Әмири. / Күңел биреп үҙләшеү; ылығыу.
Бәлки, [М уллагәле] баҫыла төшөп, йортҡа йога
башлар, хуж алыҡҡа ла эҫенеп китер. Ф. Иҫән
ғолов.
4. күсм. Тәьҫирле булыу; кереү. Ата һүҙен
тотмаган, әсә һүҙе йоҡмаган яуга сабыр ир
булмаҫ (Ҡобайырҙан).
5. күсм. Өлөш булып эләгеү; тейеү. Элекке
заманда ҡатын-ҡыҙга уҡы у йоҡмаган ул. М. Т а
жи.
6. диал. Һуғылыу. Шәмсиә ханым .. өҫтәл ягынан аш ягына йүгергеләп тора. Табын тирәһенә
һирәк йога. Д. Юлтый.
ф Кесе телгә лә йоҡмау бик әҙ булыу.
Биргән ашы кесе телгә лә йоҡманы. Ҡ улға ла

Й Баппеорт алФавитының ун өсөнсө хәреФе.
ЙОБАЛҠЫ с. диал. Йыбыттсы.
ЙОБАНЫҮ 1 ҡ. диал. Мыштырлау, ығышыу.
ЙОБАНЫҮ 2 ҡ. диал. ҡар. йыбаныу 1.
ЙОБАНЫУ 3 ҡ. диал. Йыуаныу.
ЙОБАТ"АЙЛАУ ҡ. диал. Бөтмөрләү. Йобатайлап эшләү.
ЙОБАТЫу ҡ. диал. Йыуатыу.
ЙОТ [рус. (санскр.] и. Үҙ-үҙеңде рухи, пси
хик һәм Физик ятстан тота белеү ысулда
ры, юлдары тураһындағы боронғо һиндтәрҙә
таралған дини ФилосоФик тәғлимәткә эйә
реүсе.
ЙОҒАНЫС 1 и. диал. Йоғошло ауырыу.
ЙОҒАНЫС2 и. диал. Яғыныс.
ЙОҒАШ с. диал. Отсшаш.— Уйна, улым, уйна,
Сәлим. .. Минең дә һинең кеүек улым бар ине.
Уга ла атаһы: «Хәлим гә Сәлим бик йогаш»,
тип, һинең исемде ҡуштыргайны. И. Ғиззәтул
лин. / / [Ҡаҙаҡтарҙың] баштарына кейгән томаҡ
тары дөйәнең атлауына йогаш яй гына һелкенә.
Ғ. Ғүмәр.
йоғолоу ҡ. 1. Тейеп, һыланып, эҙ тсалдырыу; йоғоу, яғылыу, һөйөклөмдөң сәсен тотҡай
ным мин, йоголган был хуш еҫ уның сәсенән.
М. ҒаФури.
2. диал. ҡар. ҡағылыу 4.
ЙОҒОМ Л О с. диал. Йоғошло.
ЙОҒОМҺОҘ с. диал. Йоғошһоҙ.
ЙОҒОНДОр Оу ҡ. 1. Ҡ ул менән тейҙереү;
тсағылдырыу, орондороу. Кешене йогондороу.
2. Яҡын мөнәсәбәт булдырыу, ятсын итеү;
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йоҡмау һиҙелмәй ҙә ҡалыу, тиҙ бөтөү. Кискә
тиклем Ф әхри агайҙың сабынлыеы кулга ла
йоҡмай ҡала ул, Ә. Чаныш. Теле телгә йоҡмай
ҡар, тел 2. Теш тешкә йоҡмау ш ул уҡ теш
Тешкә теймәү (ҡар, теш ‘).
#
А ҡҡа ҡара тиҙ йога, Мәтсәл. Ата малы улга
йоҡмаҫ, инә малы ҡыҙга йоҡмаҫ, Мәтсәл. Ҡ аҙан
дың ҡоромо, кешенең ҡылыгы йога. Әйтем.
Яманга яҡын барһаң, бәләһе йогор. Әйтем.
ЙОҒОШи. 1. аҙытстың Файҙа биреше, тутслыгы. Ҡурпының малга йогошо булмай,
2. күсм, ҡар, йоғонос.
йоғошланыу ҡ. Йогопию ауырыу менән
зарарланыу. Ангина менән йогошланыу,
ЙОҒОШЛО с, 1. Берәүҙән берәүгә күсеүсән
(ауырыуға тсарата). Йогошло ауырыу,
2. күсм, ҡар, йоғоносло.
3. һөйл, Тутслытс бирерлек; тутслытслы. Й огош 
ло аҙыҡ,
ЙОҒОШОҮ ҡ. Кешегә тартылып, эргәһендә
уралыу; һырлығыу. [М улла:] А нау Зәйнәп камсамулдарга йогошоп бара, И. Ғиззәтуллин.
ЙОҒОШ ҺОҘ с, 1. Берәүҙән берәүгә күсмәй,
йотсмай торған (ауырыуға тсарата).
2. күсм, ҡар, йоғоносһоҙ.
3. һөйл, Тутслығы булмаған, тутслытсһыҙ
(аҙытстса тсарата). Йогошһоҙ бесән.
йоғошһоҙландырылыу ҡ. төш. ҡар.
йоғошһоҙландырыу.
ЙОҒОШҺОҘЛаНДЫРЫУ ҡ. Йоғошһоҙ (1
мәғ.) итеү.
ЙОҒОШҺОҘЛаНЫУ ҡ. Зарарлы бактерия
ларҙан таҙарыу, һ ы у йогошһоҙлана.
ЙОД [РуС. <гр.] и. 1. Химик элемент, тсара буҙ
төҫтәге кристаллик матдә.
2. Шул матдәнең спирттағы иретмәһе (ме
дицинала тсулланыла). Йод һөртөү.
ЙОДЛЫ с. Йод тсатнаш. Йодлы водород.
Й одлы көмөш. Й одлы тоҙ,
ЙОДОФОрМ [РУС. ] и. Йод препараты — бик
көслө еҫле һары кристалл порошок медицинала
йоғошһоҙландырыу сараһы буларатс тсулланы
ла.
ЙОҘаҠ и. 1. Нимәнелер бикләү өсөн эшлән
гән астсыслы тсоролма; бик. Тышҡы йоҙаҡ. Эске
йоҙаҡ. Аҫмалы йоҙаҡ. Бы гау йоҙаҡ. Ишек йоҙагы. Йоҙаҡ асҡысы. Й оҙаҡ теле. Й оҙаҡ менән
бикләү, ш Хасбулат олатай һандыҡтың бик кү п 
тән бирле тороп тутыҡҡан йоҙагына кәрәсин тамыҙа-тамыҙа көскә асты. 3. Биишева.
2. хәрби Ҡайһы бер атыу тсоралында атып
ебәреү өсөн эшләнгән тсулайлама. Пушканың
йоҙагы шартлап ябылды, «ағиҙел», 1969, № 2.
3. аға с конструкцияларҙа бүрәнә, бурса һ. б.
өлөштәрҙе тсаптырып, эләктереп тсуйыу ысулы.
Өй бураһының йоҙагы.
ф Ете ҡат йоҙаҡ аҫтында бик нытс, ышаныслы
итеп йәшерелгән. [Ҡарттың] бөтә донъяһы ете
ҡат йоҙаҡ аҫтында. А. ҒирФанов.
йоҙаҡланыу ҡ. төш. ҡар. йоҙаҡлау 1.
Ишек йоҙаҡланган.
ЙОҘаҠЛаУ ҡ. 1. Йоҙатс (1 мәғ.) менән
бикләү, йоҙатс һалыу. Й оҙаҡлап алыу. Й оҙаҡлап
китеү. Й оҙаҡлап тотоу, ш Магазинды ябып
йоҙаҡланылар ҙа пломба һуҡтылар. С. агиш.

Гөлйөҙөм балаларҙы өҫтөнән йоҙаҡлап китте,
Һ. Дәүләтшина.
2. Йоҙатс (3 мәғ.) ҡуйыу; йоҙаҡлы итеү.
Й оҙаҡлап бурау. Й оҙаҡлап эшләү,
ЙОҘаҠЛЫ с, 1. Йоҙаҡ (1 мәғ.) менән би
кләнгән. Й оҙаҡлы ишек. Й оҙаҡлы өй.
2. күсм. Кешенән йәшерен; бикле. [Гәлимдең]
йөҙө лә, күңеле лә йоҙаҡлы. А. Таһиров.
ЙОҘаҠ ҺЫ Ҙ с. Йоҙаҡ (1 мәғ.) менән биклән
мәгән, йоҙаҡ һалынмаған. Й оҙаҡһыҙ ишек. К е
ләт йоҙаҡһыҙ.
ЙОҘрОҠ и. Бармаҡтары усҡа ҡыҫып йомол
ған ҡул осо. Йоҙроҡ күрһәтеү. Йоҙроҡ күтәреү.
Й оҙроҡ менән һугыу. Й оҙроҡ һугып ҡысҡырыу.
■
Йәноҙаҡ карт йоҙроҡ төйөп, Ишкелдегә
йомолоп бара. М. Тажи.
ф Йоҙроҡ хәтле үҙ самаһынан ҙур булған
бәләкәй нәмәгә әйтелә. Ҡ урылдайы йоҙроҡ
хәтле булып сыгып тора. 3. Биишева. Йоҙроҡ
хәтле генә ҙур нәмәне бик бәләкәй итеп күрһәтеү
өсөн әйтелә. Йоҙроҡ хәтле генә бер өйҙөң һалам
һымаҡ ҡына мөрйәһенән ҡыл кеүек кенә төтөн
сыгып тора, ти (Әкиәттән). Йығылғанға йоҙроҡ
берәүгә өҫтө-өҫтөнә бәлә килгәндә әйтелә.
[Ғафури:] Йыгылганга йоҙроҡ ш ул булалыр ин
де: Заһретдин ҡартҡа бәхетһеҙлек төрлө яҡлап
килә. С. Ҡудаш.
йоҙроҡланыу ҡ. төш. ҡар. йоҙроҡлау 1.
Йоҙроҡланган ҡул.
ЙОҘрОҠЛаУ ҡ. 1. Йоҙроҡто йомарлау,
йоҙроҡто йомоу. Ҡ улды йоҙроҡлау. Й оҙроҡлап
һугыу.
2. Йоҙроҡ менән туҡмау. М алайҙар һорашып-нитеп тормай, [Камалды] йоҙроҡлай башланы.
Ә. Бикчәнтәев.
ЙОҘрОҠЛаШЫУ ҡ. Йоҙроҡ менән һуғышыу.
Артист халҡы гасаби була. Әҙ генә нәмәгә лә
талаша, һүгешә, йоҙроҡлашыуга барып етә.
Д. Юлтый.
йозаф [гәр.] с. иҫк. кит. Үлсәмәй, уйламай
әйтелгән; мәғәнәһеҙ. Тел төбөмдә бер һүҙем
бар, һүҙ төбөндә бик лайыҡ. Бер йозаф һүҙ
булһа ла гәр, бер изахһыҙ үтмәйек. Ш. Бабич.
ЙОҠ и. 1. Йоғоп, яғылып ҡалған нәмә. һ о л о
бутҡаһынан йоҡ күп була. Т. Морат.
2. күсм. Ф айҙа йәки дан өҫтәгән, килешкән
нәмә. И лең өсөн ике үлмәҫ ир булһаң, күкрәк
һугып, тел ҡуҙгатыу йоҡ түгел. Й. Оолтанов.
й о ҡ а 1с. 1 . Ике яҡ йөҙ өҫтө сағыштырмаса
яҡын; ҡалынлығы ҙур түгел; киреһе ҡалын.
Йоҡа боҙ. Йоҡа ирен. Йоҡа ҡагыҙ. Йоҡа ҡар.
Йоҡа таҡта. Йоҡа юрган. / / Йоҡа юныу. ■ Ул
[ҡыҙ] йоҡа ебәк күлдәк кейгән, аягында — ебәк
ойоҡ, аҡ нәфис туфли. Д. Юлтый.
2. Йылы тотоу яғынан насар булған, һырылма
ған, еңел (кейемгә ҡарата). Йоҡа пальто. / /
Йоҡа кейенеү.
3. Һирәк булып үҫкән; ҡуйы түгел. Йоҡа
сәсле. Бесәне йоҡа сабынлыҡ. / Үтә күренеп
торған; ҡуйы түгел. Аҡселән буйҙарын йоҡа
алһыу нурга манып, .. таң атып килә ине.
Б. Бикбай. [М арусяның] күҙ төптәрен йоҡа гына
күләгә ҡаплаган. Һ. Дәүләтшина.
4. Ит, май ҡунмаған, итләс түгел; тсаҡса.
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[Ф әүзиә] һонтор булганга күрә кәүҙәгә йоҡа.
Т. Килмөхәмәтов.
5.
күсм. ЕтерлеК дәрәжәнән аҙ; наҡыҫ.
һ ы й йоҡараҡ булды. М. "Тажи.
ф Елкәһе йоҡа йәки йоҡа елкә (ҡар. елкә).
Тнреһе йоҡа йәки йоҡа тиреле (ҡар. тире ').
Кеҫәһе йоҡа аҡсаһы ютс; ярлы.
#
Ятыу-тороу байҙарса, өҫтә кейем йоҡараҡ.
Әйтем.
ЙОҠа 2 и. диал. ҡар. кәлсә 1.
ЙОҠаҠ с. диал. ҡар. йоҡа ‘.
йоҡалау ҡ. диал. Йотсартыу.
й0ҡалта й с. диал. Ҡатсса.
ЙОҠаН и. Нәҫел-ырыуҙың тамыры, тоҡомо,
заты; йыуата.
ф Йоҡаны ҡороһон ҡарғағанда әйтелә.
йоҡарттырыу ҡ. йөкм. ҡар. йоҡартыу.
ЙОҠарТЫЛЫу ҡ. төш. ҡар. йоҡартыу.
ЙОҠаргГЫУ ҡ. Йоҡа (1 мәғ.) итеү, йоҡаға
әйләндереү. Таҡтаны йышып йоҡартыу.
йоҡарыу ҡ. 1. Ҡ алындан йоҡаға әйләнеү.
Ҡар йоҡарган. ш Йомагол ҡырып йыуылган,
йоҡарып бөткән иҫке иҙәнде һыга баҫып, ишеккә
йүнәлде. Н. Мусин.
2. Ҡуйынан һирәккә әйләнеү. Сәсе йоҡарган
кеше. / Шыйығыраҡҡа, һирәккә әйләнеү. Көнсыгышта болот йоҡарган. Могайын, аяҙырга
итәлер. Ф . Иҫәнғолов.
3. Һимеҙҙән ябыҡҡа әйләнеү. [Дәүләтбайҙың]
төҙ, ныҡ кәүҙәһе бөкрәйеп, йоҡарып киткән.
Ә. Вахитов.
ЙОҠасаЙ и. диал. ҡар. сабаҡ 1.
йоҡлатыу ҡ. 1. Йоҡоға ебәреү, йоҡоға
талдырыу. Кемдер [баланы] әүелдәп бәүетеп,
йоҡлатырга кереште. Һ. Дәүләтпшна. һ ауанан
кәүҙәгә шаулап яуа тындыра һәм йоҡлата
торган дауа. Ш. Бабич.
2. Йоҡларға ирек биреү. Бер белорус крәҫтиә
не беҙҙе ашатты, һарайында йоҡлатты. Д. Юл
тый.
ЙОҠЛау ҡ. 1. Йоҡо хәлендә булыу. Ҡаты
йоҡлау. Бер ни белмәй йоҡлау. Ғырылдап йоҡ
лау. И ҙрәп йоҡлау. Й оҡлай алмай ятыу.
Й оҡларга һалыу, ш Өмөтҡужа йоҡлар-йоҡламаҫ булып, ыңгырашып ята. Ғ. Дәүләтшин.
Й өҙ илле лә керпек күҙен йомоп, йоҡлаймы
икән Фатимам төш күреп (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Эшкә һүлпән, вайымһыҙ булыу.
Й оҡлап йөрөү.
ЙОҠО 1 и. Билдәле бер ваҡыт араһында
ҡабатланып торған һәм аң эшмәкәрлегенең
тулыһынса йәки өлөшләтә туҡталып тороуf>i
менән бәйләнешле Физиологик Яҡтан тыныслыҡ,
организмдың лл итеү хәле. Иртәнге йоҡо. Татлы
йоҡо. Тыныс йоҡо. Йоҡо белмәү. Й оҡо күрмәү.
Йоҡо бөтөү. Йоҡо ҡалыу. Йоҡо төҫө күрмәү.
Йоҡо туйҙырыу. К үҙҙе йоҡо алмау. К үҙгә
йоҡо килмәү. Йоҡога баш була алмау. Йоҡога
иҫереү. Йоҡога китеү. Йоҡога сумыу. Йоҡога
һалышыу. Йоҡонан тороу. Йоҡонан уяныу.
Йоҡоно бүлеү. ■ Йылы өйҙә сәй эсеп, тамаҡты
туйҙырып алгас, йоҡо баҫа башланы. Ғ. Ғүмәр.
Әбей йоҡо аралаш көлөп ебәрҙе лә уянып китте.
М. Тажи. Әлүкәйҙең ашы аш түгел, йоҡоһо йоҡо
түгел: гел ҡатынын уйлай, ти (Әкиәттән). Й оҡ

лар йоҡоһон йоҡламай, тыуган илен иҫкә алып
(Халыҡ йырынан). Ғәфләт йоҡоһо 1) иҫһеҙ,
ҡаты йоҡо. Төндә урмандан юлбаҫарҙар килеп
сыга. Ш ул гәфләт йоҡоһолор инде, былар бер
нәмә тоймай, ә юлбаҫарҙар Аҡназарҙы ң .. ат
тарын ала ла урманга ҡасалар (Әкиәттән); 2)
күсм. вайымһыҙлыҡ, ғәмһеҙлек, аңһыҙлыҡ.
Ғәфләт йоҡоһо баҫҡындыр инде, был тиклем
ятмаҫ инегеҙ. В. ИсхаҠов. Йоҡо бүлмәһе
йоҡлау өсөн билдәләнгән махсус бүлмә. Йоҡо
ҡасыу (йәки осоу, асылыу) йоҡоға булған те
ләк бөтөү. [К үҙгә] йоҡо төйөлөү йоҡо килеү.
У л [Ҡотлогилде] йоҡо төйөлгән күҙҙәрен
ыуалай, шунан йоҡоһо осҡандай була. Ж. Кейек
баев. Ҡош йоҡоһо әҙ йоҡлаған кешегә әйтелә.
Сөсө йоҡо тәүге йоҡо. Өсөнсө көнөнә, кәләше
сөсө йоҡога киткәс, Бейалтмыш тышҡа сыгып,
әсе итеп һыҙгырып ебәрә) ти (Әкиәттән).
ф Йоҡо ауырыуы тропик АФрикала биҙгәк
тотоу, йыш баш ауыртыу, психика боҙолоу,
ныҡ йоҡо килеү менән үтә торған йоғошло
ауырыу. Йоҡо баҫыу йоҡо килеп, ауырайтыу.
[Сабира апай] бик тә йоҡо баҫып баргас, саҡ
ҡына күҙемде алдап алайым тип, урынга барып
ятты. Ә. Вахитов. Йоҡо мнскәһе (йәки сүлмәге)
күп йоҡларға лратҡан кеше. Төшкә саҡлы йоҡ
лап тик ята. Йоҡо сүлмәге ул Миңлегата.
С. Муллабаев. Йоко тамыры ш ул уҡ барлау
тамыры (ҡар. тамыр). Йоҡо һнмертеү оҙаҡ итеп
йоҡлаУ. [Азат:] Ул асыгып ҡайтҡан, һинең
һымаҡ йоҡо һимертмәгән. Ә. Бикчәнтәев. 'Ты
ныс йоҡо йоҡо алдынан әйтелә торған теләк
һүҙе.
ЙОҠ О 2 и. диал. 1. Йоҡолоҡ.
2. Йөлөн.
йоҡоло с. Бөтөнләй үлнмаған йәки йоҡлар
ға теләгән кешенекенә хас, йоҡо баҫҡан.
Й оҡоло күҙ. Й оҡоло тауыш.
Й О Ҡ О Л О Ҡ и. Малдың ҡарынына йәбешеп
торған бер биҙ.
ЙОҠОМҺОра1ЫУ ҡ. 1. Йоҡоно килтереү.
Ҡымыҙ йоҡомһоратып алып китте.
2.
эйһ. ф. ҡар. йоҡомһораУ. Йылы өйгә
ингәс, йоҡомһоратты ла китте.
ЙОҠОМҺОра у ҡ. Йоҡо килә баш лаУ. П ла
щына уранып, арбала дер-дер ҡалтыранып,
йоҡомһорап ултырган Сәгиҙәне йәлләп алды
[ҡарт]. М. Тажи. [Бабай] ял итергә ултырган,
ултыра торгас, йоҡомһорап киткән (Әкиәттән).
ЙОҠОСаН с. диал. Йоҡосо.
ЙОҠ ОСО с. Йоҡо лратҡан, йоҡоға әүәҫ.
Йоҡо ярата йоҡосо кеше С. Мүллабаев. [Гөл
д ә р — Булатҡа:] Аһ-аһ, һаман йоҡлай, йоҡосо!
К. Кинйәбүлатова.
•
Я лҡауҙы ң эсе, йоҡосоноң башы ауырта.
Әйтем.
ЙОҠ ОСО Л с. диал. Йоҡосо.
ЙОҠОҺОҘ с. йоҡламай үткәргән. Йоҡоһоҙ
төндәр. / Йоҡоға бирелмәгән, йоҡо хәлендә булмаған. Төн урталарында .. йылга ярҙарына
һыймай, ташып китте. Ер емерелгәндәй, гөр
килде һауа. Төнгө йоҡоһоҙ Ғариф ҡарт: „Әһә,
ҡыуга һындыи,— тине. Б. Бикбай.
ЙОҠТОрОУ ҡ. 1. Тейҙереп эҙ ҡалдыртыү,
бүллтыу, яғылтыу. Ҡ улга ҡором йоҡтороу.
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2. АУырыУ эләктереү. Грипп йоҡтороу, ш [Б а
бай] юлда тиф йоҡтороп, вафат булып ҡалды.
М. Тажи.
ЙОҠ Т Ор Т Оу ҡ. йөкм. ҡар. йоҡтороу.
Й О Ҡ ҺО Ҙ с. һөйл. Мал йоҡмаған, байый
алмағаи. Й оҡһоҙ кеше.
ЙОЛА и. Быуындан-быуынға килеп, хальпс
араһыида тсағиҙәгә әйләнеп киТкәН эш-ҡылыҡ
тәртибе; ғөрөФ-ғәҙәт. Дини йола. Мәжлес йола
һы, Туй йолаһы, ■ [Яҙ] ваҡытында элек киндер
туҡмарга сыга торган йола бар ине, К. Мәргәи.
Тыуып үҫкән илде-ерҙе һаҡлау — ата-олатайҙар
йолаһы, Ҡ. Даян. Халыҡта, яҙ етеп, торналар
килгән саҡта, атлап китә алмай ултырган баланы
көн сыуагына сыгарып ултыртыу йолаһы бар.
«Совет башҡортостаны», 1971, 30 апрель.
йолаеы и. Йоланы ятсшы белеп, ныҡ тотҡан
кеше.
ЙОЛҠ ар и. диал. ҡар. йолҡҡос 2.
ЙОЛҠҠОЛаНЫҮ ҡ. төш. ҡар. йолҡҡолаУ.
Х алы ҡ араһында ҡулдан-ҡулга йолҡҡоланып
йөрөй торгас, ҡарсыганың кәкре суҡышы гына
тороп ҡалган, ти (Әкиәттән).
ЙОЛҠҠОЛаТЫҮ ҡ. йөкм. ҡар. йолҡҡолаУ 1.
ЙОЛҠҠОЛау ҡ. 1. Тартып өҙөү, күпләп
йолтсоу. Үләнде йолҡҡолау, ■ Таҙҙың бисәһе:
„Ҡуҙыйкүрпәс ҡайҙа?! Әйт, йәнеңде алмаҫ
борон!и — тип тургайҙың йөнөн йолҡҡолай баш
ланы, ти. „Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу".
/ Тотоп, тартып ойпалау. Балалар, урын өҫтөндә
уйнап, ҡаралдыны йолҡҡолап бөтә.
2. күсм. Төрлө ерҙән өлөш-өлөш итеп айырып
алыу. Ул, шигырҙың айырым-айырым строфала
рын йолҡҡолап алып, бөтөнләй насар шигыр
итеп күрһәтергә тырышҡан, Р. Ниғмәти.
3. күсм, һөйл, Кемдеңдер атссаһын, малын
әҙләп алыу, йолтсоу.
Й ОЛҠҠ ОС и, 1. (йәки етен йолҡҡос) Етен
йолтса торған машина.
2. күсм. Оят, намыҫты белмәй, һәр нәмәне
үҙ Файҙаһына тартыусы кеше; өҙгөс. / / Й олҡҡос
кеше, ■ Намыҫһыҙ, бысраҡ, йолҡҡос, тип,
бында ябылһа ишек, унда Бүкәнш ин агаңа
әҙер баш һыйыр тишек. С. Кулибай.
ф Йән йолҡҡос йәнде үртәғес, йән ашағыс.
йолҡҡослау ҡ. ҡар. йолҡҡолау. Й о лҡ 
ҡослап бөтөрөү.
Й ОЛҠ ОЛОУ ҡ. төш. ҡар. йолҡоу. Й олҡолган
үлән.
Й О Л Ҡ О Н О у ҡ. диал. ҡар. өҙгөләнеү 2.
ЙОЛҠОУ ҡ. 1. Төбө, тамыры менән аҡтара
тартыу. Йәнйегет йәшкелтерәк бойҙайҙы йол
ҡоп, кәлтә бауҙары яһай. Ғ. Дәүләтшин.
[Ҡыҙ — егеткә:] Д ейеүҙең бөтә көсө һаҡалында.
Ана ш ул һаҡалын йолҡоп ал (Әкиәттән).
/ Өҙөп-өҙөп йыйыу. Етен йолҡоу. Киндер йол
ҡоу. М үк йолҡоу.
2. Өҙөп-өҙөп сәс, йөндән таҙартыу. Ҡаш
йолҡоу. Тауыҡ йолҡоу. ш [Ҡыҙрас:] Бына,
йөҙ ҙә ете йәшлек ябалаҡ тотҡайным, шуны
йолҡоп ултырган баш (Әкиәттән).
3. күсм. һөйл. Тейешле-тейешһеҙ юлдар менән
үҙеңә алыу, үҙләттереү (аҡса, малды); эләкте
реү. Ҡайҙан булдыра ала, шунан йолҡоу ягын
ҡарау.

ф Сәс йолҡоу ҡар. сәс. Тамырынан йолҡоу
ҡар. тамыр.
ЙОЛҠОШ с. Тышҡы күренетне алама, ярлы.
[Имай:] Ситтә эшләп йөрөһәң дә, бер ҙә артҡан
ерең юҡ икән, ҡустым, һаман да ш ул йолҡош
икәнһең. Һ. Дәүләтшина. Бәләкәй генә, йолҡош
ҡына Ҡотой ауылы һәр нәмәһе етеш б у л 
ган үҙәк бер ауылга әйләнеп китә. Ғ. Дәүләт
шин.
Й ОЛЛО Ҡ и. Аяҡ кейеменең бант күне ситситенән айырылып сыҡҡанда уратып һалына
торған ямау. Й оллоҡ һылыу. Йоллоҡ баш итек
тең баш өлөшөн яңыртып һалған ҙур ямау.
Й ОЛЛО Ҡ ЛАН Ы У ҡ. т ө ш . ҡар. йоллоҡлау.
Й оллоҡланган итек.
Й ОЛЛОҠЛАУ ҡ. Йоллоҡ һалып ямау. Итекте
йоллоҡлау.
ЙОЛМАҠ и, диал. ҡар, йолон ‘.
ЙОЛМАЛАУ ҡ. диал. Йолҡҡолау.
йолом и, тар. Ғәйепте баҫырыу йәки кеше
не ҡотҡарыу өсөн бирелгән аҡса, мал.
йолон 1 и. Күн өсөн йөнө ейетелгән тире;
сей күн.
ЙОЛОН 2 и, диал. Йөлөн.
й о л о н о у ҡ. 1. төш, ҡар. йолоу !. Кәримә
кәй һылыу теҙ сүгеп, үбәйем мин һинең ҡулыңды:
үлем тырнагынан кешелек һинең ҡулы ң менән
йолондо. Й. Солтанов. ,
2. ҡайт. ҡар. йолоу 1 2 , 3 . Б әләнән йолоноу.
Й ОЛОТОУ ҡ. 1. Ейетеп ҡойолтоу (сәсте,
йөндө).
2. Тере көйө сейләндереп боҙолдороу. Яраны
йолотоу,
Й ОЛОУ ҡ. 1. Төбө, тамыры менән һурыу;
йолҡоу (сәсте).
2. Һөйрәп сығарыу, тартып алыу. һ ы уҙан
йолоп алыу, ■ — Ат йылыу га тура килеп, сана
һы менән ҡуша гөмбөрләп төшөп киткән. Сәхәү
мине саҡ йолоп алып ҡалган, Й. Солтанов.
3. күсм. Ауыр хәлдән аралап ҡотҡарыу; әр
сәләү. Бәләнән йолоу. Дошмандан йолоу. Ү лем 
дән йолоу, һәләкәттән йолоу, ш — Әсәйең һине
аслыҡ тырнагынан йолоу өсөн ҡәҙерләп кейә
торган күлдәктәрен бер нисә ҡаҙаҡ онга алмаш
ҡан. «Ағиҙел», 1965, № I.
ф Ғәйепте (йәки яҙыҡты) йолоу ғәйепте йәки
яҙыҡты юйыу. [Мораҙым:] Тәңре өйө оло ҡәғ
бәне ете әйләнеп яҙыгымды йоламын (Ҡ о ба
йырҙан).
ЙОЛОУ 2 ҡ. 1. Ейеп ҡойолоу (сәс, йөнгә ҡ ара
та). Й олоп бөтөү. Йөнө йологан тире.
2.
һөйл. Сейләнеп боҙолоу (тәнгә ҡарата).
Яраһы бәйле йөрөп, йолоп киткән.
Й ОЛПОС и. диал. Һелкеүес.
ЙОЛПОСЛАНЫ У ҡ. диал. Йолпос һымаҡ бу
лыу, йолпосҡа оҡшау. Елкәндәр кисәге кеүек
кирелеп, елгә тарһылдамай, йолпосланып ҡат
ҡан да, һалмаҡ ҡына ел менән кәмәне этә. А. Т а
һиров.
ЙОМА [гәр.] и. 1. Аҙнаның бишенсе көнө.
Йома арты. Ц Йома көн. ш Йомага ҡаршы ям
гыр яуһа, аҙна буйы яуа (Һынамыштан).
2.
(йәки йома намаҙы) Аҙнаның бишенсе
көнөндә уҡыла торған оло намаҙ. Йомага ба
рыу. Йоманан сыгыу.
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3. һөйл. Ете көн араһы; аҙна. М инең ҡулда
алты һум аҡса, бер йомага етерлек аҙыҡ бар ине.
Ғ. Йәнәби. Х әсән Өфөлә бер йома буйы торҙо.
Т. Байьпнев.
ф Кесе йома диал. аҙнаның дүртенсе көнө;
кесаҙна. Оло йома диал. аҙнаның бишенсе көнө.
у рыҫ йомаһы диал. йәкшәмбе.
ЙОМАҒАЛЙ с. диал. йоматсай.
ЙОМад ИӘЛаХЫ р [вәр.] и. Ай календары
ның алтынсы айы (ҡар. календарь).
йом адиәләүүәл [гәр.] и. ай календары
ның бишенсе айы (ҡар. календарь).
ЙОМаҠ и. Төп мәғәнәһен уйлап табыу өсөн
нимәне лер кинәйә менән йәки һүҙ уйнатып,
һүрәтләп әйткән һүҙ (мәҫ. «Ялт-йолт итә, ялмап
йота» — салғы; «Ана бара — эҙе ютс» — кәмә).
Йомаҡ сисеү, ш Йомаҡ әйткән һүҙ йыйыр, йөн
йомгаҡтай йомарлап, һүҙ эсенә уй йомор (Ҡ о
байырҙан). Йомаҡ ҡойоу йомаҡ әйтеү.
йомаҡай с. Ярамһатсланып, сөсө тел менән
күңелде арбаған; юха. Йомаҡай кеше. Йомаҡай
булыу.
йомаҡайланыү ҡ. йоматсайға әйләнеү;
юхаланыу. [Әхмәтов ҡыҙы — Барсаҡова хаҡы н
да:] Бер күргәндә — ал да гөл, юхалана, йома
ҡайлана, икенсе күргәндә — тагы танауын күтә
рә. А. Таһиров
йомаҡайлаү ҡ. ҡар. йомалау,
йомалаҡ и. диал. Йомарлам,
йомалаҡлаү ҡ. диал. ҡар. йомарлау 1.
Й О М аЛ аП Р. диал. аҙн ал ап . Й омалап ҡунаҡ
булыу.
йомалау ҡ. Оөсө тел, татлы һүҙ менән
йыуыу; юхалау. Усман ҡарт башта йомалап,
унан асыуланып, атты Ғәфәргә бирмәҫкә ты
рышты. А. Таһиров.
Й0марлаҡ и. диал. 1. Йомарлам. Ҡ ар йомарлагы.
2. ҡар. йомғаҡ 1, 2. Еп йомарлагы.
3. ҡар. көнйәлә 1. Бер йомарлаҡ йөн.
Й0марлам и. Билдәле бер ҙурлытста йомар
ланған нәмә. Бер йомарлам май. Бер йомарлам
балсыҡ. // Йомарлам сыр.
ЙОМарЛаНЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. йомарлау
1—3. Йомарланган май. Йомарланган терпе. Й о
марланып ятҡан йылан. ■ [Ғиндуштың да] йоҙрого минеке һымаҡ йомарланган. Ф . Иҫәнғолов.
[һалдаткалар] камзул, кәзәкей кеҫәләрендә йө
рөп, йомарланып, керләнеп бөткән ҡагыҙҙарын сыгарып, Д иләкәйгә һуҙалар. Һ. Дәүләтши
на.
2. ҡар. тумалыу 1. Сәскәгә йомарланыу.
Йомарланган алма.
йомарлау ҡ. 1. Йомро, тумалатс хәлгә
килтереү. Балсыҡты йомарлау. Ҡарҙы йомар
лау. ш А ҡ тәрилкә өҫтөндә йомарланган май
гына (Халытс йырынан).
2. Ныҡ ҡыҫыу (йоҙроҡто). Бер-икеһе йоҙроҡ
тарын йомарлап, урындарынан торҙо. С. агиш .
/ Бөрөп алып ҡымтыу. Усҡа йомарлау. ■ Гөль
ямал .. бәләкәй генә мендәрҙе ҡуйынына йомар
лап алды. Я. Хамматов.
3. Теләһә нисек бөкләп ойпалау. Ҡагыҙҙы
йомарлау. ш [Хаят] дәфтәренең ситтәрен йомар
лап, ҡәләм осон ауыҙына ҡабып ултыра. Һ. Д әү

ләтшина. [Ямал:] Бына ошо тоҡтарҙы гына алып
ҡарайыҡ: былтыр көҙ, ҡабат кәрәкмәҫтәй күреп,
ҡайҙа етте шунда йомарлап һалып ҡуйгандар.
М. Тажи.
4. Йомғаҡ итеп урау; йомғаҡлау. Йомгаҡ та
йомваҡ ебәкте йомарлаһагыҙ тагы ни була (Оеңләүҙән).
ЙОМарСаЙ и. Төйөлгән тарыка һөт ҡушып
йомарлаған ашамлыҡ.
• Йортта ҡалган йомарсай менән туй итә.
Мәҡәл.
йомарсаҡ и. 1. Әүәләп яһалған бәләкәй
йомро нәмә. Ҡарҙан йомарсаҡтар яһау.
2. диал. йомарсай.
Й0марсаҡланыу и. Йомарсаҡ (1 мәғ.)
хәлгә килеү. Торбаларҙан сыҡҡан төтөн көҙгө
иртәлә йомарсаҡланып, тауҙар ягына ҡарай ага.
Ш. Янбаев.
йомағсаҡлау ҡ. Йомар саҡ (1 мәғ.) хәлгә
килтереү, йомро итеү. Балсыҡты әүәләп, йомар
саҡлау.
Й О М а рТ с. 1. Бар нәмәһен кеше менән бү
лешкән, нәмәһен кешенән ҡыҙғанмаған; киреһе
һаран. Йомарт кеше. / күсм. Нимәгәлер әүәҫ,
ихлас, һ ү ҙгә йомарт, ш Йырга йомарт йомаҡ
лы ҡарт — минең ерем. Р. Назаров.
2. күсм. Нимәгәлер муллыҡ килтергән, ни
ҙелер күп биргән. Йомарт ер. Йомарт нурҙар.
Йомарт булыу. Ц Йомарт тотоноу, ш Йомарт
көҙҙә ал алмалар өҙөлөп төшөр. Ғ. Әмири.
# Аҡылы булган әйтмәй белгән, йомарт б у л 
ган һорамай биргән. Әйтем.
йомартланыу ҡ. 1. Йомартлыҡ күрһәтеү.
[Заһит:] Н иңә һуң әле мин йомартланып, һиңә
йөҙ илле һум бирергә булдым? С. МиФтахов.
2. күсм. Нимәгәлер әүәҫләнеү, ихласланыу.
Хаф из ҡарт, бер-ике стакан бал эсеп алгас,
һүзгә йомартланып китте. М. Тажи.
ЙОМарТЛЫҠ и. Йомарт булған хәл. Йомарт
лыҡ күрһәтеү. Йомартлыгы көслө, ш [һ а ҙы й ҙың] йомартлыгы ла бар ине. Йомарт тигәс
тә, баягы, аҡсалатамы, игенләтәме, бурысҡа
биреп тороу тиһәң, һис баш тартмаҫ, кире ҡаҡ
маҫ, һүҙеңде аша атламаҫ ине. С. Кулибай.
ЙОМҒаҠ и. 1. Тумалаҡлап ураған еп. Бер
йомваҡ йөн. Йомгаҡҡа урау. Йомгаҡты тагатыу.
Йомғаҡ төбө йомғаҡты башлап урай торған нә
мә.
2. күсм. Буталсыҡ, сыуалсыҡ нәмә. Мин ш ул
көндәрҙәге хәтирәләр йомгагын сисә башланым.
С. Кулибай. Йомғаҡ осо 1) ураған ептең тышҡы
осо; 2) күсм. буталсыҡ, сыуалсыҡ эште сисә
торған бер йәбешке.
3. Бер сама ҙурлыҡта итеп йомарланған нәмә;
йомарлам. Хәмдиә баҫым төбөнән бер йомгаҡ
балсыҡ йомарлап алды. Һ. Дәүләтшина. Бы лар
ҙың бисәләре бер ашлау бутҡа бешереп, урта
һына бер йомгаҡ май һалып килтереп ултырта
(Әкиәттән).
4. күсм. Дөйөмләштереп иҫәпләнгән ниндәйҙер
эштең, хеҙмәттең нәтижәһе; һөҙөмтә. А йлы ҡ эш
йомгагы. Ярышҡа көн һайын йомгаҡ яһала.
ф Йомғаҡ кеүек тәгәрләү ниҙер бик етеҙ
ҡуҙғалғанда әйтелә. Азат йомгаҡ кеүек тәгәрләп
карауаттан төштө. 3. Биишева.
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ЙОМҒаҠЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. номғаҡлау.
Йомгаҡланган еп. Й омгаҡланган май.
йомғаҡлау ҡ. 1. Тумала-клап урау (епте).
Йомгаҡлаган бәйләр ебемде бәйләп кенә бөтһәм
ни була (Сеңләүҙән).
2. Билдәле ҙурлыҡта тумалаҡ итеп йомарлау.
Майҙы йомгаҡлау. ■ Бына .. тамам һагыҙланган балсытсты ҡул менән әүәләп, йомгаҡлай
башланылар. Ш. Янбаев.
3. күсм. Дөйөмләпггереп һөҙөмтә сығарыу.
Аҙналы ҡ эште йомгаҡлау. Йомғаҡлау һүҙе һө
ҙөмтә итеп әйтелгән һуңғы һүҙ.
Й О М ҒаҠ ЛЫ с. 1. Йомғаҡ итеп уралған. Й омгаҡлы еп. Йомгаҡлы йөн.
2. Тумалаҡлап йомарланған. Йомгаҡлы май.
ЙОМДОр О у ҡ. йөкм. ҡар. йомоу.
ЙОМҠОО с. диал. ҡар. йомро 1 3.
ЙОМОҠ 1 с. 1. Йомолған, асыҡ түгел; ябыҡ.
Ауыҙы йомоҡ. Күҙе йомоҡ.
2.
күсм. Оер тотоусан, әҙ һөйләүсән. Сабира
кесе йәшенән йомоҡ булды. М инән башҡа бер
кемгә лә, хатта әсәһенә лә, серен сисмәне. И. Ғиз
зәтуллин.
ЙОМОҠ 2 и. диал. ҡар. лепкә 1.
ЙОМОҠа и. диал. йомоҡай.
ЙОМОҠаЙ и. А ралатм аусаи, һөйләшмәүсән, аҙ һүҙле к е т е . Йомоҡай ул, кеше менән
бик һөйләшеп бармай.
ЙОМ ОЛДОр О у ҡ. йөкм. ҡар. й ом олоу2.
ЙОМОЛОУ 1 ҡ. 1. төш. ҡар. йомоу 1. Йомолган йоҙроҡ.
2.
Бер-береһенә тейеп, ҡымтылып ябылыу.
А уы ҙ йомола. Ирендәр йомолдо. ■ Йоҡо баҫҡан
күҙҙәр йомолдо. Д. Юлтый. Йомолоп, таңды
көткән сәскәләр күҙҙәрен асып, хуш еҫ һипте.
И. Насыри.
ЙОМ ОЛОу 2 ҡ. 1. Етеҙ хәрәкәт менән һө
жүм итеү, татланы у. [Йыуан ҡорһаҡтар] йоҙ
роҡтарын күтәреп, таяҡтарын болгап уҡытыусыга йомолдолар. Ғ. Д әүләттин. Һунарга
йөрөп өйрәнгән башҡорт аты ҡуян артынан
йомолдо. Б. Хәсән.
2. Бөтә ынтылыш менән нимәгәлер, ҡайҙалыр
йүнәлеү; ташланыу. Бер һыбайлы елә. Аты ..
йомолоп саба. Ғ. Килмөхәмәтов. Аттар йомро
һуҡмаҡ ситендәге йәшел үләнгә йомолдо.
Ж. Кейекбаев.
3. күсм. Бөтә күңел менән бирелеү. Йомолоп
тыңлау. Йомшаҡ ҡурпыны һарыҡтар йомолоп
ашай.
ЙОМОр С а и. диал. йоморсай.
ЙОМОр С аЙ и. Һаҙандар ғаиләһенә ҡараған
аҡ тәңкәле, оҙонса йомро кәүҙәле йылға балығы;
йомро сабаҡ. Бейек түгел уның [Ҡаҫмарттың]
ярҙары. .. Йоморсай ҡарпый ни бары. Й. Оолтанов.
ЙОМОр С Ҡ а 1 и. диал. Кәрешкә.
ЙОМОрСҠа 2 и. диал. йоморсай.
ЙОМОр Т Ҡ а и. 1. Ҡ о ттар ҙы ң һәм ҡайһы бер
йәнлектәрҙең (мәҫ. гөбөргәйел, крокодилдың)
ҡабыҡлы оҙонса түңәрәк яралғыһы. Ҡаҙ йоморт
ҡаһы. һуйы р йомортҡаһы. Йомортҡа ҡабыгы.
Йомортҡа һалыу. Йомортҡа баҫыу. / Тауыҡтың
аҙыҡҡа Файҙаланылған шундай уҡ яралғыһы.
Йомортҡа агы. Йомортҡага баҫҡан күмәс.

2. Ҡайһы бер бөжәк, селәүсендәрҙең оҙонсараҡ ваҡ бөртөксәләрҙән торған яралғыһы; кү
кәй. Ҡырмыҫҡа йомортҡаһы. Күбәләк йоморт
ҡаһы.
3. һөйл. ҡар. түл 1.
ф Йомортҡа байрамы христиандарҙың пасха
байрамы. Йомортҡаиаи йөй эҙләү ҡар. йөй.
• Йомортҡа тауыҡты өйрәткән. Мәҡәл.
йом орткАлыҡ и. ҡар. түллек.
ЙОМ ОргГОЙ и. диал. Йоморсай.
ЙОМОСҠа и. диал. ҡар. юиысҡы '.
йом оу ҡ. 1. Ҡымтып ябыу (ауыҙ, күҙ, усты).
К үҙҙе сырт йомоу, ш Й оҡла һин, иркәм, йом
һин, йом күҙең. М. Хәй.
2. Ҡымтып йәшереү (ауыҙ, ус эсенә). [Сәги
ҙә] хатты йомарлап усына йомдо. М. Тажи.
3. күсм. Аҫтыртын үҙләштереү. [Нәҙершә —
Байрамга:] А л да йом. Әсеңде тишмәҫ йөҙ илле
һум. Ә. Мирзаһитов./ күсм. Өндәшмәй, ф аш ла
май йәшереү; баҫырыу. [Ҡотлобай — Наратҡа:]
И кебеҙ ҙә гәйепле. Имәндәрҙе бергәләп оҙаттыҡ.
Иң шәбе, ҡустым, беҙгә был эште йомоп ҡалды
рыу. Ф. Әсәнов.
ф Ауыҙ йомоу ҡар. ауыҙ. у сҡа йомоу һаран
ланыу. [Әбей — оҫтабикәгә:] Байтаҡ ҡул керең
де ауыҙланым, усыңа йома белмәнең. Т. Хәйбул
лин.
ЙОМОШ и. 1. Кемгә булһа ла эшләргә, баш
ҡарырға ҡушылған эш. Йомош тыңлау. Йомош
ҡушыу. Йомошҡа йөрөү. Йомошҡа ярау. ш
Сәлмән эшкә өлгөр, йомошҡа тилбер, һүҙгә тап
ҡыр, гуйга отҡор булган (Әкиәттән).
2. Эш, хеҙмәт буйынса кәрәк булған нәмә,
эшләй торған эш. Йомошо бар. Йомошо юҡ.
Йомош менән йөрөү. Йомош менән килеү, ш
Зө лхи зә әбей тышҡа йомош тапҡан кеше булып
сыгып китте лә, ҡабат әйләнеп ҡайтманы. Н. Му
син.
3. Кәрәк ваҡытта Файҙаланып тороу өсөн
һорап алынған йәки биреп торолған нәмә. Й о
мош алыу. Йомош биреү. Йомошҡа ебәреү, ш
[Ҡотлояр бай] кеше барһа, йомош бирмәй, үҙе
лә кешегә йомош һорап сыҡмай. Д. Юлтый.
4. Нимәгәлер тәбәлгән хәстәр; уй, моң. Алтын
дуга батыр мал араһына барып, йүгәнен ш ыл
тыратты, ҡорогон ҡылтыратты, ти. Уга бер на
сар гына буҙ тай әйләнеп ҡараны, ти. Баш 
ҡаларының йомошонда ла булманы, ти (Әкиәт
тән). Ямантауҙы ла гына һаттылар дисәтинә
һайын тәңкәгә. Аҡсаһы ла уның йомош тү
гел, һатыуҙары ҡыйын мәңгегә (Халыҡ йыры
нан).
ф Юҡ йомопгго бар ИТеп һылтау табып, ҡай
ҙалыр барғанда әйтелә. Бер-ике көн күренмәй
торҙо ла, юҡ йомошто бар итеп, Шафиҡ был
өйгә яңынан килде. Я. Хамматов. Йомош тө
шөү кәрәклек, ихтыяж булыу. Йомошом төшкә
не юҡ.
ф Йомошҡа килһәң, туҫтагыңды йәшермә.
Мәҡәл.
ЙОМОШАТЫҮ ҡ. йөкм. ҡар. йомошау.
ЙОМОШАУ ҡ. Й О М О Ш (1 М Ә Ғ .) ҡушыу, ҡушып
эшләтеү. Кеше йомошау.
ЙОМОШ ЙҮН йыйн. Һәр төрлө йомош, эш,
— Н ихәл, һаулыҡмы, бала-сага именме? —
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Ары у әле хәҙергә,— Берәй йомош-йүнең бармы?
Һ. Дәүләтшина.
йомошланыу ҡ. төш, кар, йомошлау.
Йомоштар йомошланды,
ЙОМОШЛаУ ҡ. Йомошто (1, 2 мәғ.) баш
ҡарыу, йомошто үтәү. Йомошто йомошлау. ■
[Ҡарабаш] йомошлайһы йомоштарын йомош
лап, тиҙ генә эшен бөтөрҙө лә, хәрби комис
сариат машинаһына ултырып, Раевкага юл а л
ды, И. Насыри.
ЙОМОШЛО с, тар. Урында эшләүсе; вазиФалы. Йомошло кешеләр,
ЙОМОШСаН с. Кеше йомошон (1, 2 мәғ.)
үтәүсән. Йомошсан кеше,
ЙОМОШСО и, 1. Йомошҡа (1, 2 мәғ.) ебәрел
гән кеше. Йомошсо булып барыу.
2. Ваҡ-төйәк эш, йомош өсөн тотолған хеҙмәт
се. Йомошсо малай, ш Ш әүәли колхоз идара
һында йомошсо булып йөрөй, Ә. Харисов.
ЙОМОШТар и, иҫк. Йомош (1,2 мәғ.) менән
йөрөгән кеше.
ЙОМОШ ЮЛ и, йыйн. Кемгәлер ҡушылған
төрлө йомош, ваҡ-төйәк эш. Йомош-юлга йөрөү.
■ Сөнәгәт бәләкәйҙән үк йомош-юлга етеҙ,
егәрле, эшкә ҡатҡыл булды. Ж. Кейекбаев.
ЙОМРаН 1 и. Тейендәр ғаиләһенә ҡараған
кимереүсе дала йәнлеге. Йомран өңө. ■ Юл
буйында һары багана кеүек ҡатып торган йом
рандар ялт итеп өңдәренә инеп китте. X. Ғилә
жев.
ЙОМр а Н 2 и. Вер башҡорт ырыуының исеме.
ЙОМРАС с, һөйл. Тумалаҡ, йомро. Йомрас
бит. Йомрас тауҙар, ■ Зәлиф ә тубыгына йом
рас эйәген терәне лә, онотолоп уйга ҡалды.
Н. Мусин.
ЙОМ РО 1 с. 1. Тумалаҡ рәүештәге. Йомро
таш. Йомро тау. ш Йомро матур тоягыңды
дагаларбыҙ, юргам (Халыҡ йырынан). Ц [Ба
йыҡ:] Ер йомроһо үҙенең барыр юлын бормаһа,
тормош бөтмәҫ донъяла. Б. Бикбай.
2. Арҡыры киҫелеше түңәрәк (оҙонса нәмәгә
ҡарата). Йомро таяҡ. ш Тимер менән кәпләнгән
йомро һалҡын мейескә һөйәнеп торган егет ..
ҡайтырга йыйынды, Я. Хамматов.
3. Тулы итле, һимеҙ. Йомро беләк. Йомро я у 
рын. ш Килдебай урта гына йомро кәүҙәле.
Яурындары, аяҡтары, хатта ҡ ул һырттары ла
йомро. Ғ. Дәүләтшин.
4. күсм. Күләме, һаны арыу уҡ ҙур. Йомро гы
на хаҡ. ■ Йыйып, күҙ алдына ҡуйып, тикше
реп ҡараһаҡ, йомро гына әҙәбиәт байлыгы
йыйылган. Д. Юлтый.
ф Йомро б а т хәйләкәр һәм аҡыллы кешегә
ҡарата әйтелә. [Фәхри:] Ул тиклеменә баш етмәй
минең. Әйтһә, бына Я ҡуп күрше әйтер инде,
унын баш йомро. Б. Бикбай. Йомро юл ҡар.

әйләндереү, йомро итеү. Таяҡты йомролап
юныу,
ЙОМШАҠ с, 1. Тейгәндә, баҫып, ҡапшап
ҡарағанда тығыҙ булмай, яҡшы тәьҫир ҡалдыр
ған; киреһе ҡаты. Йомшаҡ диван. Йомшаҡ ҡар.
Йомшаҡ мендәр. // Йомшаҡта ятыу, Ц Ҡамырҙы
йомшаҡ баҫыу, ш Башына йомшаҡ ҡара бесәй
бүрек кейеп, байҙъщ ҡыҙы Нина килеп сыҡты.
Һ. Дәүләтшина. Йомшаҡ итеп ҡаҙҙың ояһына
һалам тигән түшәк түшәлгән. Ш. Б абич./ Ҡ а
барып торған, нәФис (ҡул, бит һ. б. ҡарата).
Йомшаҡ бит. Йомшаҡ ирен. ■ Зөләйханы ң
йомшаҡ ҡулдарын тубыгыма һалып, ҡул һыртын
һыйпап, иркәләп ултыргым килә. Т. Йәнәби.
/ Тотоп, ҡапшап ҡарауға нескә, ебәк кеүек (сәс,
йөн, туҡыма һ.б. ҡарата). Йомшаҡ йөн. Йомшаҡ
үлән. ш Көндәр ҡапыл йылы, ҡояшлы булып
киткәс, ҡамыл төптәре йомшаҡ ҡурпылар менән
ҡапланды. Б. Бикбай. Ебәк кеүек йомшаҡ ҡара
сәстәр Зөлхизәнең зифа буйын тотош ҡаплап,
аҡ ебәк күлдәк өҫтөнә ҡара күләгә ташлай.
3. Биишева.
2. Баҫымға, ҡыҫыуға еңел бирешеүсән; киреһе
ҡаты. Йомшаҡ балауыҙ. Йомшаҡ балсыҡ. Йом
шаҡ ер. / Эшкәртеүгә еңел бирелә торған. Йом
шаҡ агас. Йомшаҡ металдар. / Яңы, иҫкереп, ҡат
маған. Йомшаҡ икмәк. // Икмәк йомшағы ик
мәктең эске йомшаҡ өлөшө.
3. Ҡ арар күҙгә, ишетер ҡолаҡҡа хуш килер
лек, ҡуҙғытмай торған, тупаҫ түгел; яғымлы.
Йомшаҡ тауыш, ш һ и нең телең йомшаҡ булһа
ла әсең зәһәр! Ш. Шәһәр. Тайга өҫтөнә йомшаҡ
төн төшә. Көн яҡтыһын ай яҡтыһы алыштыра.
Б. Дим./ Саҡ ишетелерлек, әкрен, шым. Мурзиндың балалары тураһында һөйләгәндә .. та
уышының йомшаҡ агышы, ..— Береһе лә Юлияның һөйөү менән ҡараган күҙҙәренән ысҡынма
ны. Һ. Дәүләтшина./ Һалмаҡ, талғын. Йомшаҡ
хәрәкәт. // Йомшаҡ баҫып атлау. ■ Шып-шым
гына, һелкенмәй йомшаҡ сәңгелдәп барган сагыбыҙҙа санабыҙ бер һалыу га төшөп кит[те].
Ғ. Дәүләтшин.
4. күсм. Берәй төрлө тәьҫир, йоғонто, ҡыҫым
ға юл ҡуйыусан, ыңғай килеүсән, ныҡ түгел;
киреһе ҡаты. Йомшаҡ тәбигәтле. Ц Йомшаҡ то
роу. ■ Бәш әрҙең ауыҙынан ут сәсрәп тормай —
йомшаҡ, үҙ тирәбеҙгә күберәк кеше йыйнай а л
маныҡ. Б. Ишемғол. Ул [Новиков] күңеле ки л
гән саҡта бик йомшаҡ, һәр һүҙҙе тыңлаусан,
иптәштәренә ярҙам итеүсән кеше. Д. Юлтый.
/ Кеше хәлен уртаҡлашыусан, кеше мохтажын
аңлаусан; мәрхәмәтле, шәФкәтле. — Х а-ха-ха...
Ф әгилә ни, бахыр, йомшаҡ күңелле кеше, алда
нып ҡуйыуы бар. Б. Бикбай. Инсан улы н алдала у анһат, еңел, сөнки у л бер ҡатлы һәм йом
шаҡ күңел. Ш. Бабич./ Мәрхәмәтле, шәФҡәтле
булғанлыҡты, асыҡ йөҙлөлөктө сағылдырған.
Йомшаҡ ҡараш. Ц Йомшаҡ йылмайыу. Йомшаҡ
көлөү.
5. Кешегә ҡарата киҫкен, талапсан түгел; ки
реһе ҡаты. Йомшаҡ мөгәмәлә. Йомшаҡ хөкөм.
Йомшаҡ яза. // Йомшаҡ күренеү. ■ Эште ныҡ
уйлап, бисәләрҙән башлатып ебәрергә кәрәк.
Берҙән, уларга закон йомшагыраҡ. Б. Бикбай.
— Ҡуйсы, атай, ҡуйсы, атай, ҡыҙыңа йомшаҡ

ЮЛ '.

ЙОМр О 2 и. диал. Сынаяҡ өҫтө (ҡар. сынаяҡ
1). Бер сынаяҡ сәй эстем дә йомромдо түңкә
реп ҡуйҙым. Ғ. Ғүмәр.
ЙОМ РО 3 и. диал. йомарсай.
Й ОМ РОЛАНЫ У ҡ . т ө ш . ҡар. йомролау.
Сүкеп йомроланган тимер киҫәген икегә бүлде
ләр, К. Мәргән.
ЙОМ РОЛАУ ҡ. Арҡыры киҫелешен түңәрәккә
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булсы, атай. «алпамыш а». Прокурор асыулан
маны: — Шаярмагыҙ, егеттәр,— тип йомшаҡ ҡы
на иҫкәртте, хатта асыулы кеүек булган йөҙөндә
йылмайыу ҙа уйнап алды. С. Агиш./ Тупаҫ
лыҡ, ҡатылыҡ менән һуғарылмаған, тупаҫ тү
гел. Йомшаҡ шелтә. // Йомшаҡ өндәшеү. Й ом 
шаҡ әйтеү, ш Тимербулат .. командирҙың йом
шаҡ һүҙҙәре йогонтоһо менән үҙенән-үҙе әйтеп
ебәрҙе: — Командир агай, мине лә отрядҡа яҙ!
Һ. Дәүләтшина. Минең һеңлем Гөлгәйшә иллә
йомшаҡ һөйләшә, дуҫтарына «гөлкәйем», «әй
кәйем» тип өндәшә, а . Игебаев. Ерән Ғәбеш
тикшереүсе алдында үҙен бик йомшаҡ тотто.
Ғ. Әмири.
6. Тәьҫире киҫкен, көслө түгел, сағыштырмаса
йылы (көн, климат һ.б. ҡарата). Йомшаҡ
ел. Йомшаҡ климат, ш Әбей .. һөйләнеп улты
ра торгас, талгын гына елле, йомшаҡ тау һауа
һына иҫергәндәй, башын мүккә һалып, йоҡлап
китте. М. Тажи. Кояш байышынан күгәреп
сыҡҡан күк болоттар .. кис менән ауыл өҫтөнә
йылы йомшаҡ ямгыр бөртөктәре һибәләп үтте.
Т. Йәнәби.
7. Етерлек тиклем ҡеүәте булмаған, ныҡлы
хәрби көскә эйә булмаған. Оборонаның йомшаҡ
урыны, ш Унда Австрия армияһы һугыша,
бындагыга караганда унда фронт йомшаҡ, ти
ҙәр. Д. Юлтый.
8. Тәьҫир көсө, ҡеүәте бәләкәй булған, ҡаты
булмаған. Йомшаҡ сәй. Йомшаҡ эсемлек.
Йомшаҡ тәмәке, ш һөттөң дүрттән бер өлөшө
тиклем ҡур һалынып, ун дүрт градус йылыла
әсеп сыҡҡан ҡымыҙ йомшаҡ ҡымыҙ була. М. Ғө
бәйҙуллин.
9. Тейешле дәрәжәле булмаған, насар. Тәрти
бе йомшаҡ. Ц Тәртипте йомшаҡ ҡуйы у./ Кимә
ле, торошо түбән. Йомшаҡ әҫәр.
10. Үҙ эшен насар белгән, насар башҡарған.
Йомшаҡ уҡыусы. // Йомшаҡ шөгөлләнеү. ■
Йомшаҡ уҡыган балалар менән айырым эш алып
барыла. «Башҡортостан уҡытыусыһы», 1966, № 4.
ф Йомшаҡ барып төшөү осоу аппаратының
талғын барып төшөүе. Йомшаҡ вагон йоҡлау
өсөн йомшаҡ урынлы пассажир вагоны. Йомшаҡ
йәйеп ҡатыға ултыртыу һәйбәт кенә һөйләп,
киреһен эшләү. Йомшаҡ һыу эзбизле тоҙҙары
әҙ булып, һабынды еңел иретә торған һыу.
[Муйылбикә:] Ҡар һыуы кер йыуырга ла, сәйгә
лә йомшаҡ була ул. Һ. Дәүләтшина. Ҡ олаҡ
йомшағы ҡар. ҡолаҡ 2.
# Йомшаҡ агасты ҡорт ашай. Мәкәл.
ЙОМШаҠЛЫҠ и. Йомшаҡ булыу сиФаты,
хәле. Йомшаҡлыҡ күрһәтеү. Йомшаҡлыҡҡа юл
ҡуйыу. Кешенең йомшаҡлыгы. Климаттың йом
шаҡлыгы. К үңел йомшаҡлыгы. Ҡараштың йом
шаҡлыгы. М өгәмәләнең йомшаҡлыгы. Оборона
ның йомшаҡлыгы. Сәстең йомшаҡлыгы. Т уп
раҡтың йомшаҡлыгы. Түшәктең йомшаҡлыгы.
Тәртиптең йомшаҡлыгы. У ҡыу га әҙерлектең
йомшаҡлыгы. Шелтәнең йомшаҡлыгы. Эсемлек
тең йомшаҡлыгы. Әҫәрҙең йомшаҡлыгы. ■
Бөгөн көн үҙенең йылы йомшаҡлыгы менән һәр
кемде һоҡландырыр лыҡ булып тора. Т. Йәнәби.
Ҡатындар, һеҙҙең ҡулдарҙың йомшаҡлыгын
тойганым бар. Н. Нәжми.

ЙО М Ш ар ТҠЫ С
торған ҡорал.
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йомшартылыу

и.

Тупраҡты

йомшарта

ҡ. төш. ҡар. йомшартыу
7. Йомшартылган ер. Йомшартылган һыу.
йомшартыу ҡ. 1. Берәй хәрәкәт, процесс
арҡаһында йомшаҡ хәлгә әйләндереү, йомшаҡ
итеү. Балауы ҙҙы иретеп йомшартыу. Мендәрҙе
ҡаҡҡылап, һуҡҡылап йомшартыу. Ҡамырҙы
баҫып йомшартыу. Тирене крем һөртөп йомшар
тыу. Тимерҙе утта ҡыҙҙырып йомшартыу, ш
— Бәр, Әхми, бәр сүкеште, бәр, ҡыҙганда ҡаты
тимерҙе йомшарт! Ш. Ш әһәр./ Кәүшәк, көпшәк
хәлгә әйләндереү, йомшаҡ итеү. Түтәлде йом
шартыу. ■ — Агасты ултыртыу гына етмәй,
.. тәрбиәләргә, төбөн йомшартырга, һыу һибеп
торорга кәрәк. М. Тажи.
2. Ҡ арар күҙгә, ишетер ҡолаҡҡа хуш килер
лек, лғымлы итеү. Ҡарашты йомшартыу. Та
уышты йомшартыу.
3. күсм. Кемдең йәки ниҙеңдер ҡырҡыулығын,
киҫкенлеген кәметеү. Мәгфүрә .. ипләп, яйлап
һөйләп, Рәхимәнең күңелен йомшартырга ты
рышты. Һ. Дәүләтшина.
4. Ниҙеңдер көсөн, киҫкен тәьҫирен кәметеү.
Көрәште йомшартыу. Халыҡ-ара көсөргәнеш
лекте йомшартыу. ■ Мин уны [иптәште] ми
нут, секунд һайын ҡыҫтаным. У га ҡурҡынысты
йомшартырга тгярыштым. Д. Юлтый. / Ниҙеңдер
киҫкенлеген, ауыр тәьҫирен кәметеп, еңеләйтеү.
Хөкөмдө йомшартыу. Ғәйепте йомшартыу, ш
Б үләр хан был сапҡынды ҡылган хыянаты өсөн
Ҡолтүбә янына зинданга оҙатырга була ла, А ҡ 
түбә уның язаһын йомшартыуҙы үтенгәс, берлексәгә ҡалдырҙы, ти (Әкиәттән)./ Тупаҫлығын
кәметеү (һүҙҙең), һ ү ҙҙе йомшартып әйтеү.
5. Температура тирбәлештәренең киҫкенлеген
әҙәйтеп, сағыштырмаса йомшағыраҡ итеү (кли
матты). Урман агас запасы гына түгел, ә һыу
ҙарҙы, ерҙе һаҡлай, климатты йомшарта. «Со
вет Башҡортостаны», 1967, 12 март.
6. Ниҙеңдер көсөн, сиФат кимәлен, дәрәжәһен,
көсөргәнешен әҙәйтеү. Игтибарҙы йомшартыу,
7. Ниҙеңдер ҡатылығын, ҡуйылығын, әселек
көсөн әҙәйтеү. Эсемлекте йомшартыу,/ Эзбизле
тоҙҙарҙан таҙартыу; татырһыҙландырыу. һы уҙы
йомшартыу,
ЙОМШарЫу ҡ. 1. Берәй хәрәкәт, процесс
арҡаһында йомшаҡҡа әйләнеү, йомшаҡ хәлгә
килеү. Ҡар һыуы менән йыуһаң, сәс йомша
рып ҡала. Крем һөрткәс, ҡул йомшарып ҡалгандай булды. Ямгыр яуып, ер йомшарҙы. ■
Ш ул ауырлыҡтан, ш ул эҫелектән тәндәрем тир
ләне, йомшарҙы. Д. Юлтый.
2. Ҡ арар күҙгә, ишетер ҡолаҡҡа хуш килер
лек яғымлыға әйләнеү. Ҡараш йомшарыу. Та
уыш йомшарыу.
3. күсм. Кемдең йәки ниҙеңдер ҡырҡыулығы,
киҫкенлеге кәмеү. К үңел йомшарыу, ш Ул
[Йәнтимер] минең теге йыйылышта һөйләгән
телмәрҙе ишеткәндән һуң миңә ҡарата йомшара
төштө, ш улай ҙа артыҡ маһайтып ебәрергә
теләмәй ине әле. С. Агиш. Үҙенә ҡарата ш ун
дай йылы һүҙ әйтеүенә бөтә күңеле менән
ирегән Ҡолсобай бер аҙ йомшарҙы. Я. Хамма
тов.
1,
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4. Ниҙеңдер көсө, киҫкен тәьҫире кәмеү. К ө 
рәш йомшарҙы. Халыҡ-ара көсөргәнешлек йомшарыуга бара. ■ Дошмандың ут көсө бермәбер йомшарҙы. Ғ. Әмири./ Ниҙеңдер киҫкенлеге,
ауыр тәьҫире кәмеп, еңелләшеү. Хөкөм йомшар
ҙы. Яза йомшарҙы.
5. Температура тирбәлештәренең киҫкенлеге
әҙәйеп, сағыштырмаса йомшағыраҡ булыу (көн
гә, климатҡа ҡарата). һ а у а көндөҙгөнән әллә
нисә дәрәжә йомшарып, һулап туйгыһыҙ бер
хәлгә килде Ғ. Ибраһимов.
6. Ниҙеңдер көсө, сиФат кимәле, дәрәжәһе,
көсөргәнеше әҙәйеү. Игтибар йомшарҙы. Тәр
биә эше йомшарҙы.
7. Ниҙеңдер ҡатылығы, тәьҫир көсө, әселеге
әҙәйеү. О ҙак ултырып, һыра айныган, йомшарган./ Эзбизле тоҙҙарҙан таҙарыу, татырһыҙланыу. һ ы у йомшарган.
ЙОМШаТЫУ ҡ. кар. йомшартыу.
ЙОМШаУ ҡ. кар. йомшарыу.
Й О Н ДО Ҙ и. 1. Тәбиғәте менән Ҡ ояш ҡа оҡ
шаш һәм ҡыҙыу газдарҙан (плазманан) торған,
төнөн күктә лҡты нөктә кеүек күренгән күк
есеме. Таң йондоҙо. Тимеркаҙык йондоҙо. Ө л
кәр йондоҙо. Йондоҙҙар системаһы. Йондоҙҙар
картаһы. Й ондоҙ атылыу. ■ К үк йөҙө аяҙ.
Алыҫ йондоҙҙар тоноҡ ҡына балҡый. Улар гә
жәп ваҡ күренәләр. Ә. Вәли. Зөләйха, һин ерҙә
йөрөгән хур ҡыҙы, күҙҙәрендә яна күктең йон
доҙо. С алауат Юлаев. Зөһрә (йәки Сулпан)
йоидоҙо һөйл. Венера планетаһының исеме.
Йоидоҙ һанау 1) тар. йондоҙҙарға ҡарап, ки
ләсәк ваҡиғаларҙы күрәҙәләү; астрология; 2)
күсм. белмәгән кешене һемәйтә торған элекке
аулаҡ өй мәрәкәһе (еңенән үтә ҡараһаң, йон
доҙ күренә, тип, кешенең башына бишмәт бөр
кәйҙәр ҙә, ең эсенә сүмес менән һыу ҡойоп
ебәрәләр). Йондоҙ һанаусы йондоҙға ҡарап ке
шенең яҙмышын әйтеү менән шөғөлләнеүсе;
астролог.
2. эйл. ф. йондоҙом иркәләгәндә әйтелә. Бәүбәү, йом күҙең, йоҡла, балам, йондоҙом (Сәңгелдәк йырынан).
3. Осло башлы сығанаҡтары әйләнә буйынса
берҙәй йыраҡлыҡта урынлашҡан геометрик (фи
гура. Биш мөйөшлө йондоҙ. Кремль йондоҙо.
Р1ондоҙ тагыу. ■ Иптәш, ҡара: бына ҡыҙыл
йондоҙ. Ул — совет һалдаттарының айырмалыҡ
билдәһе. 3. Р а Фиҡов./ Шундай ф игура рә
үешендәге нәмә. Йондоҙ сигеү.
4. Китап, яҙмала ҡулланыла торған шартлы
билдә.
5. Берәй әлкәлә дан ҡаҙанған, атаҡлы кеше
гә ҡарата әйтелә. Эстрада йондоҙо. Кино йон
доҙо.
6. иҫк. Ун ике йыллыҡ мөсәлдәге һәр йылдың
ун икенән бер өлөшө; ай. А ҡһаҡ Тимер хан
килде. .. Сысҡан йылында, гәкрәп йондоҙоноң
икенсе көнөндә К азан шәһәрен алды. «Башҡорт
шәжәрәләре», 1960.
ф Диңгеҙ йондоҙо шырт тирелеләр тибын
дағы умыртҡаһыҙ диңгеҙ йәнлеге. Йондоҙ балыҡ
диал. ҡар. йотҡолоҡ 2. Йондоҙ ҡашҡа ҡар. ҡаш 
ҡа. Йондоҙ һанарлыҡ түбә башы тишек-тошоҡ
булғанда әйтелә. Түбә таҡталары мүкләнеп, те

телеп бөткән — йондоҙ һанарлыҡ. Б. Бикбай.
Йондоҙ ямғыры күктә күренгән ҡойроҡло йон
доҙҙар ағымы. Ҡойроҡло йондоҙ Ҡояш тирә
һендә эллипс буйынса әйләнеп, шул юлдың Ҡ о
яшҡа яҡын еренә килгәндә, ҡойроҡлана торған
ваҡ күк есеме. Өмөт йондоҙо киләсәктә нимәнелер хәл итеүгә ныҡ ышанып, ҙур өмөт бағ
лап ҡараған кешегә ҡарата әйтелә.
•
Ҡ ойроҡло йондоҙ көн дә тыумай. Мәҡәл.
Й О Н Д О ҘЛ ам а и. ҡар. йондоҙнама.
йондоҙлау ҡ. Йондоҙ биҙәге төшөрөү.
Й ондоҙлап сигелгән таҡыя.
ЙОНДОҘЛО с. 1. Йондоҙҙар менән ҡаплан
ған; йондоҙҙар күп булған. Йондоҙло кистәр.
Й ондоҙло күк. Й ондоҙло төндәрҙә.
2. Йондоҙ (3 мәғ.) (формаһындағы, йондоҙ
рәүешендәге. Й ондоҙло биҙәк.
ЙОНДОҘЛОҠ и. Бер исем аҫтына берләште
релгән йондоҙҙар төркөмө. Оло Етегән йондоҙлого.
Й О Н Д О ҘН ам а [төрк. -f фарс.] и. иҫк. Тор
мош хәлдәрен йондоҙҙарҙың торошона бәйләп
аңлатҡан китап (күрәҙәлек өсөн ҡулланыла).
Йондоҙнама асыу йондоҙнама буйынса күрәҙә
лек ҡылыу.
й о н д о ҙ н а м а с ы и. иҫк. Йондоҙнама бу
йынса күрәҙәлек иткән кеше; астролог.
ЙОНДОҘСО и. иҫк. Йондоҙ (1 мәғ.) һанау
сы; астролог.
ЙОНСОЛОУ ҡ. эйһ. ф. ҡар. йонсоу 1. Юлда
йөрөп йонсолган.
ЙОНСОТҠОС с. Ы ҙа, ғазап сиктерә торған;
интектергес. Йонсотҡос ямгырҙар. ■ М иләүш ә
лә йонсотҡос кисерештәрҙән бөтә тәненә һеңгән
хәлһеҙлектән арына барҙы. Д. Исламов.
ЙОНСОТОЛОУ ҡ. 1. төш. ҡар. йонсотоу
1, 2. Йонсотолган ат.
2. эйһ. ф. ҡар. йонсотоу 1, 2. Баҫыуҙан-баҫыуга сабып, ныҡ йонсотолган. Р. Ханнанов.
ЙОНСОТОУ ҡ. 1. Тән һәм йән ыҙаһы сиктереү;
ыҙалатыу, интектереү. [Гөлзифа — ҡартына:]
Кеше арыгандыр, ял итһен, йонсотма буш әң
гәмәң менән. Я. Вәлиев. [Рәхимә:] Серәкәй м ал
ды йонсотмаһын, .. төтөнлөк һалһындар. Һ. Д әү
ләтшина. Баҫма, ҡайгы, мине күп йонсотма,
йөрәгемә ҡандар һауҙырма. X. Ғәбитов. Нескә
билле Лида уның [Амуровтың] күҙе алдынан
китмәй йонсота. Н. Мусин.— Бына агас мәсьә
ләһе йонсота! Р. Солтангәрәев.
2. Мохтажлыҡ кисертеү. һ ы у га йонсотоу.
3. эйһ. ф. ҡар. йонсоу 1 1.
й о н с о у 1 ҡ. 1. Тән һәм йән ыҙаһы кисереү;
ыҙаланыу, интегеү. А уы р эштән йонсоу. Төрлө
мәшәҡәттән йонсоу. ■ [Айбулат] Имайҙың екеренеүҙәренән йонсоп, ыйыҡ булып бөткән.
Һ. Дәүләтшина, һ и н йонсорһоң тип юлда, бор
солоп бөттөм бында. А. Игебаев. Башҡортостан!
К үңел тула, үткәнем иҫкә алһам: яфалы тор
мош кисереп, йонсоган халҡым тамам. М. Туҡ
тамышев. Атаһы бик йонсоган, Биктимер өсөн
ҡайгырып, күҙҙәре һуҡрайган (Әкиәттән).
2. Мохтажлыҡ кисереү. Утынга йонсоу.
ЙОНСОУ 2 с. 1. Ы ҙа сигеп арыған, талсыҡ
ҡан, йонсоған. Й онсоу кеше. ■ К үп егелгән
йонсоу аттар беренсе һыуыҡты уҡ күтәрә алмай,
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елгә һырт биреп, үҙҙәренән-үҙҙәре ауыл ягына ыцгайланы. Б. Бикбай./ Тынғы бирмәгән,
күңелһеҙ, борсоулы. Тик бөгөн һалдат ҡы уан
май, кәйефе йонсоу — шинелгә үткән, окопта
тубыгынан һыу. М. Кәрим. Йоҡо осоп йөрөй
алыҫ. .. Мине йонсоу уйҙар урап алгандар.
Ғ. Әмири.
2. Ы ҙалы, яфалы, мәшәҡәтле. Й онсоу заман.
Й онсоу тормош,
3. Ямғырлы, һыуыҡ елле, буранлы (көнгә,
һауаға ҡарата). Болоттар таралырга теләмәгән
дәй, тагы ла уҡмаша, тагы ла алга саба. Бына
бер аҙна инде ҡалала ошондай йонсоу көндәр
тора. 3. Әхмәтов. Көҙ. Көн йонсоу. Ваҡ ямгырҙар асфальт битен үбә урамда. Ғ. Сәләм.
ЙОНСОу ЛаНЫу ҡ. Йонсоуға әйләнеү, бо
ҙолоу (көнгә ҡарата).
й он соу лау ҡ. Йонсоу булыу, боҙолоу
(көнгә ҡарата). Көндәр ҡапыл йонсоулап китте.
Ы сын көҙ башланды. Б. Бикбай.
Й О Н СО у ЛЫ с. диал. ҡар. йонсоу 2 2, 3.
ЙОП с. 1. Икегә тигеҙ бүленгән; киреһе таҡ.
Йоп һан. ш [Аҡъял батыр— Урман батырга:]
һанаган саҡта йондоҙҙар таҡ булһа, мин ауырыу
булырман, ә йоп булһа, иҫән булырмын (Әкиәт
тән).
2.
Үҙ-ара ишле, парлы. Йоп ҡылыу. Йоп бу
лыу. ■ Бына хәҙер балалар берәү түгел йоп
ҡына. Береһе ҡыҙ, берёһе малай — бер-беренә
тиң генә. М. Буранғолов.
ф Йоп күреү тиңһенеү, иш итеү. [Айһылыу —
Урал батырга:] Беҙҙең илде ху п күрһәң, мине
үҙеңә йоп күрһәң, әйҙә беҙгә барайыҡ. «Урал
батыр».
ЙОП киҫ. Йо* ижеге менән башланған сиФат
һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрәжәһен
бирә. Йоп-йомро. Йоп-йомшаҡ. Йоп-йоҡа.
ЙОПаН с. диал. Ялҡау.
ЙОПар 1 и. Ҡайһы бер йәнлектәрҙең биҙен
дә була торған хуш еҫле май. Йопар еҫе.
ф Йопарҙы йәшерһәң дә, еҫенән беленер. Әй
тем.
йопар 2 и. Бөжәк ашаусылар төркөмөнә
ҡараған оҙон моронло, затлы ллтыр тиреле, күл,
йылға буйҙарында йәшәгән, ҡыҫҡа алҡлы һөти
мәр йәнлек. Йопар тиреһе. Йопарҙың өңө яр
төбөндә, өңөнөң ауыҙы һыу аҫтында була.
ЙОПарЛЫ с. Хуш еҫле. Й опарлы һабын.
йопланыу ҡ. иҫк. И кәү-ара парланышыу;
ишләшеү. [Урал:] Кеш еләрҙең йопланып, бы
уын-быуын үрсешеп .. торасагын белдем мин.
«Урал батыр».
йоплаштырыу ҡ. иҫк. Иш итеп ҡауышты
рыу; парлаштырыу. [Бикйән — Көләйшәгә:]
Әсәң дә хәбәрһеҙ түгел. Ырыҫ булһа, икебеҙҙе
йоплаштырырга үҙе теләй (Әкиәттән).
йоплашыу ҡ. иҫк. И кәү-ара парлашыу.
ЙОр 1 с. 1. Етеҙ, тиҙ хәрәкәтле. Йор егет.
Йор йылга. Ц Йор агыу. ш Йыр йырланы миңә
йор инеш. М. Уразаев.
2.
Шаян, үткер, тапҡыр (һүҙгә һәм шундай
һүҙле кешегә ҡарата). Йор һүҙле, һ ү ҙгә йор
кеше. ■ Ауылдың йор кешеләре .. сиган ҡарты
на «Ғариф старостаның гөбөрнаторы» тип исем
таҡты. Ж. Кейекбаев.

ЙОр 2 и. диал. Тирә, сик. Ошо йорҙа булырга
тейеш.
ЙОр а Т и. 1. Нимәгәлер ишара яһаған билдә.
Алдауҙы ң йораты ла күренмәгәс, у л һикереп
тороп, әсәһенең муйынына һарылды. Т. Килмө
хәмәтов.
2. Исеме есеменә тура килмәгән йәки үҙенең
исемен һаҡлап та элекке сифат, дәрәжә, бәҫен
юғалтҡан кеше, нәмә, күренешкә һ. б. ҡарата
әйтелә. Ир йораты. Өй йораты. ■ [Апай] нин
дәйҙер таушалган китап йораты килтереп тот
тора, Уның башы ла, ахыргя ла юҡ. К. Мәргән.
Тамам шашты был малай йораты. Ф. Иҫәнғолов.
3. иҫк. Яңы ғына үҫә башлаған яралғы. Бынау
йомортҡаның йораты ҡан йыя башлаган. М. Ҡулаев.
ЙОрҠа 1 и. Һир. Һөйл. Ниҙер алырға хоҡуҡ
биргән ҡағыҙ; талон. Бензин йорҡаһы.
й о г ҡ а 2 и. ҡар. йоркак 1.
Й 0 р ҡ а ҡ и. 1. Өҙөп, ҡырҡып алынған киҫәк.
Кагыҙ йорҡагы.
2. күсм. Ҙурҙың бер бәләкәй өлөшө, берәмеге.
Хажи солтан ҡарагалпаҡ халҡының бер йорҡа
гы. Ғ. Хөсәйенов.
3. күсм. диал. ҡар. йорат. 2. Егет йорҡагы.
ЙОрЛаНЫу ҡ. Йор, шаян ҡыланыу. [Ҡыҙылармеецтар] йорлана, бер-береһенә уйнап үт
кер һүҙҙәр ташлай, көлөшә башлайҙар. А. Таһи
ров.
ЙОрЛОҠ и. Шаян ҡыланыш; сослоҡ, үткер
лек. [Ташбулат] инде шаҡтай ҡартайган, ләкин
элекке йорлого һәм хәтере яҡшы һаҡланган.
С. Агиш.
ЙОрОҠ и. һөйл. Халыҡта нығыған дөйөм
тәртип; йола.
+ Йороҡҡа килмәгән ыңғайға килмәгән; кире.
Й ороҡҡа килмәгән кеше.
й о р о н и. Иләгән тире ярпыһы, тире ҡырҡын
дыһы. Йорондан бүрек тегеү. Ц Йорон бейәләй.
Й орон салбар. Йорон тун.
•
Уңган ҡатын йорондан элкеп ҡуйтыр сыгарыр. Әйтем.
ЙОрСО и. диал. 1. Тәнәй.
2. Ҡәйнеш.
ЙОрТ и. 1. Йәшәү өсөн, төрлө ойошма һ. б.
урынлаштырыу өсөн тәғәйенләнгән ҡоролма; би
на, өй. Агас йорт. Таш йорт. Ике ҡатлы йорт.
Йорт урыны. Йорт һалыу, ш Ҡайтып уҡ ятыр
өсөн йортом юҡ. «Алпамыша». Йорт алды ш ул
уҡ шиек алды (ҡар. ишек). Йорт идаралығы
билдәле бер нисә йортто көнкүреш яғынан хеҙ
мәтләндереү һәм күҙәтеү бурысын үтәгән ойош
ма. Йорт кенәгәһе йортта тороусыларҙы теркәп
барған китап (йорт идараһы тарафынан баш ҡа
рыла).
2. Айырым бер ғаиләнең хужалығы. Йорт кә
рәге. Йорт ҡаралдыһы. Йорт хужаһы. Йорт эш
тәре. Йорт ҡарау, ш — Әйҙә, күҙе беселдәп
йөрөһә лә янымда ҡалыр, бәлки, баҫыла төшөп,
йортҡа йога башлар, Ф. Иҫәнғолов. Егет бөтә
йортҡа хужа булып ҡала (Әкиәттән)./ Шул ху
жалыҡты уратып алған кәртә эсе. Йорт ҡапҡа
һы. Йортҡа сыгыу. ш Кискә табан йорт урта
һында, йәшел, үлән өҫтөндә бик ҙур табын йыйы
ла (Әкиәттән). / Шул хужалыҡтарҙы иҫәпләү бе
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рәмеге. һикһән биш хужалыҡ берләште, яңгыҙаҡтар — ун ике йорт. М. Т аж и./ Ҡ улға эйәләш
терелгән, хужалыҡта аҫралған ҡош-ҡорт, хай
уандарға ҡарата әйтелә. Йорт ҡоштары. Йорт
ҡуяны. Йорт хайуандары.
3. Культура-ағартыу, Фән, көнкүреште хеҙмәт
ләндереү һ. б. дәүләт ойошмаһы һәм шул ойош
ма урынлашҡан бина. Актёрҙар йорто. Бала
табыу йорто. Культура йорто. Матбугат йорто.
Мәгариф йорто. Уҡытыусылар йорто. Я л йорто.
Инвалидтар йорто. Карттар йорто. ■ Балалар
йорто асылган. Унда йәтим балаларҙы аҫрай
ҙар: ашаталар, кейендерәләр, уҡыталар, 3. Би
ишева.
4. Бер хужалыҡ булып йәшәгән ғаилә, кешеләр
һәм уларҙың ғүмер иткән төйәге. Ата йорто,
Тыуган йорт, ■ [Катын:] Сит ергә китеп үлгән
се, үҙ йортомда үләм. Д. Юлтый.
5. Этник берәмеккә ойошҡан халыҡ; ил, ырыу.
Бөрйән йорто. Катай йорто. Н угай йорто, ш
Бөтә табын йорто ҡатайҙарга ярҙамга ташланган. Ә. Вахитов.
6. Элекке башҡорттоң йәйгелектә тәбиғәткә
сығып йәшәгән урыны; йәйләү. Й әйге йорт.
Көҙгө йорт. Йортҡа күсеү. ■ Яҙгы йортҡа кү
сенер көн дә етте. Күсенә торган көндө берәү
ҙә йоҡламаны. Я. Хамматов.
7. тар. Кантон эсендә булып, бер нисә ауылды
биләп торған административ-территориаль бе
рәмек. Йорт башҡармаһы. Йорт старшинаһы.
Йорт йыйыны.
ф Йортҡа бәрәкәт! кешегә барып ингәндә әй
телә торған теләк. [Нурый:] Әссәләмәгәләйкүм!
Йортҡа бәрәкәт! X. Ибраһимов. Йортҡа ииеү
әйләнеп, ҡатындың ата-әсәһе һ. б. менән бергә
йәшәргә инеү. Йорт күрһәтеү туйға тиклем ҡо
ҙаларҙы кейәү өйөнә саҡырып, ҡунаҡ итеп,
бүләк биреү. Уҡыу порто юғары йәки махсус
урта белем бирә торған мәктәп. Югары уҡы у
йорто.
й о р т Ау а й и. тар. Кантон эсендәге бер нисә
ауылды берләштереп торған административтерриториаль берәмектең башлығы.
ЙОр Т Ер и. йыйн. 1. Кешенең бөтә хуж алы 
ғы: өйө, милке, биләгән ере. Ҡайһы бер йортерһеҙ кешеләр утарга барып урынлашты. Б. Хә
сән. Ялбыр йөнлө Алабай йорт-ерҙәрҙе һагалай.
Ғ. Амантай.
2. Тирә-яҡ халыҡ, ил. — Йорт-ер алдында
ҡәйнешеңдең хаҡын төшөрмә. Ят ягаһын еҫкә
гәнсә, үҙ кешең булыр, ят итмәҫ. Һ. Дәүләт
шина.
ЙОр Т ИЛ и. йыйн. Халыҡ һәм ил. Яҡшы
аҙамат ил көтһә, йорто имен көтөлөр; кире аҙа
мат йорт көтһә, йортон-илен йүнкетер (Ҡ оба
йырҙан).
ЙОр Т-ЙЫҺАЗ и. йыйн. Йорт һәм бөтә булған
йыһаз. Байҙың бөтә нәмәһе етеш, кәртә- ҡураһы
бөтөн, йорт- йыһазы шәп, мал-тыуары күп, ти
(Әкиәттән).
ЙОр Т-ҠАр АЛТЫ и. йыйн. Йорт һәм бөтә бул
ған ҡаралты.
ЙОр Т Ҡ Ур А и. йыйн. Йорт һәм бөтә кәртәҡура. Күберәк үҙ йорт-ҡураһы тирәһендә соҡсонган кешеләр ҙә бар. Ә. Вәли.

ЙОр Т МИЛЕК и. йыйн. Йорт һәм бөтә бул
ған милек; йорт- мөлкәт.
ЙОр Т МӨЛКӘТ и. ҡар. норт-мнлек.
ЙОр ТСО Л с. Йорт эшенә уңған; хужалыҡсыл.
Йортсол ҡатын.
ЙОр Т ЮШАН и. йыйн. Кемдең йәки нимә
неңдер ҡарамағында булған бөтә байлыҡ; милек,
мөлкәт. [Кәрим:] һаумы , именлекме? Малтыуарың, йорт-юшаның именме? С. Кулибай.
Й ОҪОҠ и. ҡар. юҫыҡ.
ЙОҪОҠЛАҮ ҡ. ҡар. юҫыҡлау.
ЙОТ и. 1. Ҡоролоҡ булып, илгә килгән аслыҡ.
Йот йылы. Йот булыу. ■ Ҡола дала! Йәйен
үлән көйрәй, көҙгә керһәң — батҡаҡ, ҡышын —
йот. Р. Бикбаев.
2. Һуңғы сиккә еткән мохтажлыҡ; юҡһыҙлыҡ.
А бдулла ахун халыҡ талап, илде ҡалдырҙы йот
ҡа (Халыҡ йырынан).
3. с. мәг. Ашамай асыҡҡан; ас. [Заятүләк:]
Ҡаңгылдаҡ ҡаҙҙы алыгыҙ, буш ҡаҙанга һалы
гыҙ, йот тамаҡҡа алыгыҙ. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
• И леңә йот килһә, малыңа көс. Әйтем.
ЙОТАТЫҮ ҡ. диал. ҡар. йөҙәтеү 1, 2.
ЙОТАу ҡ. диал. ҡар. нөҙәү 1 1, 2.
Й ОТҠ О: нотҡо ҡармаҡ иң ваҡ ҡармаҡ. Сабаҡ
ты йотҡо ҡармаҡ менән тотабыҙ. Ғ. Хөсәйенов.
Й О ТҠ О Л О Ҡ 1и. Ҡыҙыл үңәстең иң өҫкө өлө
шө. Иштуган йотҡологона килеп ултырган ҙур
төйөндө уҙгарып ебәрә алмай, тамагын ҡаты
итеп ҡырып ҡуйҙы. 3. Биишева.
ф Йотҡолоҡ булыу тамаҡ ауыртыу.
Й О Т Ҡ О Л О Ҡ 2 и. Ыуылдырыҡтан яңы сыҡ
ҡан ваҡ балыҡ; селбәрә, һ ы у ситендә йотҡолоҡ
тар ҡыуышып уйнай. А. Таһиров.
ЙОТЛАУ ҡ. һөйл. Аслыҡ кисереү; асығыу.
Ҡоро йылы йотлап, мал бик ҡырылды.
ЙОТЛОҒОУ (йотлоҡ*) ҡ. 1. Туймаҫтай булып,
ҡылҡынып ашау, эсеү, һулау һ. б. Айбулат
йотлогоп эсә, ямаулы күлдәген асып, арҡаһын
елләтә. Һ. Дәүләтшина. Ул [Биктимер] йотлогоп-йотлогоп тәмәке тарта башланы. Б. Ишем
ғол.
2. күсм. Бөтә күңел менән бирелеү. Йотлогоп
ҡарау. Йотлогоп тыңлау. Йотлогоп уҡыу,
■
К үҙҙәреңде текәп ҡара төнгә, көтмә мине,
һылыуым, йотлогоп. X. Ҡунаҡбай.
Й ОТЛО Ҡ и. Ҡоролоҡ булып, илде ас иткән
хәл; йот. Бына бер заман йотлоҡ килгән: иген
уңмаган, бесән үҫмәгән, халыҡ асыга башлаган
(Әкиәттән).
Й О ТЛ О Ҡ ТО р ОУ ҡ. Кешенең уй, күңелен ү ҙе
нә йәлеп итеү. Заһир Исмәгилевтең моңга бай
көйҙәре кешене йотлоҡтороп ага ла ага. Н. Са
битов.
ЙОТОҒОУ ( й о т о ҡ * ) ҡ . 1. Ҙур мохтажлыҡ
кисереү, нимәлер булмауҙан яФаланыу. Б е
сәнгә йотогоу.
2. Аслыҡ кисереү; асығыу [Атайҙар] мәңге
бил бөгөп тә, тир түгеп тә, икмәк төҫө күрмәй
йотоҡҡан. Ш. Биҡҡол.
ЙОТОҠ с. Ныҡ мохтажлыҡ кисергән, етешһеҙ
булған. Тыштан ялтырап йөрөһә лә күптән буй
ҙаҡ булган ир эске кейемгә йотоҡ ине. Б. Бик
бай.

429

ЙОТ

ЙӨГ

ЙОТОҠЛаНЫУ ҡ. һөйл. Нимәгәлер ныҡ
нә һендереү, эскә алыу. Тоҙ дымды йота. Үҫем
мохтажлытс кисереү.
лек тупраҡтагы азотты йота.
ЙОТ О Ҡ Т О р ОУ ҡ. һөйл. Нимәгәлер мохтаж
4. күсм. Күңелһеҙ кисерешкә дусар булыу,
итеү, мохтаж игеп интектереү. Аҡсаһыҙ йотоҡбаштан кисереү. Ҡайгы йотоу. Хәсрәт йотоу.
тороу. Утынһыҙ йотоктороу. / Астан интекте
■ Сеү, балам, сеү! Ят яныма, кил, икәүләп
реү; асыҡтырыу. [Самат — һарыҡтарга:] Йотоҡйоҡлайыҡ. Й оҡлайыҡ мәңге уянмай, юҡҡа м их
торҙоммо? Ярар инде, ашатайым. Я. Вәлиев.
нәт йотмайыҡ. Т. Йәнәби.
ЙОТОЛОУ ҡ. 1. төш. ҡар. йотоу 1—4. Дым
5. күсм. Юҡҡа сығарыу, юҡ итеү.— Бөтә ҡыуа
тоҙ тарафынан йотолдо. К үҙ йәше саҡ-саҡ
нысымды, йыуанысымды, барлыҡ өмөтөмдө йо
топ бөттөң. 3. Биишева, һугы ш .. ике йәш компо
йотолдо. Хәсрәт тиҙ генә йотолмай. ■ Мәжлес
ҡотора. Туҫтаҡҡа һалынган балдар сәкәтеп
зиторыбыҙҙың аҫыл гүмерен йотто. X. Әхмәтов.
йотола. Т. Хәйбуллин.
[Сурагол:] Ҡ ау га һалып, мине йотмаҡ булһалар
2. Һеңеп, батып, эскә инеү. Гүйә бөтә кеше
ҙа барыбер эш ҡыла алманылар. Т. Хәйбуллин.
төпһөҙ упҡынга йотолорон алдан белә. Д. Юл
Х ас дошмандар беҙҙе йотор ине, йоторҙар ҙа
тый.
ине — дуҫтар күп (Халыҡ йырынан).
3.
күсм. Бөтә күңел менән бирелеү; йотлоғоу. 6. күсм. Намыҫһыҙ юл менән үҙләштереү.
Кеше аҡсаһын йотоу. Кеше өлөшөн йотоу.
Йотолоп ҡарау. Йотолоп тыңлау. Йотолоп уҡыу.
■ Мин эште ташлап, романга йотолдом. Ғ. Хәй
■ [Гәрәй — Саҡайга:] һ и н колхоздың күпме
игенен йоттоң? Б. Бикбай.
ри.
ф Ауыҙға [сәйнәп] ҡаптырғанды йота алмау
ЙОТОМ и. Вер йоторлок күләм. Бер йотом
һөт. ш Йотом һауаһы ла был ватандың .. беҙҙең
ҡулға ингәнде үҙләштерә алмағанда әйтелә.
Ел йотоу ҡар. ел. Ер йотҡоро ҡарғағанда әйтелә.
өсөн бик-бик ҡәҙерле. Т. Морат. [Дейеү:] Й ы лИ х, яуы з бай, ҡарун, ер йотҡоро! Ғ. Хәйри. Ер
гама ятып, ике генә йотом һыу эсәйемсе (Әки
әттән).
йотһон! үҙ һүҙеңде дөрөҫләү өсөн әйтелә.—
й о т о м л а у ҡ. Йотом-йотом итеү. Йотомлап
Алдаһам, ер йотһон, ана ҡояш! Р. Низамов.
[Кеше] ашағанын йотоу кеше ашағанда тамша
эсеү.
ЙОТОМ ЛОҠ с. Йотоп ебәрерлек. Ике йотом
ныу. Ул [командир] ас. һалдаттарҙың агиаганын
йотоп ултыра. Д. Юлтый. Ҡан йотоу ҡар. ҡан !.
лоҡ һыу.
Телде йоторлоҡ бик тәмле тигән мәғәнәлә әйтелә.
ЙОТОНОҮ ҡ. 1. Йоттсан хәрәкәт яһау; ҡылҡыныу. Этҡол бай .. бер нисә тапҡыр йотоноп
Эй, сәйҙәрем, сәйҙәрем — телде йоторлок ҡына.
алды. Т. Хәйбуллин.
К. Кинйәбулатова. Телеңде йоттоңмо әллә кеше
өндәшмәгәндә әйтелә. Тел өҫтөнә һалып йотор
2. күсм. Үҙләштерергә, ҡулға төшөрөргә ҡы
лоҡ ш ул уҡ ҡалаҡҡа һалып йоторлоҡ (ҡар. ҡ а
ҙышыу; тамшаныу. Бөгөн ер һатам, тип, у л
лаҡ).
йүгергән, бер илле һумды күп күреп йотонган
(Бәйеттән).
Й ОТТОр ОУ ҡ. йөкм. ҡар. йотоу 1—4. һ ы у
3. ҡар. йотлоғоу 2. Йотоноп ҡарау.
йоттороу. Дарыу йоттороу.
Й ОТОНОШ Оу ҡ. урт. ҡар. йотоноу 3. Урал
+ Йән йоттороу ҡар. йән.
һүҙен бары ла йотоношоп тыңлаган. «Урал ба
ЙОФ А р 1 и. ҡар. йопар ‘.
тыр».
Й ОФ А р 2 и. ҡар. й о п а р 2.
ЙОТОУ ҡ. 1. Нимәнелер (ашамлыҡ, эсемлекте
ЙОШ с: ҡар. юш.
һ . б.) мускулдар ярҙамында ауыҙҙан ҡыҙыл
ЙОША и. диал. ҡар. мышы 1.
үңәскә Ьәм аш ҡаҙанға оҙатыу. Дарыу йотоу,
ЙӨББӘ [гәр.] и. иҫк. Муллаларҙың киң еңле
һ ы у йотоу. Йотоп ебәреү. Сәйнәп йотоу, ш
оҙон кейеме. Х әлф ә башына бик шәп фәс, өҫтөнә
[Ҡауҙы] ниҙер тотоп алып, һогаланып йотоп
өр-яңы йөббә кейгән. М. ҒаФури.
ебәрә. 3. Биишева. Урал батыр һыуҙың бер там
й ө г а я ҡ и. Урын йыйып ҡул торған киң,
сыһын да йотманы, .. тирә-яҡҡа бөркөп ебәрҙе,
тәпәшәк ширлек. Көмөш сабып эшләнгән йөгаяҡ
ти. «Урал батыр». / һөйл. Ауыҙға алыу; ашау.
өҫтөнә урын йыйылып, нагышлы урын тартҡыһы
Йылы аш йотоу, ш Бөгөн Гөлбоҫтан еңгә иртән
төшөрөлгән. X. Ғәбитов.
сәктән бирле балалары менән бер төйөрөм аш
ЙӨГӨЛМӘ и. Тояҡ араһы сейләнеп иҙелә
йотҡаны юҡ. Ғ. Дәүләтшин. / Үпкәгә алыу; һу
торған мал ауырыуы.
лау. Саф һауа йотоу. Төтөн йотоу, ш Мин ки л
ЙӨГӨНДӨр ӨҮ к. йөкм. ҡар. йөгөнөү 1.
мешәк булып тыуманым, оло юлдың йотоп ту
ЙӨГӨНЛӘҮ ҡ. диал. Йөгөнөкләү. Йөгөнләп
ҙанын. М. Кәрим. / күсм. Аң-зиһенгә алыу; һең
ултырыу.
дереү. И ҫле бала, уҡытыусының һәр һүҙен йотоп
ЙӨТӨНӨКЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йөгөнөҡләү.
ҡына ултыра.
ЙӨТӨНӨКЛӘҮ ҡ. Тубыҡты бөгөп ергә сәнсеү;
2. Тышҡа сығармай бөтөрөү; тыйыу. Күҙ
тубыҡланыу. Зилский .. йөгөнөкләп ултырып,
йәшен йотоу. ■ Айбулат тамагына төйөлгән
ҡоҙаларга ҡымыҙ эсерә. Ғ. Дәүләтшин. / күсм.
төйөндө йотоп, уларҙы (ҡатынын, балаларын)
Баш эйеү, теҙ сүгеү. [Ҡормой:] Ир булһаң, баш
эймә. Дошман алдында йөгөнөкләгән һайын
әүрәтте. Һ. Дәүләтшина. / күсм. Тышҡа сы
елкәңә атланырҙар. Б. Бикбай.
ғармай, эстә һаҡлау, белгертмәү. Ни ҡәҙәре
ЙӨГӨНӨҮ ҡ. 1. Тубыҡты ергә сәнсеү; йөгө
йәберләнең, барыһын да йоттом мин (Бәйет
тән).
нөкләү. Аҫылбикә йөгөнә төшөп, йөҙө менән
ҡарга ҡапланды. Т. Хәйбуллин. / күсм. Баш
3. Үҙ эсенә һурыу, батырып, аҫта ҡалдырыу.
эйеү, теҙ сүгеү; йөгөнөкләү. Кеше алдына йөгө
һ а ҙ малды йота. ш [Диңгеҙ] утрауҙарҙы йота.
нөү. Ҡыйынлыҡ алдында йөгөнөү. ■ Н урый ..
Ҡ алалар һә тигәнсә төптә ҡала. М. Кәрим. / Үҙе
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балалар ҡаршыһында йөгөнмәгәненә шатланды,
А. Таһиров.
2. ая ҡ тан баҫа алмаҫ булыу (тоЯҠ араһы сей
ләнгән ауырыу малға ҡарата).
3. диал. ҡар, сырмалыу 1 2.
ЙӨҘ 1 1. Кегле башының алғы яғы; бит. Матур
йөҙ. Түңәрәк йөҙ. Й өҙгә ҡарау. Й өҙҙө йәшереү,
■
Сәгиҙәнең ,. йөҙө илауҙан ҡыҙаргайны.
М. Тажи. А лһы у йөҙкәйҙәрем ай һаргайҙы кү 
ңелем тулы ҡайгы-уй менән. (Х алык йырынан).
Йөҙ түбән йөҙ менән аҫка карап, ҡапланып.
Йөҙ түбән ауыу. Й өҙ түбән ятыу. Йөҙ түбән
килеү йөҙ менән ҡапланыу. / Сырай. К өләс йөҙ.
Яҡты йөҙ, ш Үҙе бер ҙур поэма ине .. Сәйҙел
йөҙөнә сыҡҡан кисереш. Ғ. Сәләм. асы ҡ йөҙ
алсак, мөләйем йөҙ; лкты сырай. Ул [Ғәли
агай] кешене асыҡ йөҙ менән ҡаршы ала. М. Ға
фури.
2. Ниҙең дә булһа өҫкө Яғы, өҫтө. Икмәктең
йөҙө. ■ Елән итәге аяҡ йөҙөнә төшөп тора.
М. Тажи. Икмәктең йөҙө килеү икмәктең өҫтө
кы ҙара биреп б етеү . Әсәһе икмәк һалган һайын
мейестең алдына гына .. ҡамырҙан «тургай»
эшләп ултырта, «тургай» әсикмәктән алдараҡ
бешә һәм һаргайып йөҙө килгән, тешләгән саҡта
ҡыртышы кетерләп торган «тургай»ҙы А йнур
бөтә ризыҡтан да тәмлерәк күреп ашай ине.
Н. Мусин.
3. Ниҙеңдер т ы тк ы яҫылығы. Кәкре йөҙ.
Кубтың йөҙө. Конустың йөҙө. / Ниҙеңдер киң
өҫтө йәки күҙгә күренгән киңлеге. К үк йөҙө.
һ ә р ҡасан ҡыҙҙырһа көн диңгеҙ йөҙөн ҡайнар
латып, быу булып күккә оса ла һыу булы п ергә
төшә. Ш. Вабич. Тулган айҙың йөҙөндә көйәнтә
ле ҡыҙ бармы? А на ш ул була ай ҡыҙы (Әки
әттән).
4. Ҡ ы рка торған нәмәнең үткер кыры. Б а л 
таның йөҙө. Бысаҡтың йөҙө. Кылыстың йө
ҙө. Салгының йөҙө. Ураҡтың йөҙө. Йөҙө ҡайтарылган. ш Зәки .. бәкенең йөҙөн бармагы менән
ҡарап, сәсенә тейҙереп-тейҙереп алды. В. НаФиков.
5. күсм. Ниҙеңдер төҫ биреп торған тышҡы кү
ренеше. Газетаның йөҙөн матурлау. ■ Оҙонтауҙың йөҙө иҫ киткес үҙгәргән, шифер менән
ябыулы яңы йорттар ҡалҡып сыҡҡан. «Оовет
Башҡортостаны», 1978, 15 Февраль. / Кемдең
дер шәхесе йәки ниҙеңдер төп булмышы. Әҙәби
әттең йөҙө. ■ Ярлы лар хәҙер һеҙҙең ысын йөҙө
гөҙҙө күрҙе. Ғ. Дәүләтшин.
6. 3-сө зат эйәлек һәм сығанаҡ ялғауы менән
бәйләүес Функцияһында ҡулланыла (ҡар. йөҙө
нән).
ф Донъя (йәки ер) йөҙө тормош, донъялыҡ.
Ярлы ла ярлы тимәгеҙ, ярлы хаҡын еймәгеҙ.
Яҡты донъя йөҙөндә тыныс торам тимәгеҙ (Ҡ о
байырҙан). Ике йөҙлө шартына ҡарап төрлө
һүҙле, төрлө ҡылыҡлы; ихлас түгел. Алдыңда
һине агартыр, артта ҡара ягыусы ике йөҙлө
әҙәмдәр илгә терәк була алмаҫ. «Юлай менән
Салауат». Йөҙ асылыу рух, кәйеф күтәрелеп,
сырайҙа шатлыҡ сағылыу, йылмайыу күренеү.
[Бикмырҙаның] ҡомһарган йөҙө аҙ гына асылып
киткәндәй булды ла тиҙ үк киренән ҡараңгы
сырай алды. Ф. Иҫәнғолов. Йөҙгә ҡара яғыу

кеше алдында ғәйепте асыу, хурлау. Йөҙгә ҡы
ҙыллыҡ (йәки серкеү) килтереү хурлыҡҡа ҡал
дырыу, оятлы итеү. Йөҙгә төкөрөү ҡар. төкөрөү.
Йөҙҙө йыртыу битәрләп ҡаты һүҙ әйтеү. Шундай
тура һүҙле ҡатын ул: саҡ ҡына хилаф лы ҡ эш лә
неңме — ситтәр алдында йөҙөңдө йыртам тимәҫ,
таслатып әйтер ҙә һалыр. Ш. Янбаев. Йөҙҙән
алыу тура ҡарап ғәйепләү. Йөҙ итеү хөрмәтләп
ҡунаҡ итеү. [Х әйерниса:] һугы м һуймагас,
ҡаҙы юҡ таһа, ҡунаҡтарҙы нисек йөҙ итербеҙ
икән? Б. Бикбай. Йөҙ күрһәтеү ҡунаҡ итеп,
үҙеңде яҡындан таныштырыу. Йөҙ ҡыҙарыу оят
ҡа ҡалыу. Кеше алдында [Зәлифә] тыйнаҡлы,
һүҙен дә үлсәп һөйләй,,, Уның менән бер ҙә
йөҙөң ҡыҙармаҫ, Ф. Рәхимғолова. Йөҙ менән
боролоу иғтибар йүнәлтеү. Беҙҙең бурыс: публи
цистика жанрына йөҙ менән боролоп, башҡорт
әҙәбиәтендәге төп жанрҙарҙың береһе ким,әленә
күтәреү, «ағиҙел», 1964, № 6. Йөҙө аҡ булғыр
1) яҡшы теләк менән әйтелә; 2) еңел генә орош
ҡанда әйтелә. [Ә хм әҙулла бабай:] Инәйең [ҡы
мыҙҙы] кәзә һөтө менән шимләп маташҡан.
Боҙҙомо икән инде, йөҙө аҡ булгыр! Ә. Вахитов.
Йөҙө(ң) ҡара 1) әрләгәндә әйтелә, һай, йөҙөң ҡа
ра, кеше ҡанын эсеп тапҡан малың арҡаһында
начальниктарҙы һыйлап, һугыштан ҡалыуың еп
мәйме ни! И. Көҫәпҡол; 2) көнләшәү ҡатыш
һоҡланып әйтелә. Сәрүәр ш ул егерме биштәр
тирәһендә булдымы икән? Бик сибәр ине, йөҙө
ҡара! С. Кулибай. Йөҙ(ө) ҡара ҡойолоу ныҡ
ҡайғырыу, бошоу. Янһары йөҙө ҡара ҡойолоп,
өйөнә ҡайтып инә (Әкиәттән). Йөҙөн асыу кемле
ген Фаш итеү. Ошо ҡарт, төпсөнә торгас, Ҡорбановтың йөҙөн асҡан. Б. Бикбай. Йөҙөн күр
мәйем асыуланып, ҡарғағанда әйтелә. [Үмәр:]
Ҡаты ҡаргышым төшһөн, мәлгүнгә! Й өҙөн күр
мәйем, кафырҙың. Һ. Дәүләтшина. Йөҙөнә ҡара
маҫтай булыу ныҡ биҙеү. Йөҙөн ҡара итеү
( йәки ҡылыу) хурлыҡҡа ҡалдырыу. [Поп:] Эй
илаһым, ҙур ҡөҙрәтең, солтанатың менән дош
мандарҙың йөҙөн ҡара ҡыл. Ғ. Хәйбуллин.
Йөҙөң ҡара булғыр әрләгәндә әйтелә. Йөҙ сөйөү
( йәки сөйөрөү) баш тартыу. Әллә, юҡһа, улар
үҙ идеалдарынан йөҙ сөйҙөләрме? Әллә, юҡһа,
улар кисәге дошмандарына ҡул бирҙеләрме?
И. Насыри. Йөҙ сыйышыу әрләшеү, талашыу.
[М иңһылыу:] Мин бында И схаҡ кулактар менән
йөҙ сыйыштым. К. Кинйәбулатова. Йөҙ тотоу
йүнәлеш алыу. Яңы тормошҡа йөҙ тотоу. Йөҙ
түбән килеү (йәки ҡапланыу) юҡҡа сығыу, дө
мөгөү. [Сурагол:] Х әби байҙың йөҙ түбән китеүе
минең өсөн гәжәп түгел. Т. Хәйбуллин. Йөҙ һөр
төү түбәнселек менән баш эйеү. Бары ла эйелеп
ергә сәждә иттеләр, ҡул-аягын үптеләр, йөҙ
һөрттөләр. Ш. Бабич. Йөҙ һыуы китеү оятһыҙ
ланыу. Йөҙ һыуы китһә битеңдән, у л саҡта
эштәр харап! С. Ҡудаш. Йөҙ һыуын түгеү оятлы
булыу, түбәнһенеү, [һәүбән] өйҙән-өйгә йөрөп,
йөҙ һыуын түгеп, һоранып көн күргән, ти. «Аҡ
буҙат». К үҙе лә йөҙө ҡар. күҙ. Ҡ ара йөҙ насар
уйлы, яуыз, оятһыҙ. А нау ҡәһәр һуҡҡан ҡара
йөҙҙәр һәләк иткән үгеҙҙе. М. Тажи.
Й Ө Ҙ 2 төп һ. 100 һаны. Йөҙгә тиклем һанау.
Меңде йөҙгә бүлеү. / Кем йәки нәмәнең 100-гә
тиң иҫәбе. Й өҙ баш мал. Й өҙ йыл. Й өҙ метр.
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йөҙ
Й өҙ тонна. Й өҙ йәшәр карт. Йөҙгә етеү,
■ Ятып калган бер бәрәс йөҙ куй булып
үрсер ер (Ҡобайырҙан).
ф Йөҙ башы элекке башҡорт ғәскәрендәге
100 кешенән торған төркөм башлығы. Ҡаһым
Ҡолтубәнең погондарын өҙөп ташлай: «Бөгөндән һуц һин йөҙ башы түгелI» Б. Бикбай. Йөҙлө
днсәтяиә тар, буйы йөҙ, иңе ҡырҡ таяҡлыҡ
ер.— Хаҡын уның һиңә ҡыҫмам инде. Й өҙлө
дисәтинәгә бер һум егерме тин ҡуйырмын,
И. Көҫәпҡол. Йөҙ тапҡыр (йәки ҡабат, мәртәбә)
күп, бик күп. Йөҙ мәртәбә әйтеү.
ф Й өҙ һум аҡсаң булганса, йөҙ дуҫың булһын.
Әйтем.
ЙӨҘГӨр с. Йөҙөүгә шәп.
ЙӨҘГӨС и. 1. Балыҡ йәки ҡайһы бер башҡа
һыу йәнлектәренең йөҙөү өсөн ҡулайлашҡан
агзаһы. Балыҡ йөҙгөсө. / Ҡайһы бер һыу һөй
рәлеүселәренең, ҡоштарҙың, һөтимәрҙәрҙең
(диңгеҙ ташбаҡаһы, пингвин, морж, тюлень һ.
б.) үҙгәргән ҡыҫҡа ослоғо. Тюлень йөҙгөсө.
2. Йөҙөү өсөн аяҡҡа кейә торған ишкәк һымаҡ
ҡулайлама. Йөҙгөс кейеү.
3. диал. Ҡалҡыуыс.
ЙӨҘТӘ-ЙӨҘ р. ҡар. ҡара-ҡаршы.
Й Ө ҘҘӨ р ӨЛӨҮ ҡ. төш. ҡар. йөҙҙөрөү.
Й Ө ҘҘӨ р ӨҮ ҡ. 1. Ҡойондороу өсөн һыуға
төшөрөү, һыу индереү (малды). Ат йөҙҙөрөү,
ш Ҡыҙрас ишәкте һыу буйына алып төшкән,
яҡшы итеп йөҙҙөргән (Әкиәттән).
2. Һыуҙа хәрәкәт иттереү. Баланы һыуҙа йөҙ
ҙөрөү.
ф Үпкә йөҙҙөргәнсә бик күп итеп (эсеү). [Егет
менән ҡыҙ] бер туя тамаҡтарына ашайҙар, үпкә
ләрен йөҙҙөргәнсә сәй әсәләр (Әкиәттән).
Й Ө ҘҘӘ р СӘ сама һ. ҡар. йөҙәрләгән.
ЙӨҘЛӨК 1 и. 1. Ҡарындағы баланы уратып
ҡаплаған яры. Й өҙлөк менән тыуыу.
2. диал. ҡар. битлек '.
Й Ө ҘЛ Ө К 2 и. Аяҡтың йәки аяҡ кейеменең
алҡымдан түбәнге өҫтө. Й өҙлөгөм көптәй б у
лып шешеп киткән. Н. Мусин. Инеш һай,
һыуы — йөҙлөктән, ваҡ таштар ята ялтлап.
Ш. Биҡҡол.
Й Ө Ҙ Л Ө К 3 и. 1. Урындыҡтың таҡта һалынған
алғы буй ағасы. Таҡта йөҙлөк. Б уяулы йөҙлөк.
Й өҙлөк буйы, ■ Закир ,, урындыҡ ситенә,
йөҙлөккә барып ултырҙы, 3. Биишева.
2. Тәҙрәне уратып тыш яҡтан ҡағылған таҡта
(ғәҙәттә семәрләп эшләнә). Й өҙлөк ҡуйыу. Се
мәрле йөҙлөк,
Й Ө Ҙ Л Ө К 4 и. Икмәк һалғанда мейестең
ауыҙына тартып ҡуйылған ҡуҙ.
ЙӨҘЛӨК 5 и, һөйл. Йөҙ һумлыҡ ҡағыҙ аҡса.
Йөҙлөктө ваҡлау.
ЙӨҘЛӨЛӨК: ике йөҙлөлөк ысын күңелдән
булмаған хәл, кешенең һүҙе, эше менән ысын
тойғоһоноң, ҡарашының, ниәтенең ярашмауы.
И ке йөҙлөлөк күрһәтеү.
йөҙләгән сама һ. Йөҙ тирәһе, йөҙгә яҡын.
Й өҙләгән кеше. Й өҙләгән мал.
ЙӨҘЛӘНЕҮ 1 ҡ. төш. ҡар. йөҙләү 2. К ук у р уз
ды эсе йөҙләнгән траншеяла силослау.
Й Ө ҘЛ Ә Н Е Ү 2: ике йөҙләнеү ике йөҙлөлөк
күрһәтеү. Ике йөҙләнеп йөрөү.
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йөҙләп сама һ. Йөҙ тирәһе, йөҙгә яҡын.
Й өҙләп кеше. һ и геҙ йөҙләп булыр.
Й Ө Ҙ Л Ә Ү 1 ҡ. йөйҙө эскә бөкләп, икенсе
ҡатҡа һырыу. Й өҙләп сыгыу.
ЙӨҘЛӘҮ 2 ҡ. Ныҡлыҡ, матурлыҡ өсөн таш,
таҡта йәки башҡа нәмә менән көнләү. Кирбес
менән йөҙләү.
ЙӨҘЛӘҮ 3 и. Ныҡлыҡ, матурлыҡ өсөн тыштан
ҡапланған көп. Мәрмәр йөҙләү. ш Йәтим ҡалган
йорттарҙың йөҙләүҙәре ҡупҡан, ватыҡ тәҙрәлә^
ренән ел ыжгыра. Д. Исламов.
ЙӨҘМӘ-ЙӨҘ р. ҡар. ҡара-ҡаршы.
ЙӨҘМӘЛЕ с. Йөҙөп, күпсеп торған. Т әл
мәрйен тәңкәһе — йөҙмәле һыу үҫемлеге.
Й ӨҘӨК и. Ҡашлы балдаҡ. Алтын йөҙөк.
Көмөш йөҙөк. Борма йөҙөк. Й өҙөк ҡашы. ш А л 
мас тимер менән яҙалар икән көмөш йөҙөктәрҙең
ҡаштарын (Халыҡ йырынан).
ф Ауыҙға йөҙөк ҡабыу ҡар. ауыҙ. Йөҙөк ҡашы
урынына йөрөү ҡар. ҡаш 1. Йөҙөк өләшеү оҙа
тылып килгәс, ҡәйенһеңле, бикәстәренә бүләк
биреү. Күмер (йәки үгеҙ) йөҙөк йәки йөҙөк
һалыш йәштәр, балалар уйыны (күмәкләп теҙе
леп ултыралар; бер уйын башы, бер «үгеҙ» була;
«үгеҙ» ситтә тора, уйын башы кемдеңдер усына
йөҙөктө йәшерен ҡалдыра: «үгеҙ, йөҙөк кем
дә?» — тип һорай; дөрөҫ әйтмәһә, «үгеҙ» бер
йәшкә ҡартая; дөрөҫ әйтһә, кире бер йәшкә
йәшәрә; ун тапҡыр ҡартайғас, «яман үгеҙгә»
әйләнә; барыһын да баҫтыра башлай; кемде
тәүҙә тотһа, шул «үгеҙ» була).
ЙӨҘӨМ и. 1. Йылы яҡта үҫә торған үрмәле
емеш ағасы. Ҡырагай йөҙөм. Йөҙөм баҡсаһы.
2.
Шул ағастың тәлгәш-тәлгәш булып үҫкән
һутлы емеше. Йөҙөм һуты. Йөҙөм йыйыу. / Шул
емештең махсус киптерелгән төрө. Й ө ҙ ө м л ө
икмәк. Йөҙөм менән сәй эсәү.
йөҙөнсө рәт һ. Урын тәртибе 100 менән
билдәләнгән. Йөҙөнсө бит. Йөҙөнсө кеше. Й ө
ҙөнсө йәш.
йөҙөнән бәйл. функцияһында Төп килеш
тәге исем йәки исем ҡылым Формаһындағы һүҙ
ҙән һуң килеп, берәй төрлө сәбәп, маҡсатты бел
дерә. Уйын йөҙөнән. Хөрмәт йөҙөнән. Шатлык
йөҙөнән. Саминарҙа әйтелгән фекерҙәрҙе дөйөм
ләштереү йөҙөнән яҙылган мәҡәлә, ш Ө йрән
сектең тиңһеҙ оҫталыгына тәрән ихтирам йөҙө
нән шунда уҡ аҡ мәрмәр өҫтөнә теге көршәктәр
ҙең береһен .. беркетеп ултыртҡандар. 3. Би
ишева .
ЙӨҘӨҮ ҡ. 1. Ҡул, аяҡ, тәнде ҡыбырлатып,
һыуҙа хәрәкәт итеү. Й өҙә белеү. Й өҙөп сыгыу.
Ҡолас ташлап йөҙөү. Салҡан йөҙөү. / Төрлө ҡу
лайлашҡан ағзалар ярҙамында һыуҙа хәрәкәт
итеү (балыҡ, һыу йәнлектәре һ. б. ҡарата). Егет
кә һыуҙа йөҙөп йөрөгән бер алтын балыҡ күрен
гән (Әкиәттән). Аҡҡоштар күлде буйлап йөҙөп
китте. Ш. Бабич. / Һыу транспортында барыу.
Кәмәлә йөҙөп йөрөү. Пароходта йөҙөү, m З әй 
нәп менән икәү йөҙөп бара улар кәмәлә. Ғ. Сә
ләм. / Махсус ҡулайламалар ярҙамында һыу өҫ
төндә йәки һыу аҫтында хәрәкәт итеү (кәмә,
пароход һ. б. ҡарата). Пароход йөҙә. / Һыу
өҫтөндә тотолоп тороу, батмау. Ҡыҙ һыу өҫтөнә
ҡараһа, бер үпкә йөҙөп йөрөй, ти (Әкиәттән).
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2. Һауала талғын ғына хәрәкәт итеү. Зәңгәр
күк бушлыгында тулган ай йөҙөп йөрөй. М. Т а
жи. Көн әҙ генә болотло. Бөгәрләнеп-бө г әрләнеп
болоттар йөҙә. С. Агиш.
3. күсм. Тотош мансылыу, мас булыу. [Бәндә
бикә — Ерәнсә сәсәнгә:] Кымыҙҙа йөҙөп кунак
булдыгыҙ. Ҡурай, уйнап күңел астыгыҙ. «Ерән
сә сәсән». Ш улай үткән йылдар, замандар, йөҙ
гән байҙар халы к ҡанында. М. Сөндөклө.
4. күсм. Тотош бирелеү; сумыу. Уйҙа йөҙөү.
Х ы ялда йөҙөү. Шатлыҡта йөҙөү. ■ Өмөтһөҙ
лөктә йөҙгән, яна, көйә йөрөгән егеттәр ҙә юҡ
түгел. Т. Хәйбуллин.
ф Йөҙөп йәшәү иркен, мул йәшәү. Йөҙөп
э т л ә ү күңел һалып, ихласлап эшләү. Һан йөҙөү
ҡар. һан *. М айҙа (йәки ман эсендә) йөҙөү ҡар.
май ‘.
ЙӨҘӘ р. диал. Бөтөнләй, шыпа. Күргәҙмәлә
ауылдың .. йөҙә малһыҙҙары, маллылары рәттән
ҡуйылып, яҙылып бара. Ғ. Дәүләтшин. Ғирфан
байҙың ҙур лавкаларын үткәс, йөҙә шашып ҡал
дым. Ғ. Ибраһимов.
ЙӨҘӘНЕҮ ҡ. Ныҡ йонсоп, кәрһеҙ булыу. [Б а
бай:] Ул ҡарттар хәҙер йөҙәнеп, дүрт аяҡлап
йөрөй (Әкиәттән).
Й ӨҘӘр бүл. һ. Һәр бере йөҙҙән торған, йөҙгә
тиң. Й өҙәр һум аҡса тейеү.
й ө ҙ ә р л ә г ә н сама һ. Бер нисә йөҙ тирәһе,
бер нисә йөҙгә яҡын. Й өҙәрләгән кеше. Й өҙәр
ләгән мең.
й ө ҙ ә р л ә п р. Йөҙәре-йөҙәре менән. Й өҙәр
ләп бүлеү. ■ М еңәрләп малды ҡыуҙылар, йөҙәр
ләп йәнде ҡыйҙылар; ил агаһы ирҙәрҙең күҙенә
ҡургаш ҡойҙолар. С алауат Юлаев.
ЙӨҘӘТЕҮ ҡ. 1. Ы ҙа сиктереү, ыҙалатыу.
[Тимергәле:] Йөҙәтте бит бынау биле, ҡорогор.
Һ. Дәүләтшина. Ер һатылгас, бурысты түләтә
ләр, тамам ш улай бөлдөрөп, йөҙәтәләр (Бәйет
тән).
2. Теңкәне ҡоротоу, аптыратыу. Ҡ уҙы йкүрпәс
балаларҙың угын, тубын талап йөҙәтә. «Ҡ уҙый
күрпәс менән Маянһылыу».
3. диал. Оялтыу.
Й ӨҘӘТКЕС с. Ы ҙа, яфа сиктереп, теңкәне
ҡорота торған; йонсотҡос. Ул арала йөҙәткес
ваҡ ямгыр һибәләй ҙә башланы. Д. Исламов.
ЙӨҘӘҮ 1 ҡ. 1. Ы ҙа, я ф а сигеү; йонсоу. Тап
манан йөҙәү. Юлдан йөҙәп ҡайтыу, ш — Ф әҡир
лек һаман артты. Ас-ялангас, газапланган,
йөҙәгән һәм йәберләнгән халы ҡ баш күтәрә.
Һ. Дәүләтшина.
2. Тәҡәтһеҙ булыу, аптырау. Кинйә улы уҡты
таба алмай йөҙәп бөткән (Әкиәттән). Бәйетемде
ослай алмай йөҙәнем мин (Бәйеттән).
3. диал. Оялыу. Й өҙәп ҡалыу. Йөҙәп тороу.
ЙӨҘӘҮ 2 с. Аслыҡтан, юҡлыҡтан хәлһеҙлән
гән; йонсоу. Й өҙәү булыу.
• Й өҙәүҙең йөҙөн йыртма. Мәҡәл.
Й ӨЗА Ф с. ҡар. йозаф.
ЙӨЙ и. 1. Тегеп ҡуйған туҡыма, күн киҫәктә
ренең һ. б. тоташҡан урыны. К үлдәк йөйө. Й өй
ҙән һүтелеү. ■ Буранбай .. һугышҡа ҡаршы сыгарылган прокламацияларҙы ла итек ҡунысына
йөйҙәр араһына ҡыҫтырып алып ҡайта баш ла
ны. Д. Юлтый.

2. Ниҙеңдер өлөштәре тоташҡан урын. Баш
һөйәге йөйҙәре. / тех. Деталь, ҡоролмаларҙың
тоташҡан урыны. Сварка йөйө. Заклепка йөйө.
/ Хирургия операцияһы барышында туҡымалар
ҙы тоташтырған урын.
3. Яранан ҡалған эҙ. һ и к е йөҙлөгөнә йыггялып,
уның [Зөфәрҙең] ирене китек булып ҡалгайны.
һалҡы нда ш ул йөй зәп-зәңгәр булып иренде ике
гә бүлеп тора. X. Ғиләжев. Батырлыҡтың тамгалар ы төҫлө тәнендәге яра йөйҙәре. Ә. Вәли.
ф Йөйҙө алыу мед. яра уңалғас, теккән ебен
алыу. йөй һалыу мед. махсус материал менән
тегеп, яраның ситтәрен тоташтырыу. Йөй ҡ ал
дырмай эшләү һиҙелерлек, беленерлек урын
ҡалдырмай эшләү. Йөнһөҙ ерҙән ( йәки йоморт
ҡанан) йөй эҙләү юҡ ғәйепте эҙләү.
ф Йомортҡала гына йөй булмай. Мәҡәл.
й ә й л ә н е ү ҡ. йөйө беленеү, йөйлө булыу.
Й әйләнеп ҡалыу. Яраның урыны йәйләнеп то
ра.
ЙӘЙЛӘҮ ҡ. шул. уҡ йөй һалыу (ҡар. йөй).
Й өйләп тегеү.
ЙӨК и. 1. Юл өсөн тейәлгән, йөкмәлгән нәмә.
А уы р йөк. Й өк аты. Йөк машинаһы. Йөк б у
шатыу. Йөк тейәү. Йөк ташыу. Йөк һөйрәү.
■
һалдаттарҙа йөк ауыр, .. елкәләренә күтәреп,
ҡултыҡтарына ҡыҫтырып, ҡулдарына тотоп
алып баралар. Д. Юлтый. Яҡын ара еңел йөккә
егеп йөрөйҙәр уны [атты]. Ғ. Амантай. И ген
ле йөктәр ҡаплаган элеваторҙар юлын. Р. Ниғ
мәти.
2. Тейәп ташый торған нәмәне самаса үлсәү
берәмеге. Бер йөк бесән. ■ Аҡйелек .. алты йөк
утын тейәгән дә ҡайтырга сыҡҡан (Әкиәт
тән).
3. күсм. Өҫкә төшкән ауыр эш, ҡыйынлыҡ.
һ е ҙҙе ң дә иңдәр күтәрҙе һугыштың ауыр йөгөн.
Р. Ниғмәти. Тормош йөгөн һалып иңемә, маңлай
тирен һөртөп еңемә, үркәс-үркәс тауҙар артыл
дым. С. Ғәбиҙуллин. / Мәшәҡәт, бимаза. К еш е
гә йөк булыу.
ф Өҫтән [ауыр] йөк т ө т ө ү ниндәйҙер хәлдән,
бурыстан ҡотолоп, еңеллек һиҙеү. Улар сыгып
китте. Зәйнәп, өҫтөнән бер ауыр йөк төшкән
һымаҡ, иркенләп тын алды. Һ. Дәүләтшина.
Йөккә кереү диал. бурысты, яуаплыҡты өҫкә
алыу. Кешенең йөгөнә кереп булмай.
ф Ат күп булһа, йөк һыймай. Мәҡәл. Бер
ҡунаҡ — шатлыҡ, ике ҡунаҡ — артыҡ, өс ҡ у
наҡ — йөк. Әйтем.
ЙӨКЛӨ с. 1. Йөк тейәлгән. Й өклө арба. Й өклө
сана.
2. һөйл. Буйында балаһы бар; ауырлы. Й өклө
ҡатын.
ЙӨКЛӘМ и. Йөкмәп алырлыҡ күләм. Бер
йөкләм бесән.
ЙӨКЛӘМӘ и. Эти буйынса үҙ өҫтөңә алған
йәки йөкмәтелгән бурыс. Й өкләмә алыу. Й өклә
мә ҡуйыу. Й өкләмә биреү.
ЙӨКЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. йөкмәтелеү. Б еҙҙең өҫкә
ҙур эш йөкләнә. С. Агиш.
йөкләп р. йөгө-йөгө менән. Й өкләп ташыу.
Й өкләп оҙатыу.
ЙӨКЛӘТЕҮ ҡ. Йөк (1 мәғ.) һалып күтәртеү.
• Атыңды көсөнә күрә йөкләт. Әйтем.
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ЙӨК

йөн

й ө к л ә ү к, 1. Йөк итеп һалыу; артыу. [Ҡыҙылармеецтар] дөйәләрҙе сүктереп, өҫтәренә
һыу мискәләре, бактар йөкләй, А. Таһиров.
2. кар, йөкмәтеү 1.
ЙӨКМӘЛЕҮ ҡ. төш, кар. йөкмәү 1 1. Й өкм әл
гән ток,
ЙӨКМӘНДЕҒЕҮ к. Яурынына йөк күтәртеү;
күтәрендереү. Йөкмәндереп сыгарып ебәреү.
ЙӨКМӘНЕҮ к. Яурынға йөк һалып күтәреү;
күтәренеү. Йөкмәнеп китеп барыу. Йөкмәнеп
кайтып инеү.
ЙӨКМӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. йөкмәтеү. Й өк
мәтелгән ток. Йөкмәтелгән эш.
ЙӨКМӘТЕҮ ҡ. 1. Яурынына һалып, кемгәлер
күтәртеү. Ток йөкмәтеү.
2. Үтәр өсөн кемгәлер тапшырыу. Эш йөкмә
теү. яш Бөгөнгө көн беҙгә йөкмәтә иц ҙур, ауыр,
шанлы талабын. Ғ. Амантай.
ЙӨКМӘТКЕ и. 1. Ижад ителгән, яҙылған нә
мәнең асылын тәшкил иткән эш-хәл, күренеш
һ. б.; эстәлек. Әҫәрҙең йөкмәткеһе, һүрәттең
йөкмәткеһе. ■ Хаттың бөтә йөкмәткеһе иҫкә
төштө: мин унда һугыш, кырылыш, аслык тура
һында яҙгайным. Д. Юлтый.
2. филос. Күренеш йәки процестың асылын
тәшкил иткән төп нигеҙ. Йөкмәтке һәм форма.
Әҙәби әҫәрҙең идея йөкмәткеһе. М илли форма
лы, социалистик йөкмәткеле культура.
ЙӨКМӘТКЕЛЕ с . Йөкмәткегә, эске мәғәнәгә
бай. Бейеүҙәрҙең һәр береһе йөкмәткеле һәм
халыҡсан. Н. Иҙелбай.
ЙӨКМӘҮ 1 ҡ. 1. Иңгә алып күтәреү. Бала
йөкмәү. Ток йөкмәү. Йөкмәп алып килеү.
■ Бер ваҡыт Ерәнсә сәсән баҙарҙан кайтып килә
икән. Арҡаһына ҙур гына ток йөкмәгән. «Ерәнсә
сәсән».
2. күсм. Үҙеңде яуаплы һанап, үҙ өҫтөңә
алыу. И л бурысын йөкмәү. ■ Яҡшы аттарҙы
беҙ екмәнек, донъя ауырлыгын йөкмәнек (Хальгк
йырынан).
ЙӨКМӘҮ 2 и. Иңгә алып күтәргән йөк. Й өк
мәүҙәрен аҫып килгән .. һигеҙ-тугыҙ кеше кү 
ренде. К. Кинйәбулатова.
ЙӨКСӨ и. Йөк ташыусы. Й өксөләр тоҡ тей
әй.
ЙӨЛТӘ и. диал. ҡар. бәйге 2.
ЙӨЛДӘ и. диал. ҡар. бәйге 2.
ЙӨЛӨН и. Умыртҡа һөйәгенең эсендәге йомш ак матдә; арҡа мейеһе
ф Йөлөн буйы диал. умырттса.
ЙӘМЛӘ [гәр.] билд. а. 1. Бөтә, барлыҡ, бөтә
булған. Й әмлә кеше. Й әмлә халыҡ, m Мин
күҙәттем ер йөҙөнөң йәмлә яйын фекер илә.
Ғ. Соҡорой.
2. и. мәг. Бөтә хальпс, күмәк төркөм. Йөмләгә
мәглүм булыу. Йөмләгә танылыу, ш Үҙемде
мәҙрәсәнең шәкерттәре йөмләһенә ингән кеүек
хис итә башланым. М. ҒаФури.
ф Шул йөмләнән инш. шуның эсенән, шул
иҫәптән. Бы л тәүге һугышта дивизия, ш ул йөм
ләнән, беренсе полк, бик күп гитлерсыны ҡый
\
ратты. С. Әлибаев.
ЙӨМҺҮр [гәр.] и. иҫк. кит. Хальпс, йәмғиәт.
ЙӨМҺҮРИӘТ [гәр.] и. иҫк. Республика.
Егерме бишенсе йылдың яҙында университетты

бөтөп, үҙебеҙҙең йөмһүриәт мәркәзенә ҡайттым.
Ғ. Хәйри.
ЙӨМҺҮр ЛЕК и. иҫк. Республика.
ЙӨН и. 1. Тереклек, хайуандарҙың тәнен то
тош тсаплап торған сәс кеүек төктәр. Ҡуйы йән.
Ҡ алын
йөн.
Ҡыҫҡа
йөн.
Йөнө
ҡойо
лоу. Йөнөн ҡырҡыу. / Кеше тәнендәге төктәр.
Битен йән баҫҡан кеше. Бәпкә йөнө кешенең
тәнендәге ватс ҡына йомшаҡ йөн. Йәнтимерҙең
өҫкө иренендәге бәпкә йөндәре хәҙер мыйыҡ
кеүек булып күренә. С. Агиш.
2. Х айуандарҙан (һарытс, кәзә һ. б.) тсыртсып
алынған шул нәмә. Көҙгө йөн. Яҙгы йөн. Быймйлыҡ йөн. һары ҡ йөнө. Кәзә йөнө. Йөн тетеү.
Йөн иләү. Йөндән кейеҙ баҫыу. Ц Йөн бейәләй.
Йөн ойоҡ. Йөн юрган.
3. Ҡоштоң мамығы менән ватс ҡауырһыны.
Ҡаҙ йөнө. Тауыҡ йөнө.
ф Донъя көтөп, йөн тетеп йәшәү шаяр. тыныс
ҡына, имен генә йәшәү. Йөндө ҡабартыу асыу
ланып, ҡаршылыҡ белдереү. Йөнөн тарау аҡса,
малын һығып алыу. Әйҙә был байҙың йөнөн
ныгыраҡ тарайыҡ, һарыҡты күберәк һуйҙы
райыҡ. Д. Юлтый. Йөн табан ҡар. табан '. Йөн
танау ҡар. танау. Йөн тнбеү эшһеҙ, бушҡа ваҡыт
уҙғарыу. Йөн тибеп йөрөү.
ф Ике ҡош талашһа, уксыга — йөн. Мәҡәл.
Ябалактың йөнө күп, арыҫландың төгө күп.
Мәҡәл.
ЙӨНГӘС с. диал. Йөнтәҫ.
ЙӨН-ЙОРҠ А и. йыйн. Төрлө йөн.
Й ӨНҠЫ РҒЫ С и. Малдың, ҡош-ҡорттоң йө
нөн ҡырҡып, ашап йөрөгән бет.
ЙӨНЛӨ с. 1. Йөн менән ҡапланған, йөн үҫкән
(кешеләргә ҡарата). Аягы йөнлө. Күкрәге йөнлө.
2. Йөнө күп, ҡуйы. Й өнлө һарыҡ.
ЙӨНЛӘНЕҮ ҡ . 1. Йөн (3 мәғ.) менән ҡапла
ныу; йөн сығыу. Бәпкәләрҙең арҡа, муйыны
йөнләнә башланы.
2. һөйл. Йөн (2 мәғ.) һырып, йөнгә буялыу.
Кейеме йөнләнеп бөткән.
ЙӨНЛӘҮ ҡ. Ҡауырһын ҡуйыу (уҡҡа). Кирәй
уҡ яһап биреп тора, Бикә йөнләп тора, ти (Әки
әттән).
ЙӨНТӨР с. диал. Йөнтәҫ. Йөнтөр көсөк.
ЙӨНТӘЙ с. диал. Йөнтәҫ.
ЙӨНТӘЙЛЕҮ ҡ. диал. Йөнтәҫләнеү.
ЙӨНТӘЙЛӘНЕҮ ҡ. диал. Йөнтәҫләнеү.
ЙӨНТӘЛӘҮ к. диал. 1. Теткеләү.
2. Ө ҙгәләү, тартҡылау.
й ө н т ә ҫ С. 1. Йөн менән ҡапланған, йөн үҫ
кән. Йөнтәҫ кеше. / Өбөрөлө. Йөнтәҫ балаҫ.
2. Ҡуйы, ялбыр йөнлө. Ҡашҡар, үҫеп еткәс,
йәмһеҙ йөнтәҫ сәүеккә әйләнде лә ҡуйҙы. 3. Хис
мәтуллин.
ЙӨНТӘҪЛӘНЕҮ ҡ . Йөн менән ҡапланыу,
йөнтәҫ булыу (кешегә ҡ арата).— һ и н дә ҡыры
нып ал, бик йөнтәҫләнеп киткәнһең. Б. Хәсән.
/ Өбөрөлөгә әйләнеү. Шып-шыма ҡагыҙ юя тор
гас .. йөнтәҫләнеп бөттө. С. Агиш.
ЙӨНТӘҪЛӘҮ к . Өбөрөлө, йөнтәҫ итеү. Туҡы 
маны йөнтәҫләү.
ЙӨНТӘФЕЙ с . һөйл. Булдыҡһыҙ, йүнһеҙ.
Б улм аҫ бындай йөнтәфейҙе кантон башына ҡуй
маҫтар. И. Насыри.
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ЙӘНӘЙ с. диал. ҡар. остоҡай 1, 2.
й ө п л ә т е ү ҡ. Ыңғайға һуҡтырып, ҡеүәтләтәү; дөрөҫләтеү. һ ү ҙҙ е йөпләтеү,
ЙӨПЛӘҮ ҡ. Ыңғайға һуғып, ҡеүәтләү; дө
рөҫләү. Ибраһимов һөйләгәндә халыҡ: — Эйе
ш ул, эйе,— тип уның һүҙен йөпләп, баш ҡагып
торҙо. Ғ. Ғәйнуллин.— Эшләмәгәс, тимерҙе ҡо
роп ултыртыу менән ни файҙа, — тип зарланып
та алды .— Ш улай инде, хәҙер ебәреп ҡалмаһаң,
ҡасан ебәрәһең,— тип мин председателде йөпләп
ҡуйган булдым. Р. Солтанғәрәев.
ЙӨПЛӘШЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. йөпләү.
2. диал. Яратслапгыу.
ЙӨр ГӨНСӨ и. 1. Юлда барған к е т е ; үткенсе.
Йөргөнсөләр йәйге көндәрҙәге кеүек үк күп.
X. Мохтар.
2. иҫк. Халытс исеменән ниҙер юлларға ебәрел
гән к ет е; йөрөксө. Крәҫтиәндәр йөргөнсөһө.
Й Ө РҘӘ К с. диал. Йөрөмтәл.
ЙӨр ӨК с. Бик етеҙ, йылдам хәрәкәтле. Болан
мәхлуҡтары бик йөрөк, аңдыу менән кеше тота
алмаҫ (Халытс йырынан). Торомтайҙан йөрөк
ҡош булмаҫ (Ҡ обайырҙан). / Сабыуға, йүге
реүгә гпәп; йүгерек. Йөрөк ат. / / Т а у һелкетеп
бейей егеттәр, юл эйелтеп саба йөрөктәр. С. К у
либай.
• Эт йөрөгөн төлкө һөймәҫ. Мәтсәл.
ЙӨр ӨКЛӘТӘ р. Алҡ өҫтө йөрөгән көйө.
Ауырыуҙы йөрөкләтә үткәреү.
ЙӨРӨКСӨ и. иҫк. Берәй йәмәғәт эшенә бәйле
йомогп менән ебәрелгән кеше. Өфөлә ятҡан сагында уҡ йыйналып у га [К ирилловҡа] хат я ҙ 
ҙылар. Үҙе менән һөйләшеп аңлашыу өсөн йө
рөксөләр ебәрелде, Ғ. Ибраһимов.
ЙӨРӨКСӘН с. диал. Йөрөмтәл.
ЙӨРӨЛӨҮ ҡ. 1. төш. ҡар. йөрөү. Ҡалманы
йөрөлмәгән сахра, урман, күл буйы. Ш. Вабич.
2. эйһ. ф. ҡар. йөрөү 1—8. Күп йөрөлгән. Б уш 
ҡа йөрөлдө. ш Көн йылы саҡтарҙа нисек булһа
ла йөрөлдө. Н. Мусин.
ЙӨРӨМ и. Тереклек, иҫәнлек.
ф Йән йөрөм йәй буйы иркендә йөрөгән. Й әй
йөрөм ат.
• Кешенең үлемен теләгәнсә, үҙеңдең йөрө
мөңдө телә. Әйтем. Яҡшыга йөрөм юҡ, яманга
үлем юҡ. Мәтсәл.
ЙӨРӨМЛӨ с . ал ы ҫ юлға арымай йөрөүсән;
йөрөүгә шәп. Бәләкәй башлы, йоҡа яңаҡлы ат
йөрөмлө була.
ЙӨРӨМТӘК с. диал. Йөрөмтәл.
ЙӨРӨМТӘЛ с. 1. Вер урында сыҙамай, йөрөр
гә яратыусан. Йөрөмтәл кеше. ш Йылҡы көтөү
сеһе өсөн иң ҡыйыны көҙ. Сөнки туҡ мал һайла
на, йөрөмтәлгә әйләнә, артынан йүгереп кенә
өлгөр. Ҡ. Ибәтуллин.
2. Йөрөргә Яратыусан; аҙғын.— Эх, Ф әгилә.
.. Ул, у л .. үлгән кеше тураһында ауыр һүҙ әй
теүе лә ҡыйын инде, Фатима кеүек түгел инде
ул, йөрөмтәл нәмә ине, йөрөмтәл. Б. Бикбай.
ЙӨРӨМТӘЛЛӘНЕҮ ҡ . 1. Бер урында тормай
эҙләнеп йөрөү, йөрөмтәлгә әйләнеү (малға тса
рата).
2. Аҙғынлыҡ юлына баҫыу, йөрөмтәлгә әйлә
неү. [Нәһиә — Фатимага:] И рҙе ир иткән дә ҡа
тын, хур иткән дә ҡатын. Бынан һуң ҡулыңда

ҡаты тот был мутты. Тышаулап ҡуй, йөрөй а л
маһын. Тагы ла йөрөмтәлләнә башлаһа, үҙемә
әйт, быгаулашып бирермен. И. Ғиззәтуллин.
ЙӨРӨМ ҺӨҘ с. Алыҫ юлға йөрөй алмай тиҙ
арыусан; йөрөүгә насар. Ҙ у р башлы ат йөрөмһөҙ
була.
ЙӨРӨМҺӘК с. Күп йөрөргә лратыусан. Й ө
рөмһәк һыйыр малы. // Йөрөмһәктән юл ҡалыр,
сәсәндәрҙән тел ҡалыр (Ҡобайырҙан).
ЙӨРӨМӘЛЕ: үҙе йөрөмәле үҙ көсө менән
йөрөй торған. Үҙе йөрөмәле комбайн.
ЙӨРӨНӨҮ ҡ. Үҙ алдыңа тегеләй-былай йө
рөү. Тороп йөрөнә башлаһам, һиҙер тип ҡурҡам.
Д. Юлтый. Зилский ары-бире йөрөнә. Ғ. Д әү
ләтшин.
ЙӨРӨТКӨС с . Ниҙелер хәрәкәткә килтерә
торған. Йөрөткөс тәгәрмәс.
ЙӨРӨТӨЛӨҮ ҡ. төш. ҡар. йөрөтөү 1—4,
6—9, 11, 14, 15. М ал көтөүҙә йөрөтөлә. Машина
менән йөрөтөлөү. Ошаҡ йөрөтөлөү. Көмөш
йөрөтөлгән һауыт.
ЙӨРӨТӨҮ ҡ. 1. атлаты п, хәрәкәт иттереү.
Алдан йөрөтөү. Атты йөрөтөп ашатыу. Саф һауа
ла йөрөтөү. ■ Йәштәр, аттарҙы һыуытып алып
килер өсөн, саналарга тейәлеп, урам буйына ат
йөрөтөргә китте. Ғ. Дәүләтшин. / Ҡ айҙалыр ба
рырға, йөрөргә мәжбур итеү. [Татлыбикә:] К е
шене ашар ризыгы, эсер һыуы йөрөтә. Я. Хам
матов.
2. Бер хәлдә тотмай тсуҙғатыу; хәрәкәтләнде
реү. Аяҡты йөрөтөү. Ҡ улды йөрөтөү. Телде
йөрөтөү.
3. Ниндәйҙер сара я рҙамында хәрәкәт иттереү.
Ат менән йөрөтөү. Машина менән йөрөтөү.
■ Ҡарт баланы Сәгиҙәнән алып арбага ултырт
ты ла йорт алдында бер-ике тапҡыр әйләнеп
тартып йөрөттө. М. Тажи.
4. Шахмат, шашка уйынында: бер урындан
икенсе урынға шылдырыу, күсереү. Пешканы
йөрөтөү.
5. Бер маҡсат менән ҡайҙалыр ебәреү.— Әй
Моратша агай, һин у л түрәләрҙе буш ята тип
уйлайһыңмы? Улар аҫтыртын кешеләр йөрөтмәй
торалар тиһеңме? Т. Хәйбуллин.— Ҡунырга йө
рөтмәҫкә кәрәк, ҡыҙ еткән инде хәҙер,— тине
атаһы. Һ. Дәүләтшина. / Бер маҡсат менән ҡай
ҙалыр алып барыу. Ашҡа йөрөтөү. Балыҡҡа
йөрөтөү. М агазинга йөрөтөү, ш Беҙҙе агас ҡырҡырга, юл, күпер, төҙәтергә йөрөтә башланылар.
Д. Юлтый. Егерме ике йәшендә [Салауат] эйәр
теп гәскәр йөрөткән, дошманының һөйәген табан
аҫтында сереткән. Р. Ниғмәти.
6 . Хәрәкәткә килә торған нәмәгә идара итеү.
Комбайн йөрөтөү. Самолёт йөрөтөү. Т роллей
бус йөрөтөү. ■ Мин, бына икенсе йыл инде,
ялан ягындагы бер колхоз баҫыуҙарында трак
тор йөрөтәм. Н. Мусин.
7. Урындан-урынға алып йөрөү. Өйрәнсек
уларҙы [көршәктәрҙе] төрлө яҡҡа йөрөтөп һата.
3. Биишева. / күсм. Кешенән-кешегә тапшырыу,
таратыу (һүҙҙе, хәбәрҙе һ .б .). Ошаҡ йөрөтөү,
һ ү ҙ йөрөтөү, ш Х алы ҡ араһында ҡотҡо йөрө
төргә, юл күрһәтергә беҙҙең ҡулдан килер ине.
Д. Юлтый. Ҡ улдан-ҡулга йөрөтөгөҙ хатыбыҙҙы,
уҡыганда иҫкә алың ашыбыҙҙы (Бәйеттән).
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8. Үҙеңдә алып йөрөү. Кеҫәгә һалып йөрөтөү,
һ а к л а п йөрөтөү, ш Күкрәгендә, йөрәк янында
у л йомарлаган байрак йөрөттө. М. Кәрим. Үҙең
миңә булмаһаң да [бүләгеңде] төҫөң итеп йөрө
төрмөн (Халытс йырынан).
9. Өҫ-баштағы нәмәне берәй рәүешкә килтереп
тотоу. Сәсте оҙон йөрөтөү. ■ [Сәгиҙә:] һеҙҙең
ауыл ҡатындары итәген ш улай [ҡыҫтырып] йө
рөтәме әллә? М. Тажи.
10. Уйҙа, иҫтә тотоу, күңелдә һатслау. Күңелдә
шик йөрөтөү, ш Үткән йылда ш улай агроном
дың ошо И ҙел яры буйынан барганда һөйләгән
бер әкиәттен һаман йөрөтәм әле уйымда. Ғ. Сә
ләм.
11. Уратып һыҙыу йәки һалыу. Көмөш йөрөт
кән һауыт. ■ Болоттоң сит-ситтәре ҡыҙыл бутал
йөрөткән кеүек алһыуланды. Ж. Кейекбаев.
12. күсм. Нимәлер тураһында һүҙ, хәбәр алып
барыу, һүҙҙе кем йәки нимәгәлер ҡайтарып
ҡалдырыу. Ул һаман һүҙен һыйыр һәм май ти
рәһендә йөрөтә башлагас, Шәхми инспекторга
ҡарап күҙ ҡыҫты. Т. Йәнәби.
13. Берәй исем менән аталыу. Социалистик
Хеҙмәт Геройы исемен йөрөтөү. Л енин исе
мен йөрөтә.
14. Кем йәки нимә тип атау. Элек Өфө ҡалаһы
был яҡтан шунда тиклем генә булган. Ул завод
тың был ягын хәҙер иҫке Өфө тип йөрөтәләр.
С. Агиш. Шишмәгә ҡая битләп һыгыла-бөгөлә
һуҡмаҡ һуҙылган. «Ҡыҙҙар һуҡмагы» тип йөрөт
кәндәр уны. 3. Биишева.
15. Айырым исемдәр менән килеп, шул исемдән
аңлашылған эпгге ғәмәлгә ашырыуҙы, баштсарыуҙы белдергән һүҙбәйләнеш яһай. Үҙ-ара йо
мош йөрөтөү. Сауҙа йөрөтөү. ■ [Тимер:] Аҫтыр
тын эш йөрөтәләр, тиҙ генә эҙҙәренә төшөүе
ҡыйын. Б. Бикбай.
ф Ат йөрөтөү ҡар. ат 1: Бармаҡ йөрөтөү гел
күрһәтмә генә биреү. К үҙ йөрөтөү ҡар. ҡүҙ.
Фенер йөрөтөү ш ул уҡ аҡыл йөрөтөү (ҡар.
аҡыл). Хөнөм йөрөтөү Фекер итеү, тсараш тотоу.
Килтерелгән мәглүмәттәргә ҡарап хөкөм йөрөт
кәндә, быйыл эш насар түгел. Шайтан йөрөтөү
кешегә хөсөт биреү.
ЙӨрӨҮ ҡ. 1. Алтсҡа баҫыу, ҡуҙғалыу, атлау.
Йөрөп китеү. ■ Йөрөй ҙә башланым инде.
Х әлем яҡшырҙы. С. Агиш.
2. АЯҡ атлап, хәрәкәт итеү, хәрәкәттә булыу.
А лдан йөрөү. А яҡ ослап йөрөү. Ныҡ баҫып
йөрөү. Тороп йөрөү. Урамда йөрөү. Йөрөп ки
леү. ш Агас араһында ҡоро-һары шытырлай.
Төндә ҡуяндар йөрөй. Д. Юлтый. [Зы я] һауала
йөрөп ҡайтырга тип, урамга сыг[а]. М. Тажи.
/ Бер юл менән тәртип буйынса хәрәкәт итеү
(транспортҡа ҡарата). [Талип:] Районга машина
йөрөймө? [Заман:] Оло юлга сыҡһаң, гөжләп
тора. Ш. Бикҡол.
3. Хәрәкәт итерлек хәлдә булыу, ҡуҙғалыу,
хәрәкәтләнеү (тән ағзаларына ҡарата). Ихласым
юҡ, баҫмай аяҡ, йөрөмәй ҡул. Ш. Бабич. Ауы ҙ
эсендә тел йөрөй, тел осонда һүҙ йөрөй. Салауат
Юлаев.
4. Хәрәкәтләнеү, эшләү (төрлө механизмға
ҡ араға). Мотор йөрөй. Сәгәт йөрөй.
5. Ниндәйҙер сара Ярҙамында хәрәкәт итеү.

А тменән йөрөү. Машина менән йөрөү, ш Юлдар
урыны-урыны менән өҙөлөп ҡалды. Кеше бер
ауылдан икенсе ауылга, түтәнән-түтәгә һуҡты
рып, ҡалтагай менән генә йөрөй башланы.
М. Тажи. / Күңел асыу, ял итеү өсөн нимәлер
ярҙамында хәрәкәт итеү. Велосипедта йөрөү.
Конькиҙа йөрөү. ■ — Кәмәгә ултырып йөрөргә
дәртләнеп тора инем әлетим. Т. Йәнәби.
6. Сират буйынса шылдырып йәки сығарып
ҡуйыу (уйында). Пешка менән йөрөү. Туз менән
йөрөү, ш [Самат икенсе шахматсыга:] Й өрө
нөңмө? Әһә, унда йөрөгәнһең икән. 3. Хисмә
туллин.
7. Бер маҡсат менән ҡайҙалыр барыу. Донъя
гиҙеп йөрөү. Ситтә йөрөү. Эшкә йөрөү, ш Мин
ҡайын туҙынан яһалган туйыс менән еләккә
йөрөгәнемде әле булһа һагынам. В. Н аФиҡов.
Киң илебеҙ менән һоҡланып, Сәйҙел, Зәйнәп
йөрөп ҡайтты шулай. Ғ. Сәләм.
8. Урындан-урынға ҡыҙырыу. Өйҙән-өйгә
йөрөү. ■ Уны [Зиннәтте] төйәкләнә алмай, ил
өҫтөндә йөрөү еләткән. Ф . Иҫәнғолов. / күсм.
Кешенән-кешегә таралыу (һүҙ, хәбәр кеүеккә
ҡарата), һалдаттар араһында төрлө хәбәр йөрөй
башланы. Д. Юлтый.
9. Ҡ айҙалыр күп тапҡырҙар булыу, кем
менәндер йыш аралашыу. Айбулат күп йыл буйы
рус араһында йөрөп, русса һөйләшергә бик
яҡшы өйрәнгән. Һ. Дәүләтшина.— Комсомол ба
шың менән йыйын һатыусылар араһында йөрөй
һөң. С. Агиш. / Күпмелер ваҡыт ҡайҙалыр
булыу йәки ваҡытлыса тороу, йәшәү. Партизан
да йөрөү, һалдатта йөрөү. Й әй буйы ауылда
йөрөү. Көн буйы эштә йөрөү, ш Уның [Ямал
дың] йәшлеге батраклыҡта йөрөп үткән. М. Т а
жи. / Тереклек итеү, көн итеү; йәшәү. Буйҙаҡ
йөрөү, ш Зөләйха, һин ерҙә йөрөгән хур ҡыҙы,
күҙҙәреңдә яна күктең йондоҙо. Салауат Юлаев.
һ ы у һипмәгән гөлдәр кеүек, йөрөйөм янып-көйөп (Халыҡ йырынан). / һөйл. Берәй вазифаға
бәйлә эш башҡарыу. Монтёр булып йөрөү.
10. күсм. Кем менәндер ғишыҡлы мөнәсәбәттә
булыу. Сафа ҡарттың Ғ абдуллаһы Сәхәп м улла 
ның ҡыҙы менән йөрөй, тигән хәбәр китте. Д. И с
ламов.
11. Үҙендә бергә булыу, үҙең менән бергә бу
лыу. Кеҫәһендә ҡәләм йөрөй, ш Эй, рус ере!
Ҡайҙа атлаһаҡ та, һин йөрөйһөң беҙҙең к ү ңел
дә. Р. Ниғмәти. / Кемдеңдер ҡулында булыу,
кемдәлер һаҡланыу. [Сурагол:] Туҡта, иртә
менән байҙың үҙенә инәйем дә ун ике йыл буйы
йөрөгән хаҡымды һорайым. Т. Хәйбуллин.
12. Ғәмәлдә булыу, ҡулланылыу. Элекке ҡагыҙ
аҡса хәҙер йөрөмәй, ш Большевиктар әйтә, был
донъяла ярлы халыҡ хөкөмө йөрөһөн, тип.
Ш. Бабич. / Б аһаға ҡуйылыу, баһаланыу. Кеш
тиреһе ни тиклем ҡарараҡ булһа, ш ул тиклем
ҡәҙерле була, хаҡы ла югары йөрөй. Ҡ. Ф әхрет
динов.
13. Кем йәки нимәлер булып иҫәпләнеү, һана
лыу. Паспорт буйынса мин буйҙаҡ булып йөрө
йөм. ■ Уның атайым тип йөрөгән кешеһе әҙәм
затынан түгел, ә дейәү бәрейе затынан булган
(Әкиәттән).
14. *п/*а формаһындағы хәл ҡылым менән
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ярҙамлыҡ тсылым сиФатынДа килеп, эш-хәл
йәки хәрәкәттең рәүешен йәки дауамлылығын
белдергән тсушма ҡылым яһай. Бейеп йөрөү.
И лап йөрөү. Атлап йөрөү. Йөҙөп йөрөү. Күсеп
йөрөү. Ҡасып йөрөү. Ҡыҙырып йөрөү. Сабып
йөрөү, Сыгып йөрөү. Тәгәрләп йөрөү, һикереп
йөрөү. Эркелеп йөрөү. Әйләнеп йөрөү. Йүгереп
йөрөү. Ашап йөрөү. Көлөп йөрөү. Ҡайтып
йөрөү. Ҡарап йөрөү. Йырлап йөрөү. Ҡаңгырып
йөрөү. Ҡатнашып йөрөү. Уйнап йөрөү. Укып
йөрөү, һөйләп йөрөү, һы уһап йөрөү. Ш аулап
йөрөү. Эш ләп йөрөү. Яратып йөрөу.
15.
*рға / *ргә ФормаҺындағы ҡылым менән
ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында килеп, билдәле
маҡсатты үтәүгә әҙерләнеү мәғәнәһен белдерә.
Алырга йөрөү. Бирергә йөрөү. Күсергә йөрөү.
■ Төшөмдө кире алырга йөрөйөм, бабай, — тип
әйтте, ти, егет (Әкиәттән).
ф алы п йөрөү бергә йөрөтөү. А ш ка алып
йөрөү. Эшкә алып йөрөү, арты нан йөрөү кем
йәки ни менәндер ныҡ мәшғүл булыу. Ҡ унаҡ
артынан йөрөү. Эш артынан йөрөү, ар ы йөрө!
кемделер эргәнән ҡыуғанда әйтелә. Бар, ары йө
рө! а т башында йөрөү ҡар. ат '. Етәктә бау
өҙмәй йөрөү ҡар. етәк. Йөҙөп йөрөү бөтә ихлас
лыҡты биреү; кинәнеү (эштә). Й өҙөп йөрөп эш
ләү. Күтәреп алып йөрөү ҡар. күтәреү. Маҡтап
(йәки һөйләмәй) йөрөйһөң ашарға ултырыр алда
ғына килеп ингән кешегә әйтелә. [Ҡатын:] һөй
ләмәй генә йөрөйһөгөҙ икән, табындың уртаһына
тап килдегеҙ. М. Тажи. Юл йөрөү юлда, сәФәрҙә
булыу. [Ҡамыр батыр:] Атай, миңә суҡмар ҡой
ҙор, булат ҡылыс һуҡтыр. Улар миңә юл йөрө
гәндә кәрәк була (Әкиәттән). Яманлап ( йәки
Ьөйләп) йөрөйһөң ашап бөткәс кенә килеп ингән
кешегә әйтелә.
•
Й өрөй белмәгән кеше аттың арҡаһын тишер,
саба белмәгән кеше ҡолагын киҫер. Әйтем.
Й өрөгән аяҡҡа йүрмә эләгә. Мәҡәл. Йөрөгән-йөрөгән дә, өйөнә еткәс, йүгергән. Әйтем. Елгән
ел күргән, йөрөгән ил күргән. Мәҡәл. һ ү ҙ эйәһе
менән йөрөмәй. Әйтем. Эт өрөр, бүре йөрөр.
Мәҡәл.
ЙӨРӨШ и. 1. Кеше йәки йәнлек, хайуандың
үҙ аяғы менән хәрәкәте. Йөрөштө тиҙләтеү.
Йөрөштө әкренәйтеү. ■ Аҡтүбә дөйә йөрөшө
менән өс көнлөк юл алыҫлыгында тороп ҡалды.
Ғ. Ғүмәр. Йәш ҡар саңгыларҙы тота. Ш улай ҙа
Хаш имов йөрөшөн әкренәйтмәне, алдан юл һа
лып барҙы ла барҙы. Б. Бикбай. / Транспорт
сараһының бер урындан икенсе урынға хәрәкә
те. И ндрил .. паровоздарҙың көслө хәрәкәттәрен,
йөрөштәрен ҡарап ултырырга ярата. Д. Юлтый.
Пароход мороно менән аҡ тулҡындарҙы яра-яра,
йөрөшөн шәбәйткәндән-шәбәйтә. М. "Тажи.
/ Шыйыҡлыҡтын, газдың һ. б. төрлө көпшә, тор
ба, ҡан тамырҙары буйлап таралыу хәрәкәте.
Тән сымырлап, тамырҙарҙа ҡан йөрөшө туҡтап
ҡалгандай була. Ә. Чаныш.
2. Атлау рәүеше. Еңелсә йөрөш. һ алм аҡ йә
рәш. ■ [Тимергәле:] Бына әле һинең артыңдан
ҡарап килдем дә: йөрөшөң хас атайыңдыҡы.
Һ. Дәүләтшина.
3. Уйнаусының сираттағы сығышы (ш ах
мат, шашка һ. б. уйынында). Бик дөрөҫ йөрөш

тәр менән аҡтар ҡараларҙы ҡыҫырыҡлап еңә.
ЙӨр ӨШЛӨ с. Йөрөшө (1 мәғ.) ырамлы. Тиҙ
йөрөшлө поезд.
•
Атың йөрөшлө булһа, тояҡҡа көс; катының
тауышлы булһа, ҡолаҡҡа көс. Әйтем.
ЙӨр ӨШЛӘТЕҮ ҡ. Ваҡ-ваҡ ҡына, еңел баҫты
рып, шәп атлатыу (атты).
ЙӨРӨШЛӘҮ ҡ. Ваҡ ҡына, еңел генә баҫып,
шәп атлау (атҡа ҡарата). Ат йөрөшләп бара.
ЙӨр ӨШӨҮ ҡ. Бер-береңә барып йөрөү. Ҡ у 
наҡҡа йөрөшөү. Сәйгә йөрөшөү. / Аралашыу,
ҡатнашыу. [Гөләйшә:] Етембай ҙа булдымы йө
рөшөр кеше. М. Хәйҙәров.
ЙӨр ӨШ-ТОр ОШ и. Кешенең үҙен тотоу рәү
еше, йөрөшө, ҡылығы. Ул [Гөлниса] яуаплы
хеҙмәткәр булып алгас, йөрөш-торошон бөтөн
ләй ирҙәргә оҡшатып ебәрҙе. 3. Биишева.
ЙӨр ӨШТӨр ӨҮ ҡ. Ары-бире йөрөү, бер теге
ләй, бер былай йөрөү. Урамда йөрөштөрөп
килеү, ш [Сәгиҙә] урынынан тороп, ишеклетүрле иҙән буйлап йөрөштөрҙө. Унан өҫтәл
янына ултырҙы. М. Тажи.
ЙӨРӨШ ҺӨҘ с. Йөрөшө (1 мәғ.) ырамһыҙ.
Йөрөшһөҙ ат.
ЙӨр ЬӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Батырлыҡ,
ҡыйыулыҡ. Х оҙайга илап теләймен теләк: беләк
кә ҡеүәт, йөрәккә — йөрьәт. Ш. Бабич.
□
Йөрьәт итеү ш ул уҡ батырсылыҡ нтеү (ҡар.
батырсылыҡ), һ ү ҙ әйтергә йөрьәт итеү.
ЙӨРӘК и. 1. анат. Кешелә күкрәк ҡыуышлы
ғының һул яғында урынлашып, ҡан әйләнешен
тәьмин итә торған мускуллы ҡапсыҡ кеүек үҙәк
ағза. Й өрәк тибеше. Йөрәк ауырыуы. Йөрәк да
рыуы. Йөрәк ҡыҫылыу, ш [Гөлсөмдөң] йөрәге
дарҫлап тибә, ике бите ут булып яна. Ф . Иҫән
ғолов. Йомшаҡ, йылы, иркә май һауаһы — тал
ған йөрәктәрҙең дауаһы. Ғ. Амантай. Йөрәк алды
йөрәктең өҫкө ике бүлкәһенең береһе. Йөрәк
ҡапҡасы йөрәктә ҡандың кирегә йөрөшөн бик
ләп торған өлөшө. Йөрәк ҡарыны (йәки ҡыуы1ны) йөрәктең аҫҡы ике бүлкәһенең береһе.
Йөрәк көбө (йәки күлдәге, ҡабы) йөрәкте тыш
тан ҡаплаған яры. Йөрәк тотоу ҡапыл йөрәк
ауыртыу. Йөрәк ярылыу һөйл. 1) йөрәк шартлау.
Ауһам ине ш ул саҡ бәйгеләрҙә йөрәге ярылып
үлгән ат һымаҡ. М. Кәрим; 2) күсм. бик ныҡ
ҡурҡыу.
2. күсм. Кешенең эске доньяһы, эске сифаты
һәм хис-тойғолары; күңел. Йөрәк йылыһы. Й ө
рәк сере. Й өрәк тойгоһо. Йөрәк тыныслыгы.
Йөрәк ҡушҡан эш. Йөрәк елкенеү. ■ Ишет
кәндә моңло ҡурайҙарың, йөрәгемә моңдар бөр
көлә. Ш. Бабич. Салауат та батыр илдән киткәс,
йөрәктәрҙе баҫты зар-һагыш (Халыҡ йырынан).
Йөрәккә ҡаҙалыу күңелгә ауыр тойғо, әрнеү
һалыу. Әйткән һүҙе йөрәгемә ҡаҙалды. Йөрәк
кә т а т булып ултырыу күңелгә бик ауыр, ҡыйын
булыу, һ ү ҙе йөрәгемә таш булып ултырҙы. Йө
рәк ҡыҫылыу ауыр хискә тулышыу. Сал сәстәре
нә, һурылган йөҙҙәренә ҡарап, Кәрим әсәһен
йәлләне, йөрәге ҡыҫылды. Я. Хамматов.
3. эйл. ф. йөрәгем Ҡәҙерле күргән яҡын ке
шегә иркәләп, яратып әйтелә. Ултырһана, йөрә
гем, бер үбәйем, бер үптереп ҡалдым тиерһең
(Халыҡ йырынан).
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ф ары ҫлан йөрәкле бик ҡыйыу, ҠурҠыу бел
мәҫ кешегә тсарата әйтелә. Бөтә йөрәктән ысын
күңелдән, йән-тән менән. Бөтә йөрәктән гашиҡ
булы у. Йөрәк асыу асығыу. Йөрәк баҫылыу
йәки йөрәкте баҫыу тынысланыу. Йөрәгем баҫылганса иланым. Б. Ишемғол. Йөрәк башы
шигр, иң нескә тойғоно, иң тсәҙерле нәмәне бел
дереп әйтелә. И лкәйемде һагынып илай-илай
йөрәк башҡайымды һары алды (Халыҡ йыры
нан). Йөрәк болғаныу ш ул уҡ күңел болғаныу
{ҡар, күңел). Йөрәк дерелдәү ҡурҡыу. Б ы л ю л
дан үткән ваҡытта, йөрөк дерелдәй ине. С. К у
либай. Йөрәк етеү ш ул уҡ батырсылыҡ итеү
{ҡар. батырсылык). [Тау эйәһе — егеткә:] Нисек
йөрәгең етеп, минең байлыҡты алырга килдең?
(Әкиәттән). Йөрәк ите 1) иң ҡәҙерле кеше (ғә
ҙәттә балаға ҡарата әйтелә); 2) аттың толғы
аҫтындағы йомшаҡ ит; тояҡ мендәре. Йөрәк
итенең шешеүе. Йөрәк лтен ашау (йәки телгеләү)
йәнде әрнетеү, бик ныҡ ҡайғыртыу. Йөрәге күк
рәгенә һыймай ныҡ ярһығанда, ашҡынғанда
әйтелә. Йөрәккә инеү йылы һүҙ менән ыша
ныс, хөрмәт тсаҙаныу; эс-бауырға инеү. Сәгиҙә
ҡыҙҙарга яҡынайырга, йөрәктәренә инергә
тырышты. М. Тажи. Йөрәккә йылы инеү
ш ул уҡ эскә йылы инеү (ҡар. йылы). Йөрәккә
йәбешеү ҡапыл ауыр булып китеп, үҙенде насар тойоу. Боҙоҡ ҡымыҙҙы эсһәң, йө
рәккә йәбешә. М. Ғөбәйҙуллин. Йөрәккә ҡан
һауыу ауыр ғазап-ҡайғынан тәҡәтһеҙ булыу.
Йөрәккә май ҡуныу көс-хәл алыу, нығыныу.
Тәненә ит үрмәй, йөрәгенә май ҡунмай, бауыр
һөйрәп ыҙа сиккән Күсәрбай ҡусты ла беҙҙән
китте. Т. Хәйбуллин. Йөрәккә төшөү бик ныҡ
яФалау, интектереү; үҙәккә үтеү. Ҡулымдың
һыҙлауы йөрәккә төшә. Йөрәккә сыҙамау нимә
эшләргә белмәй, ғазап-ҡайғынан ыҙаланыу.
Йөрәккә ут һалыу ярһытыу, елкендереү. Батыр
егет, Алпамыша, йөрәгемә ут һалдың, «алпам ы 
ша». Йөрәккә ял булыу рәхәтлек, тыныслыҡ
килеү. [Мәскәй — егеткә:] Ошоно эсһәң, йөрәгеңә
я л булыр, ҡайгың баҫылыр (Әкиәттән). Йөрәккә
ятыу күңелгә хуш килеү, оҡшау. И слах хәҙрәт
тең һүҙе уның [Тарифтың] йөрәгенә ятты.
Ғ. Хәйри. Йөрәк ҡабыныу ниндәйҙер көслө -тойғо
менән әҫәрләнеү. Шатлыҡтан йөрәк ҡабыныу.
Ҡ урҡы уҙан йөрәк ҡабыныу. Йөрәк ҡағыу аш 
ҡынып ярһыу, елкенеү. Й өрәк ҡагып, аҡбуҙ
килә, саба-елә, саба-елә. М. Кәрим. Йөрәк ҡаны
иң ғәзиз, иң саФ нәмә тураһында әйтелә. Йөрәк
ҡанын агыҙып, һыҡрай-һыҡрай, ш улай йөрөнө
Зәйнәп йыл буйы. Ғ. Сәләм. Йөрәк ҡатыу ш ул уҡ
күңел ҡатыу {ҡар. күңел). Йөрәк ҡубыу бик ныҡ
ҡурҡыу. Ҡыҙылдар менән аҡтар һугышы ваҡы
тында йөрәге ҡубып бөткән Нәбирә ҡурҡа-ҡурҡа
гына ишек эргәһенә барҙы. Н. Мусин. Йөрәк
ҡырҡылыу ит, майлы ризыҡ ашамай асҡаҡла
ныу, хәлһеҙләнеү. Йөрәк ҡәғбәһе ҡар. ҡәғбә 2.
Салауат — Урал балаһы, Салауат — йөрәк ҡәғ
бәһе. Ш. Бабич. Йөрәк майы һыҙлау {йәки һы
ҙыу) ниндәйҙер тойғо кисереп әрнеү, һыҙланыу.
Йөрәк өҙөлөү 1) бик ныҡ асығыу. Йөрәк өҙөлөп,
түҙер хәл ҡалмагас, йәшел үлән өҙөп ҡабабыҙ.
Д. Юлтый; 2) нимәлер уйлап әсенеү; әрнеү.
Ө ҙөлә йөрәк артыҡ һагынгас (Халыҡ йырынан).

Йөрәк өшөү ҡар. өшөү 3. Йөрәк параһы ҡар.
пара. Йөрәк сығыу 1) көслө тойғонан ярһыу.
Минең йөрәгем сыгып бара, урынымда ултыра
алмайым. Ғ. Дәүләтшин; 2) алдан бәлә һиҙеп,
түҙемһеҙләнеү. [Сәйҙеямал:] Ә ллә ниңә иртәнән
бирле йөрәгем сыга, әсем боша. Я. Хамматов.
Йөрәкте алыу ныҡ ҡурҡытыу; ҡотто алыу. Б и к
тимер һаҡсыларҙың йөрәген ала, улар бөтөнләй
ҡаушап төшәләр (Әкиәттән). Йөрәкте асыу эске
серҙе белдереү. [Ғәбделхәй] миңә йөрәген асты,
бөтәһен дә һөйләп бирҙе. Ғ. Әмири. Йөрәкте
баҫыу тынысланыу, тынысландырыу. Ауы р саҡ
тарҙа йыр менән йөрәгемде баҫам. Йөрәкте
ҡуҙғатыу тыныслыҡты алыу, болоҡһотоу. Сания
бер күреүҙә йөрәгемде ҡуҙгатты. Н. Мусин.
Йөрәкте өҙөү ниндәйҙер хис уятып әсендереү;
әрнетеү. И рекле ҡоштарҙың кинәнеп һайрашыуы
[биктә ултырган] Гөйлөҙөмдөң йөрәген өҙҙө. Ул
тагы ла уйга ҡалды. Һ. Дәүләтшина. Йөрәкте
талау ҡар. талау 1. Йөрәкте ус төбөнә алыу
ныҡ ҡурҡыуға төшөү. Йөрәкте ярыу ныҡ ҡур
ҡытыу. Йөрәк түрендә {йәки төбөндә) һаҡлау
(тотоу һ. б.) иң ҡәҙерле, изге нәмә итеп, онотмай,
күңелдә тотоу. Йөрәк ултыртыу боронғо йола
буйынса, ҡурҡып ауырыған кешене имләү.
Йөрәк урынында түгел күңел тыныслығы
юҡ, борсоулы. [Хәйрүш:] Юҡ, Ф әйрүш, йөрәк
бер ҙә урынында түгел. [Фәйрүш:] Тыныслан,
һүҙҙе туҡтатайыҡ. Ҡ. Даян. Йөрәк һарыуы
тәрән ҡайғы, зар. Йөрәк һурылыу 1) ныҡ асы 
ғып, ашағы килеү. Йөрәгем һурылып килә,
бик асыҡтым; 2) ныҡ борсолоу. Йөрәк шыу
{йәки жыу) итеү ҡапыл ҡурҡып, ҡаушап ҡ а
лыу, ҡойолоп төшөү. Көтөлмәгән был хәбәрҙе
ишеткәс, Айбикәнең йөрәге шыу итеп ҡалды.
И. Көҫәпҡол. Йөрәк ялғау ш ул уҡ тамаҡ ялғау
{ҡар. тамаҡ). Йөрәк ялҡыны шашып торған
көслө хис. Йөрәк ялҡынына түҙә алмау. Йөрәк
яныу уй, хәсрәттән үртәнеү. Эскенәйең бошоп,
йөрәгең янһа, йырлап ала торган йола бар (Х а
лыҡ йырынан). Йөрәк яраһы ниндәйҙер ауыр
хәл, Фажиғәнең ныҡ рәнйеткән, әрнеткән ауыр
шауҡымы, эҙе. Күпме ваҡыт үтеп киткән, ә йөрәк
яраһы һис кенә лә уңалмаган. 3. Биишева. Йөрәк
ятыу кем йәки нимәнелер оҡшатыу, ярашлы тип
табыу. Эшкә йөрәк ятмай. Ҡайнар йөрәк(ле) ҡай
нар хисле, дәртле. Ҡ ара йөрәк(ле) ҡаты күңелле,
бәғерһеҙ, яуыз. Ҡуш йөрәк(ле) ҡурҡыу белмәгән
ҡыйыу кешегә ҡарата әйтелә. Ауы лда батыр,
ҡуш йөрәкле кешеләр йәшәгән. Ә. Вахитов. Ҡ у
ян йөрәк(ле) ҡурҡаҡ кешегә ҡарата әйтелә. Таш
йөрәк(ле) ҡаты күңелле, бәғерһеҙ. Туң йөрәк(ле)
хис, тойғо менән әҫәрләнә белмәгән, янмаған.
Үлгән {йәки һүнгән) йөрәк хисһеҙ, дәртһеҙ. Таш
ҡолаҡ, үлгән йөрәк, туңган баштар моңлога
моңаймаҫ та, бойоҡмаҫ та. Ш. Бабич.
й ө р ә к - в а у ы р и. 1 . йыйн. Малдың йөрәк
һәм бауыр ите. Йөрәк-бауыр бешереү.
2. күсм. Кешенең эске донъяһы; күңел, йән,
рух. һөйгән генә йәрең ҡуштан булһа, инеп бара
йөрәк-бауырга (Халыҡ йырынан).
ЙӨр ӘКЛЕ с. Ҡурҡыуҙы белмәгән; ҡыйыу,
ғәйрәтле. Й өрәкле ирҙәр. Й өрәкле кеше. Й өрәк
ле булыу.
ЙӨр ӘКЛӘНЕҮ ҡ. 1. Ҡыйыулыҡ алыу, батыр
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ланыу. Бәрей күскәндә, йөрәкләнеп, ҡуркмай
ат ырын т от оп алһаң, бөтә малы һиңә килә, ти
(Әкиәттән).
2. диал. Йөрәкһеү. Ғәҙәттә әҙ һөйләй, күп ва
ҡыт тыңлап ултыра торган Байгужабыҙ бөгөн
йөрәкләнгән, ярһыган. Д. Юлтый.
ЙӨр ӘК-ТАМЫр : йөрәК-тамыр ауырыүы йө
рәктәге һәм Ҡан тамырҙарындағы ауырыу.
Йөрәк-тамыр системаһы бөтә ҡан йөрөшөн тәь
мин иткән система.
ЙӨр Ә КҺЕҘ с. Ҡ урҡаҡ. Й өрәкһеҙ кеше. Й ө
рәкһеҙ булыу.
ЙӨр ӘКҺЕНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. йөрәкһеү. Б у 
ранбайҙың йырын тыңлаганда йөрәкһенә ауыл
ирҙәре (Халытс йырынан).
ЙӨр ӘКҺЕТЕҮ ҡ. 1. Хискә тулыштырыу, яр 
һытыу; аштсындырыу. М оңло, сихри ауаздар
әллә нисек йөрәкһетеп, һагышландырып ебәрҙе.
С. Әлибаев.
2. эйһ. ф. ҡар. йөрәкһеү. Йөрәкһетеп китте.
Йөрәкһетеп тора.
ЙӨр ӘКҺЕҮ ҡ. Хискә тулышып ярһыу; аппсыныу. Дәртле көйгә төшөп бейергә тип, йәш
ҡайындар тора йөрәкһеп. Р. Бикбаев. Аш ауҙан
ҡалып буҙ толпар йөрәкһеп тора, балаҡай (Ҡ о
байырҙан).
йөрәнә и. Б етк ән бауырҙы һөҙлөккә һалып,
оса майына тсутып әҙерләгән аш.
ЙҮҒЕГТЕЛӘҮ ҡ. Бер тегеләй, бер былай
йүгереү, ары-бире йүгереү. Мин халы ҡ төркөмө
янына барҙым. Әсәйем шунда йүгергеләп йөрөй,
ул яҡын бара башлаһа, һалдаттар уны ситкә
төртөп ебәрә. Ш. Насыров.
ЙҮҒЕр ЕК с. 1. Йүгереүгә, сабыуға шәп. Й үге
рек юргалар. Ц А л бирмәгән йүгерек. Й үгерек
тәр ярышы. ■ Утыҙлап йүгерек ат оҙонга сабырга китте. Д. Юлтый. Ул [тай] бына тигән
йүгерек булды. С. Агиш.
2. күсм. Етеҙ, йылдам, шәп хәрәкәтле. Й үгерек
һыу. ■ Атҡыстан йүгерек уҡ булмаҫ (Ҡ обайыр
ҙан). / Егеҙ, өлгөр хәрәкәтле. Й үгерек ҡуллы.
■ [Зәкиә] йүгерек ҡара күҙҙәре менән беҙҙе,
ҡулыбыҙҙагы сумаҙандарҙы ҡарай һалып алды.
Ғ. Ғүмәр.
• Йүгерек тә йүгерек — уй йүгерек. Әйтем.
ЙҮТЕр Е К Л ӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йүгерекләү.
ЙҮГЕГЕКЛӘҮ ҡ. Йәһәтләп, тегеләй-былай
йүгереү. Ул [Айбулат] әсәһе үлгәс, ерләргә тип
йүгерекләп йөрөгәндә, Н ы язгол үҙе саҡырып
алып, биш һум аҡса бирҙе. Һ. Дәүләтшина.
ЙҮҒЕр ЕКЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. йүгерекләү.
Й үгерекләш еп йөрөү.
ЙҮГЕр ЕҮ ҡ. 1. Алтстарҙы тиҙ-тиҙ алға таш 
лап, тсыҙыу хәрәкәт итеү. Йән-фарман йүгереү.
Тороп йүгереү. Шәп йүгереү. Й үгереп барыу.
Йүгереп етеү. Й үгерә-йүгерә хәлдән тайыу.
■ [Гөльямал:] Хисмәтулла ҡайтҡанын ишеткәс,
аягым ергә теймәй йүгерҙем. Я. Хамматов.
Я лан гына ерҙә ай ҡылганлыҡ, бүҙәнәләр йүгерә
төбөндә (Халытс йырынан). / һөйл. Ашығыс,
етеҙ атлау: тсабаланыу. Йомошҡа йүгереү. Сы
гып йүгереү, ш Ҡыҙ йүгереп сыгып, әфисәрҙән
бер алма һатып алган (Әкиәттән). Й үгерә-йүгерә
еләк йыям йәшел тәрилкәләргә (Халытс йыры
нан).

2. Билдәле бер йүнәлештә етеҙ хәрәкәт итеү.
Манжур суҡыларын әйләнгеләп, тагы йүгерҙе
ләр вагондар. Р. Ниғмәти. / Бик етеҙ хәрәкәт
итеү (тсулдарға, күҙгә тсарата). Йәш ҡатын
дың буй-һынына күҙҙәрем йүгерә торҙо. Ғ. Ғү
мәр.
3. һөйл. Ниндәйҙер бер эште хәстәрләп, тсабаланып йөрөү. Көнө-төнө эш тип йүгереп, күҙ
асырга ла ваҡыт юҡ.
4. Тәнгә таралыу, тәьҫир итеү. Биткә ҡан йүге
реү. Эскә йылы йүгерҙе. ■ Ҡымыҙ аҡрынлап
ҡына эсте йылытып, бөтә тамырҙарга йүгерә.
Ғ. Дәүләтшин.
5. күсм. Нимәлер барлыҡҡа килеү, күренеү;
ниндәйҙер төҫкә инеү. Йөҙгә ҡыҙыллыҡ йүгереү.
Сәскә сал йүгереү.
# Й үгереп ҡуян ҡыуалар, ултырып аҡыл йы
ялар. Әйтем.
ЙҮГЕр ЕШ и. Йүгерешеү ярышы. Батша ҡы
ҙын алам тигән кеше йүгерештә берәүгә лә ал
бирмәгән бер йүгерек әбей менән ярышырга
тейеш, ти (Әкиәттән).
ф Ҡуш йүгереш йәштәр уйыны (ҡушлап етәк
ләшеп, бер-бер артлы баҫалар; быларға арты
менән боролоп, иң алда берәү тора; уны «әтәс»
тиҙәр; алдағы пар ҡапыл ике лҡҡа айырылып
ҡаса; «әтәс» шуларҙың береһен баҫтырып тота
ла артҡа барып баҫа; тотолмай ҡалғаны «әтәс»
була).
ЙҮГЕр ЕШЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. йүгереү 1, 2.
Й үгереш еп йөрөү. Йүгерешеп ҡайтыу. Й үгере
шеп сыгыу. ■ К олхозсы лар кемуҙарҙан йүгере
шеп, ауылга ҡайтып бөттө. Б. Бикбай. Бала-сага
йүгерешә яр буйлап, пароходҡа ҡысҡыралар ҡул
болгап. Р. Янбулатова.
2. Йүгереп ярышыу. Йүгерешеп уйнау.
■ [К үл эйәһе:] К үлде уратып йүгерешәйек.
Мине уҙһаң, ат һинеке булыр (Әкиәттән).
ЙҮҒЕРЕШСЕ и. Йүгереп лрышыусы.— Мин
һыңараяҡ булам. Беренсе йүгерешсемен. Й үге
решергә иш таба алмай ҡаңгырып йөрөйөм
(Әкиәттән).
ЙҮГЕр ЕШТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йүгерешеү 2.
Балаларҙы йүгерештереү.
ЙҮҒЕРМӘЛӘҮ ҡ. диал. Йүгерекләү.
ЙҮГЕр т ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йүгертеү 2. Алтын
йүгертелгән ҡалаҡ.
ЙҮГЕр т ЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. йүгереү 1—4. Б е
рәмләп йүгертеү. Күмәкләп йүгертеү. Йомошҡа
йүгертеү. Йүгертеп алып килеү. Ҡан йүгертеү.
■ Мәгфүрә Диләне һыу буйына Асатайҙы ҡайтарырга йүгертте. Һ. Дәүләтшина. Сәгиҙә көлтә
ләрҙе йүгертеп йөрөп ҙуратҡа һала ине. М. Т а
жи. Сурагол .. асыуын йөҙөнә йүгертеп, ниҙер
әйтергә уҡталды. Т. Хәйбуллин. Р ауил бармаҡ
тарын йүгертеп, «Аҡҡоштар» көйөн һыҙҙыра.
«Оовет Башҡортостаны», 1978, 13 ноябрь.
• Атты ҡамсы йүгертә, егетте намыҫ йүгертә.
Әйтем.
ЙҮГЕр т ЕҮ 2 ҡ. Берәй иәмәнең өҫтөн йоҡа ғы
на итеп икенсе берәй матдә менән ҡаплатыу;
ялатыу, буяу. Балдаҡҡа алтын йүгертеү. Көмөш
йүгертеү, ш һәжәр сәстәрен төҙәтте, битенә
кершән яҡты, ирендәренә ҡыҙыл йүгертте.
Ғ. Хәйри.
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ЙҮГЕр Ә а т л а й р . Бер йүгереп, бер атлап;
бик ашығып; йүгерә-атлап. Йүгерә-атлай йөрөү.
■ Мәрфуга апай йүгерә-атлай беҙҙец ҡапҡанан
инеп китте. С. Агиш.
ЙҮГЕр Ә ат гл а п Р. ҡар. йүгерә-атлай.
ЙҮГЕр Ә е а в а р. Бер йүгереп, бер сабып;
бик ашығып. Эт .. йүгерә-саба ауы л ягына китте.
С. Кулибай.
ЙҮГӘН и. Менге һәм екке малдың башын
тотор өсөн ауыҙлыҡлы итеп бауҙан эшләнгән
нәмә. Е ҙле йүгән. Ҡайыш йүгән. Й үгән башы.
Й үгән теҙгене. Йүгән төйөү. Атҡа йүгән кейҙе
реү. Аттың йүгәнен һыпырыу. ■ Й үгән генә
тотоп төшөп киттем тугайҙагы торган тура атҡа
(Халыҡ йырынан).
ЙҮҒӘЫЛЕ с. Йүгән кейҙерелгән. Й үгәнле ат.
Й үгәнле булыу.
ЙҮГӘНЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. йүгәнләү. Й үгән
ләнгән ат.
ЙҮГӘНЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йүгәнләү. Атты
йүгәнләтеү.
ЙҮГӘНЛӘҮ ҡ. 1. Йүгән кейҙереү. Таҙ килеп,
бейәне йүгәнләне лә теҙгенде агасҡа бәйләне
(Әкиәттән).
2. күсм. Оик ҡуйып, тыйыу. Нәпсене йүгән
ләү. ■ Йөрәгемде ниңә йүгәнләнем торган саҡ
та һиңә талпынып? Р. Бикбаев.
ЙҮГӘНҺЕҘ с. 1. Йүгән кейҙерелмәгән. Й ү 
гәнһеҙ ат. Й үгәнһеҙ булыу.
2. күсм. Тәртибе булмаған, әҙәпһеҙ, тыйнаҡ
һыҙ. Бындай ярлы өйҙәрҙә һүҙҙәр иркен, йүгән
һеҙ була. Д. Юлтый.
ЙҮГӘНҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. Йүгәнһеҙгә әйләнеү,
тыйнаҡһыҙланыу.
ЙҮКШӘ и. һөйл. Ҡ арабойҙай. Сыйырсыҡ
сыбар килһә, йүкшә уңа. Һынамыш.
ЙҮКӘ и. 1. Киртләс япраҡлы, хуш еҫле, бал
лы, ваҡ һарғылт сәскәле ағас. Й үкә агасы. Й үкә
сәскәһе. Й үкә балы. ■ Өс-дүрт йүкә агасы бер
гектар ҡарабойҙай биргән балды бирә. М. Хис
мәтов.
2. Шул ағастың ҡабығы, ҡайыры. Й үкә һуйыу.
Й үкә батырыу. // Й үкә бишек, ш Мәктәптә
уҡы уҙар туҡтау га йүкә төшә башланы. 3. Ғә
лимов.
3. Шул ағастың ҡабығынан, ҡайырынан һы
ҙырып алынған эске ҡатлауы. Йомшаҡ йүкә.
Ҡаты йүкә. Ц Й үкә дилбегә. Й үкә йыугыс.
Й үкә йүгән. Йүкә сыбыртҡы, ш Бабай һалабаш
батырган, йүкә ишкән, септә һуҡҡан, әбей йөн
теткән, еп иләгән (Әкиәттән). Бешкән йүкә йүкә
ҡупмағанда ҡырҡҡан йүкә ағастарын ҡышын
урманда ылашҡа һалып, аҫтына тигеҙләп ут
яғып, ҡубыуы еткәс, ағасынан һуйып, һыҙырғыс
аша ҡайырынан айырып алынған аҡ йүкә. Сей
йүкә ағастан сейләй һуйып, һыҙырғыс аша
ҡайырынан айырып алынған һарғылт йүкә (ар 
ҡан, дилбегә ишеүгә, сабата үреүгә тотонола).
Һалабаш йүкәһе күлгә батырылған йүкә ҡабы
ғы сереп, һалабашы өлгөргәс, ҡайырынан һыҙы
рып алынған мурт йомшаҡ йүкә (ғәҙәттә, йыу
ғысҡа, септә һуғыуға, нуҡта, нәҙек бау ишеүгә
тотонола).
ф Йүкә сөй нимәгәлер ыңғайлатыр, ниҙер эш
ләтер өсөн юрамал әйтелгән маҡтау һүҙе. Й үкә

сәйгә иреү. У га йүкә сөй килешә. Йүкә шына
(йәки сөй) ҡағыу нимәгәлер ыңғайлатыр, ниҙер
эшләтер өсөн юрамал маҡтау, юхалау. Й үкә шы
на ҡаҡҡандарын белеп торам инде, ну рәхәт.
Маҡтау кемдәрҙең генә башын әйләндермәгән
тиһең. Р. Низамов. Таштан йүкә һуйыу [менән
бер] бик ауыр эшкә ҡарата әйтелә. [Көнһылыу:]
Ҡ уй инде) был алабута тартыу тигәндәре таштан
йүкә һуйыу менән бер. Ғ. Ғүмәр.
ЙҮКӘЛЕК и. Йүкә үҫкән ағаслыҡ, йүкә ур
маны.
ЙҮКӘЛӘҮ ҡ. диал. Йөпләү.
ЙҮЛӘр с. аҡ ы лға кәм; ахмаҡ, алйот. Й үләр
баш. Башты йүләргә һалыу. / Шелтәләп әрлә
гәндә ҡулланыла, [һалдат:] Й үләр, ранен булганһың, мылтыҡ күтәреп бараһьщ. Д. Юлтый.
• Белмәгән йүләр белгәндән көләр. Әйтем.
Й үләр йүләрҙе маҡтар. Әйтем.
ЙҮЛӘр ЛЕК и. 1. Йүләр булыу сиФаты, хәле.
Йәшлек өсөн килешкән ғәҙәттәр ҡартлыҡ өсөн
һис бер ярамай. Ҡай берәүҙәр йәшлек йүләр
леген үлгәнсә һөйләргә самалай. С. Ҡудаш.
2. Уйлап, аҡыл менән эшләнмәгән эш. Й ү ләр 
лек эшләү. ■ Уларҙан ҡурҡ[майым]. .. Ләкин
был хаҡта өҫтән генә уйлау йүләрлек булыр ине.
Т. Хәйбуллин. Сафлыҡ, тогролоҡ һыҙыгы эсен
дә булмаган мөхәббәт — йүләрлек, насарлыҡ
булалыр. М. ҒаФури.
ЙҮЛӘр ЛӘНЕҮ ҡ. Йүләрлек эшләү, йүләрлек
күрһәтеү; ахмаҡланыу, алйотланыу.
ЙҮН и. 1. Кешенең Физик көсө, рухи хәленән
килгән сиФаты, эш башҡарыу мөмкинлеге. Б а 
тырмын тип кем әйтмәй — яу килгәндә йүне юҡ.
О алауат Юлаев.
2. Тейешле тәртип. Эште йүнгә һалыу, ш [Й омагужа:] Ата улды, инә ҡыҙҙы белмәй тигәндәй,
бер ҙә йүн ҡалманы бит әле. Ә. Вәли.
3. с. мәг. Тейешле тәртипкә, кәрәкле сиФатҡа
ярашлы булған; арыу, яҡшы» [Мәзин:] Ни, кем,
Закир ҡустым ниндәй байҙа кем булып эшләй
икән, тием. Бы лай төҫ-башы ла йүн генә, кеҫә
ягы ла ҡалын гына булгас, берәй арыу байҙа
лыр, тием. 3. Биишева. Ц [Ҡарасәс:] Й үн әйтә
һең: ырыҫ-дәүләт менән мөгөҙ сыҡмай. X. Ғә
битов.
4. Уңышлы, ыңғай эш; Файҙа. ■ Х әҙер ауылга
таралыуҙан йүн сыҡмаҫ. Б. Хәсән.
5. Эш итерлек әмәл, сара, мөмкинлек. Й үне сы
гыу. Й үнен табыу, ш Бөгөн кәрәкле әҙерлек
яһап, йүнен күреп ҡуйырга кәрәк. Ғ. Дәүләтшин.
[Үмәр:] Берәй төрлө һурпа бешерерлек йүнең
булманымы ни һуң? Туҡмас кәрәк ине. Һ. Дәү
ләтшина.
• Йән биргәнгә йүн биргән. Мәҡәл.
Й ҮНКЕТЕҮ ҡ. Интектереү, йонсотоу. [Тор
мош] һорай минән яҡты хыялымды, хы ялдан да,
ахыры, йүн көтә. Бар хәлемсә бирәм — әйләнә
лә юҡ нәмәне һорап йүнкетә! М. Илбаев. Кире
азамат йорт көтһә, йортон-илен йүнкетер (Ҡ о
байырҙан).
ЙҮНКЕҮ 1 ҡ. Интегеү, йонсоу. Ҡарт соҡор
эсендә ете йыл буйы ултыра-ултыра бик йүнкеп
китә (Әкиәттән).
Й ҮНКЕҮ 2 ҡ. диал. Йүнәлеү, мандыу. Бер ҙә
йүнкеп булмай.
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Ауыр эш-хәлдән тсаҡшаған; йон
соу. Й үнкеү кеше,
ЙҮНЛЕ с, 1. Ыңғай баһа бирерлек, һәйбәт,
яҡшы (кешегә тсарата). Й үнле әҙәмгә осрау.
Й үнле булы у, // Үҙеңде кеше араһында йүнле
тотоу, ■ [Әбей:] Бер йүнле егет булһаң ҡыҙың
да ташлап китмәҫ ине, «Ҡ уҙыйкүрпәс». [Әбей:]
Берүк йүнле генә йөрө, әҙәпте бел, күп һөйлән
мә. Р. Низамов.
2. Сифаты һәйбәт, арыу, ятсшы. Й үнле аш.
ш Ерҙе ашламаһаң, йүнле уңыш алып булмай.
/ Ыңғай йөкмәткеле, күңелгә ятышлы; ятсшы.
Й үнле хәбәр, ш Шәхми ҡарт .. хеҙмәтсе кешегә
йүнле һүҙ ҡушмай торгайны. Т. Йәнәби.
3. Иҫәпкә алырлытс, рәтле, арыу. Й үнле эш.
■ [Новиков:] Беҙ окопта айҙар буйы йүнле
йоҡо күрмәнек. Д. Юлтый.
# Айгыр ҡалдырһаң, йүнлеһен ҡалдыр. Мә
ҡәл.
ЙҮНЛЕ-БАШЛЫс. Иҫәпкә алырлыҡ, иғтибар
итерлек яҡшы, рәтле. Й үнле-баш лы эш күрһәт
кәне юҡ. ш Фабрика ҙур булһа ла, йүнле-башлы
техника ла юҡ. Ғ. Әмири.
ЙҮНЛӘП р. Ү ҙ рәүеше һәм кимәленсә; тейе
шенсә. К олхоз ойошҡандан бирле [Ф әхриҙең]
йүнләп эшләгәне юҡ. Б. Бикбай.
ЙҮНЛӘҮ ҡ. 1. Эшкә яраҡлы итеү, эшкә инде
реү; йүнәтеү. Рәхимә .. алама ҡата, иҫке күлдәк
кеүек нәмәләрҙе Мәгфүрәгә бирә лә: «Мә, ал,
килен, өҫ-башыңды бөтәйт, бала-сагаңа йүнләп
тегеп кейҙер»,— ти. Һ. Дәүләтшина.
2. Ниҙер булдырыу, хәл итеү йүнәлешендә
эшләү; хәстәрләү. Аҡса йүнләү. Аш йүнләү. Юл
сыгырга машинаны йүнләп ҡуйыу, ш Бына сә
сеү эштәрен ҡалайтып йүнләргә. Ғ. Дәүләтшин.
# Тапҡандан йүнләгән артыҡ. Мәҡәл.
ЙҮНСЕЛ с. Табыу, хәстәрләү яғына булдыҡ
лы; тырыш. Й үнсел булы у, ш Ул [Ногман] .. күп
мал таба, тырыш, йүнсел кеше. Ш. Насыров.
ЙҮНСЕЛЛЕК и. Ниҙер булдырыу, хәл итеү
йүнәлешендә зирәк, отҡор булыу сиФаты. Й ү н 
селлек күрһәтеү.
ЙҮНТЕРӘҮ ҡ. Ҡартайып көс-хәлдән яҙыу;
бәлтерәү. Егет атынан төшөп өйгә инһә, унда
йүнтерәп бөткән бер әбей йөн тетеп ултыра, ти
(Әкиәттән).
ЙҮНҺЕҘ с. 1. Эшкә булдыҡһыҙ, насар. Й ү н
һеҙ кеше. Й үнһеҙ булы у. / Шелтәләп, әрләгәндә
әйтелә. ■ — Кит, йүнһеҙ, фартты ебәрҙең! — ти
бабайым. Н. Мусин.
2.
Килешмәгән, мәғәнәһеҙ, насар. Й үнһеҙ һүҙ
һөйләү. Ц Й үнһеҙ ҡыланыу. ■ Борсолоп ҡайт
тым яландан бер йүнһеҙ хәлде күреп: кемдер юл
буйы ҡалдырган алтын башаҡтар түгеп. Б. Бик
бай.
# Й үнһеҙ итеген майлар, итеге итәген майлар.
с^йтем. Й үнһеҙ менән агас ҡырҡһаң, өҫтөңә йыгыр. Әйтем.
ЙҮНҺЕҘЛЕК и. 1. Эшкә булдыҡһыҙ булыу
сиФаты. Й үнһеҙлек күрһәтеү.
2.
Килешмәгән, мәғәнәһеҙ, насар эш, ҡылыҡ
һ. б. Й үнһеҙлек эшләү.
ЙҮНҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. 1. Ҡ артайып йәки
ауырып көс китеү, йүн бөтөү. Картайҙым, йүн
һеҙләндем.
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2. Йүнһеҙлек (2 мәғ.) күрһәтеү, йүнһеҙ (2 мәғ.)
ҡыланыу.
ЙҮНӘЙЕҮ ҡ. диал. ҡар. н үн әл еү 2 2.
Й ҮНӘЛДЕРЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йүнәлдереү.
Бөтә көс йөкләмәне уңышлы үтәүгә йүнәлде
релде.
ЙҮНӘЛДЕРЕҮ ҡ. 1. Берәй тарафҡа йүнәлеш
алдырыу; йүнәлтеү. Машинаны ауылга йүнәл
дереү. Кәмәне ярга йүнәлдереү. / Берәй тараф
ҡа йәки берәй нәмәгә төбәү. Карашты йүнәлде
реү. Шәм яҡтыһын экранга йүнәлдереү.
2. күсм. Ниндәйҙер эш йәки мәсьәләгә төбәү,
йүнәлтеү. Бөтә көстө сәсеү эшенә йүнәлдереү.
ЙҮНӘЛЕҮ 1 ҡ. 1. Берәй тараф ҡа юл алыу.
А уы л ягына йүнәлеү. Кайтырга йүнәлеү,
ш Балы ҡсылар ашыгып диңгеҙ ярына йүнәлде.
3. Биишева. / Китергә юл алыу, юлға сығыу.
[Баҡый:] Сәй эсеп, бер-ике сәгәт йоҡларбыҙ ҙа
йүнәлербеҙ. Һ. Дәүләтшина. / Берәй тарафҡа
йәки нәмәгә төбәлеү (күҙгә ҡарата). Уның [Б ә
керҙең] күҙҙәре бер нөктәгә йүнәлгән. X. Зари 
пов.
2. күсм. Ниндәйҙер эш йәки мәсьәләгә төбәлеү.
И лдең бөтә ихтыяры тыныслыҡ һаҡлау эшенә
йүнәлгән.
ЙҮНӘЛЕҮ 2 ҡ. 1. Тейешле хәлгә, йүнгә ки
леү. Эш йүнәлде. ■ Үткән ҡыш ҡар ҡалын бу
лып, йылҡы .. йөҙәү булды. Әле һаман йүнәлеп
бөтә алмайҙар. Ғ. Дәүләтшин.
2. Ауырыуҙан һ. б. төҙәлеү; һауығыу, сәләмәт
ләнеү. Аягы йүнәлгән. Яраһы йүнәлгән. ■ Утыҙ
бер йыл ауырыган бер ҡатын ҡымыҙҙан йүнәлде,
М. Ғөбәйҙуллин.
ЙҮНӘЛЕШ и. 1. Тараф. Вертикаль йүнәлеш.
■ А лда ике ҡарасҡы күренде. .. Өммәт уларҙы ң
ниндәй йүнәлештә барганын да аңламаны.
Д. Юлтый. Ғәскәрҙәр .. бирелгән төп йүнәлештә
ҘУР уңыштарга өлгәште. Ә. Ихсан.
2. күсм. Берәй эш, хәрәкәт, күренеш һ. б.-ның
үҫеш юлы. Ғилми эшмәкәрлек йүнәлеше. П оли
тика йүнәлеше. ■ Социалистик демократияны
артабан ><i ереү — .. совет йәмгиәтенең политик
системаһын үҫтереүҙең төп йүнәлеше булып
тора. Башҡорт АССР-ының Конституцияһы,
1984.
3. Үҙенә бер төрлө теоретик йәки идеологик
нигеҙе булған ғилми, ижтимағи ағым. Сәнғәттә
реалистик йүнәлеш. Әҙәби йүнәлештәр, ш 1895
йылда Өфөлә марксистик йүнәлештәге тәүге
түңәрәк ойошторола. «Совет Башҡортостаны»,
1965, 22 апрель.
ф Ҡылым йүнәлештәре эш-хәрәкәттең субъ
ектҡа йәки объектҡа булған мөнәсәбәттәрен
белдергән ҡылым категорияһы.
ЙҮНӘЛЕШ ЛЕ с . Билдәле бер маҡсаты бул
ған. Й үнәлеш ле тәрбиә. Й үнәлеш ле эш.
ЙҮНӘЛТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йүнәлтеү '. М аҡ
сатҡа йүнәлтелгән эш.
ЙҮНӘЛТЕҮ 1 ҡ. 1. Берәй тарафҡа йүнәлеш
алдырыу; йүнәлдереү. Машинаны ауылга йүнәл
теү. Кәмәне ярга йүнәлтеү. ■ Бәҙергол шунда
ярҙамга резервтагы йөҙ һыбайлыһын йүнәлтте.
Ғ. Хөсәйенов. / Берәй тараф ҡа йәки берәй нәмә
гә төбәү. Карашты йүнәлтеү. ■ Бары ла йүнәлт
кән сәмага баштарын. Ш. Бабич.
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2. Ниндәйҙер эш йәки мәсьәләгә төбәү; йүнәл
дереү. Каникулда балалар көсөн файҙалы эшкә
йүнәлтергә кәрәк.
ЙҮНӘЛТЕҮ 2 ҡ. диал. кар. йүнәтеү 1.
ЙҮНӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. йүнәтеү 1, 2.
[Крәҫтиәндәрҙец] камыт, сбруйҙары, һәнәк,
тырмалары йүнәтелгән. Ғ. Дәүләтшин.
ЙҮНӘТ ЕНЕҮ ҡ. Өҫ-башыңды, урын-ереңде
ҡараү, йүнәтеү. Көнтуган йоҡларга йүнәтенә
башланы, ти (Әкиәттән).
ЙҮНӘТЕП р. ҡар. йүнләп. Күҙемде йәш ҡаплаган, йүнәтеп күрә лә алмайым. Ф . Иҫәиғолов.
ЙҮНӘТЕҮ ҡ. 1. Боҙолған, түҙған нәмәне эшкә
яраҡлы итеү; төҙәтеү. Машинаны йүнәтеү. Ҡ ап
ҡаны йүнәтеү. Ҡойманы йүнәтеү, һарайҙы йү
нәтеү. Ыңгырсаҡты йүнәтеү. Юлды йүнәтеү,
ш Ә хмәҙулла бабай ҡаҡшаган ишекте сыңгаһынан һурып алды ла йүнәтергә тотондо. Ә. Вахи
тов. / Тәртипкә, йүнгә килтереү, һәйбәтләү.
Сәсте йүнәтеү. Яулыҡты йүнәтеп бәйләү.
■ Ҡагыҙ алып, йүнәтеп тагы бер хат яҙҙым.
М. ҒаФури.
2. Алып, хәстәрләп, бар итеү. Өҫ-баш йүнәтеү.
Бесән йүнәтеү. Утын йүнәтеү, m [Тәнзилә әбей:]
Үҙебеҙгә өй йүнәтеп, бер-ике баш һауын кәзә
аҫрай башлаганда, тагы ярман һугышы сыгып
китте. М. Тажи. Бабай, тамаҡҡа йүнәтә торайым
әле тип, самауыр ҡуя (Әкиәттән).
3. диал. йыйыштырыу. Өйҙәре бола, йүнәтмә
гәндәр.
ЙҮНӘТЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. йүнәтеү 1, 2. Х а 
лыҡ .. отряды гәжәп йылы ҡаршылай. .. Кәрәк
икән, һалдаттар менән бергә юл йүнәтешә, күпер
һалыша. 3. Биишева.
ЙҮНӘТЕШТЕр ЕҮ ҡ. Арлы-бирле генә төҙә
теү, еңелсә генә йүнәтеү. Олатаһы, эштән ҡайт
ҡас, тамаҡ ялгап алды ла йүгән-ҡамыт йүнә
тештерергә ултырҙы. «Оовет Башҡортостаны»,
1980, 17 август.
ЙҮНӘТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йүнәтеү 1, 2.
Өйҙө
йүнәттереү.
Итекте
йүнәттереү.
ЙҮПӘЛӘҮ ҡ. ЙомшаҠ һүҙ әйтеп иркәләү;
алдаштырыу. Й үпәләп, эс-бауырга инеү. ■ Мор
таза Буранды алып ҡайтып баганага бәйләне
лә йүпәләй-йүпәләй муйынынан ҡойрогона тик
лем һыйпап сыҡты. С. Агиш.
ЙҮПӘТЛӘҮ ҡ. һөйл. Йомшатс һүҙ менән
йыуыу; юхалау. Ш үлгән һарайга ингәс, батша
урын күрһәткән, бик йүпәтләп, олпатлап, таҡ
ягына ултыртҡан. «Урал батыр».
ЙҮр ГӘК и. Йәш баланы урай торған сепрәк.
Й үргәген алмаштырыу. Й үргәк йыуыу, ш Ҡ о
йондороп, имеҙеп, ап-аҡ йүргәккә төрөп һалгас,
бала яцынан күҙен йомдо. Ф . Рәхимғолова.
ЙҮр ТӘКЛӘҮ к. Йүргәккә урау. Баланы йүр
гәкләү.
ЙҮр ЕМ и. диал. Йүрмә.
ЙҮр ЕҮ ҡ. диал. Йүрмәү.
ЙҮр МӘ и. Һарытстың эс майын оҙон-оҙон итеп
ҡырҡып, ас эсәккә ҡуша үреп бешергән аш ам
лыҡ. Йүрмә бешереү. Йүрмә үреү.
ф Йөрөгән аяҡҡа йүрмә эләгә. Мәҡәл. Ю лау
сының йомошо йүрмә ашагас онотола. Мәҡәл.
ЙҮр МӘЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йүрмәү. Йүрмәлгән
ойоҡ.

ЙҮр МӘЛӘС и. диал. Үрмәләс.
ЙҮр МӘЛӘҮ ҡ. Ваҡ-ваҡ ҡына баҫып, етеҙ
атлау (күберәк бөжәккә, к етегә ҡарата). Агайым
мине етәкләп йүгерә-атлай бара, ә мин ләп-ләп
йүрмәләп, артынан саҡ эйәрҙем. К. Кинйәбула
това.
ЙҮр МӘҮ ҡ. Ямау һалмай, арҡыс-торҡос сән
сеп тегеү. Ойоҡто йүрмәү. Йүрмәп ямау. / Тек
кәндә нәмәнең йөйөн, үтә сәнсмәй, ситтән урал
тыу. Тире ыҫлангас, йөйҙәрҙе тарамыш менән,
тарамыш өҫтөнән ҡыл менән йүрмәп, һаба тегә
ләр. М. Ғөбәйҙуллин.
ЙҮТКЕр ЕК и. һөйл. 1. Йүтәл. Йүткерек
тейеү.
2. һөйл. Туберкулёз.
ЙҮТКЕр ЕНЕҮ ҡ. Ара-тирә еңел итеп йүтке
реү. Нәфиҡ бай аҙбар артына сыгып ураны.
Оҙак ҡына кикеренеп, йүткеренеп торҙо. Р. Н и
замов.
ЙҮТКЕРЕҮ ҡ. Үпкәнән үҙ иркеңдән тыш өҙөп-өҙөп көслө тын сығарыу. Быуылып йүткереү.
Сәсәп йүткереү. Ҡажҡылдап йүткереү, m Берәү
өҙлөкһөҙ йүткерә һәм үҙе тирә-яҡтагыларга
ҡарап .. нимәлер һөйләргә маташа. Бер аҙҙан у л
йүтәленән котолдо. С. Агиш.
ЙҮТКЕр ТЕҮ ҡ. 1. йөкм. ҡар. йүткереү. Тәмә
ке йүткертә.
2.
эйһ. ф. ҡар. йүткереү. Грипп булганда
йүткертә, .. сөскөртә, температура күтәрелә.
В. Ғүмәров.
ЙҮТӘЛ и. Һыуыҡ тейеп йүткерткән ауырыу.
Йүтәл ауырыуы. Йүтәл тейеү. Быума йүтәл
ҡар. сәсәтмә. Күк (йәки ҡоро) йүтәл ҡаҡырыҡ
һыҙ йүтәл.
ЙҮТӘЛЛӘҮ ҡ. О ҙаҡ итеп, ҡат-ҡат йүткереү.
[Быҙауҙар] икенсе көн йүтәлләйҙәр, рәтләп аша
майҙар. Б. Бикбай.
ЙҮШКӘ [РУС. вьюшка] и. Мейестең мөрйәһен
яба торған ябыу. Йүшкәне ябыу. ш Гатаулла
йүшкәне асты ла юнысҡыга ут төрттө. Й. Сол
танов.
ЙҮШЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. йүнләү 2.
ЙҮШӘ и. Ағас башына боҙланып ҡатҡан ҡар;
лүшә. Ҡайындар ҡышҡы һыуыҡтарҙа ап-аҡ бәҫ,
ә буранда ҡалын йүшә менән ҡаплана. Н. Мусин.
Яуаһың да эй ҡар, яуаһың, бурап-бурап көрттәр
өйәһең. Ҡалынайтып һаман йүшәне агастарҙы
ергә эйәһең. С. Ғәбиҙуллин.
ЙҮШӘН 1 и. Һаҙамыҡ ерҙә үҫкән йомшаҡ
ҡондораҡ.
ЙҮШӘН 2 с. диал. Юшан.
ЙҮШӘҮ ҡ. ҡар. юшау.
ЙЫБАЛЫ У ҡ. диал. ҡар. ы ғы ш ыу2. Йә, һеҙ
күп йыбалып йөрөмәгеҙ, беҙ нәмәләрҙе тейәп
бөттөк. X. Ғәбитов.
Й Ы БАНДЫ р Ы у ҡ. эйһ. ф. ҡар. йыбаныу 1 1.
Йөрөп килергә йыбандыра.
Й Ы БАНЫ ЛЫ у ҡ. эйһ. ф. ҡар. йы баны у1 1.
Иртәрәк ҡуҙгалы у ярҙам итте. Саҡ ҡына
йыбанылһа, ҡоро ҡул ҡайтылыр ине. Я. Вәлиев.
Й Ы БАНЫ С с. диал. Ялҡытҡыс. Көтөү эше
бик йыбаныс, файҙаһыҙ бер һәнәр ул. Һ. Дәү
ләтшина.
ЙЫ БАНЫ Ү 1 ҡ. 1. Ниҙер эшләргә, ҡуҙғалырға
ялҡауланыу; иренеү. Торорга йыбаныу. Йыба
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нып эшләү. Йыбанып ултырыу, ■ Бесән тейәгән
берәү кайтып килә, Уның йыбанып кына ара
-т и р ә атына өндәшеп алганы ишетелә, Ғ. Вәлиев.
Улар төрлөсә уйлап, балык һөҙөргә барыргамы
тип тә, яланга сыгып әйләнергәме тип тә караны,
әммә йыбандылар, Р. Солтангәрәев.
2. диал. Мыштырлау, ығышыу.
3. диал, Ялтсыу. һы уһы лы у әбей улының
былай оҙак ултырыу ына йыбанып бөттө, Ғ. Дәүләттнин.
ф Йыбанмаган оҫта булыр, оялмаган күрәҙә
булыр. Әйтем.
ЙЫБАНЫ У 2 ҡ. диал. Йыуаныу.
ЙЫ Бау с. диал. Ығыш, мыштыр.
ЙЫ БЫ р с. диал. ҡар. йыбытҡы 1.
ЙЫ БЫ р Й Ы БЫ р окш. Ватс-ватс ҡына баҫып
атлағанды йәки саҡ ҡына ҡыбырлап торған
хәрәкәтте белдергән һүҙ. Йыбыр-йыбыр итеү.
Йыбыр-йыбыр килеү.
йьшырл а тыу ҡ. Йыбыр-Йыбыр иттереү,
йыбыр-йыбыр килтереү. Бармакты йыбырла
тыу. ■ Сәфәргәле .. оҙон итеп атлай, ә мин тө
пөш булгас ни, йыбырлатып кына баҫкан булам.
В. Нафиҡов.
ЙЫ БЫ р Л А У к. Йыбыр-Йыбыр итеү, йыбырйыбыр килеү. А ркала әллә нәмә йыбырлай.
Т. Морат.
йь1Бырлашыу ҡ. урт. ҡар. йыбырлау.
Ҡорттар йыбырлашып йөрөй.
Й Ы БЫ ТҠ Ы с . 1 Эшкә йомшаҡ; эшлекһеҙ.
Йыбытҡыраҡ ҡыҙ. Телгә шәп тә, эшкә бик са
малы. Н. Мусин.
2. Һыуып тәмһеҙләнгән, тәме киткән (ашҡа
ҡарата). Йыбытҡы аш. Ашы йыбытҡы булган.
йы ғае и. диал. Ағас.
ЙЫҒЫЛЫУ ҡ. 1 Торған ерҙән ауыу; ҡолау.
Артҡа йыгылыу. Иҫһеҙ булы п йыгылыу. Х әлһеҙ
булып йыгылыу. Сәсәп йыгылыу, Тайып йыгы
лыу, һөрлөгөп йыгылыу. Эләгеп йыгылыу.
/ Юғарынан аҫҡа ауыу; ҡолау. Агастан йыгы
лыу. Аттан йыгылыу. Йыгылып ҡалыу, ш [Сә
гиҙә:] Ул ҡош бынау ергә йыгылып төштө.
М. Тажи.
2. күсм. Эш, тормошта бәләгә, ауыр хәлгә
ҡалыу. [Ғафури:] Йыгылганга йоҙроҡ ш ул була 
лыр инде. Заһретдин ҡартҡа бәхетһеҙлек төрлө
яҡлап килә: үҙенә расчёт биргәндәр, улы фронт
та үлгән, Рәхимен бүрәнә баҫҡан. С. Ҡудаш.
3. күсм. Һәләк булыу, үлеү. Ярты гәскәр
яуҙа йыгылган, ҡый үләндәй дошман кырылган.
М. Кәрим.
4. Киҫкен хәрәкәт менән ҡапыл ултырыу,
ятыу һ. б. Ҡосаҡҡа йыгылыу. Урынга йыгылыу.
ш Й әй буйы нисәмә малай тотоп эшләттеләр.
Көн юҡ, төн юҡ бахырҙарга, арып, арманһыҙ
булып йыгылалар. Ғ. Дәүләтшин. А яҡ йөрөгән
дә, өйгә ҡайтып йыгылырга кәрәк. 3. Биишева.
5. күсм. Ауыр хәлдә ҡалып, сараһыҙ булып
кемгәлер һыйыныу. [Йыһангир:] Гөлнәзирә, ба
лаларым! һ е ҙ бит минең берҙән-бергенәләрем!
һ еҙҙән башҡа ҡайҙа барып йыгылайым. Ш. Бик
ҡол.
6. Хәл ҡылымдың *п формаһында ярҙамлыҡ
ҡылым менән килеп, нимәгәлер тиҙ генә ыңғай
лауҙы белдерә. Йыгылып барыу, ш Хәҙер

крәҫтиәндәр эре биҙәкле тауарга йыгылып ята.
С. Агиш.
7. Хәл ҡылымдың *п формаһында килеп,
эш-хәрәкәттең бөтә күңелдән ихлас эшләнгәнен
белдерә. Йыгылып ашау. Йыгылып китеп ыша
ныу. ш Юл оҙоно ул [иптәшем] үҙенең ауылын,
тау-йылгаларын йыгылып маҡтап барҙы. Ә. Ва
хитов.
ф Аяҡҡа йығылыу инәлеп, ялбарып мөрәжә
ғәт итеү. Батшаның ҡыҙы: «Атайымды зинһар
үлтермә!» — тип Ҡыҙрастың аягына йыгыла
(Әкиәттән). Аяҡтан йығылыу 1) арып, яф а сигеп,
арманһыҙ булыу. Атты эҙләп аяҡтан йыгылдым;
2) ауырып, түшәккә ятыу. Бабай ауырып аяҡтан
йыгылган (Әкиәттән). Т ү тәк к ә йығылыу ныҡ
ауырып китеү. Балаларҙы ң атаһы түшәккә
йыгылган (Әкиәттән).
•
Аргымаҡ йыгылһа, алга йыгылыр. Мәҡәл.
Үҙе йыгылган иламаҫ. Әйтем.
ЙЫҒЫЛЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. й ы ғ ы л ы у 1 —6.
Йыгылышып ятыу. Йыгылышып бөтөү.
ЙЫҒЫТЫУ ҡ. диал. Йығыу, ҡолатыу. Йыгыта
төртөү.
ЙЫҒЫУ ( йыҡ*) ҡ. 1. Торған ерҙән ауҙарыу;
ҡолатыу. Багананы йыгыу. Артҡа йыгыу. Ергә
йыгыу. Йыга төртөү. Бәреп йыгыу. Тартып
йыгыу. Төкөп йыгыу. Этеп йыгыу. Йыга һугыу.
■
[Бай:] Сурагол, һин бит ана теге шаҡый
күҙ тайҙы боҙга йыгып, янбашын һындырҙың.
Т. Хәйбуллин. [Тимергәле:] Ашыгыу — у л шай
тан эше. Мин улай һөрлөктөрөп йыгайым тигән
уй менән килмәнем. Һ. Дәүләтшина. / Көрәшеп
еңеү. Буранбай Теүәлбайҙы йыга. «Бына был
егет таҙа йыҡты»,— тип халыҡ Буранбайҙы ҡот
лап ала. X. Ғәбитов. / Өҫтөндә тотмай төшөрөү,
ауҙарыу (атҡа ҡарата). Көрән ат өҫтөндә малай
тотмай, йыга ла китә. Д. Юлтый.
2. Күпләп ауҙарыу, ҡырҡыу, сабыу (үҫеп
ултырған нәмәләрҙе). Урманды йыгыу. ■ Са
быусылар йыйылды. .. «Әйҙәгеҙ, уҙамандар,
йыга баш лайыҡ»,— тине Ҡотләхмәт бабай.
Ф. Иҫәнғолов.
ф Һүҙен (йәки һүҙҙе) йыҡмау кешенең һүҙен
кире ҡаҡмау, риза булыу, һүҙен юҡҡа сығар
мау.— Агайым, беҙҙең алама өйҙө күреп сыҡ
тигәс, һүҙен йыҡмай, килдем бына. Б. Бикбай.
ЙЫҒЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. йығыу. Агас йыгышыу. Ҡойманы йыгышыу.
ЙЫ ЗЛАТЫ У к. һөйл. Осҡон сәскән кеүек
йылтыратып тороу (күҙҙе). Ут күҙҙәрен йызлатып, у л [бесәй] ҡарап алды һаҡ ҡына. А. Иге
баев.
ЙЫ ЗЛАУ ҡ. һөйл. Осҡон сәскән кеүек йылты
рап тороу (күҙгә ҡарата). Күҙе йызлап тора.
Й Ы Зр АЙГЫУ ҡ. ҡар. бэзрэйтеү.
ЙЫ ЗРАЙЫ У ҡ. ҡар. бәзрәйеү. Йызрайып
ҡарап тора.
йызыҡай и. диал. һуҡыр шәм.
ЙЫЙҒАС и. иҫк. кит. Ағас.
ЙЫЙҒЫС и. Усмала, ҡырҙа ятҡан бесән,
һаламды йыя торған ҡулайлама. Бесән йыйгыс.
һала м йыйгыс.
Й Ы ЙҘЫ р ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. йыйыу. Башаҡ
йыйҙырыу. Еләк йыйҙырыу. Халыҡты йыйҙы
рыу. Кейемде бер урынга йыйҙырып ҡуйыу.

.
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ЙЫЙНаҠ с, 1. Бөтә нәмә урын-еренә ҡуйыл
ған, йыйыштырылған; бөхтә. Бәләкәй генә
йыйнак бүлмә. Йыйнаҡ итеп йыйыштырыу,
Ц Йыйнаҡ тотоу.
2. Бөтә нәмәһе ҡаралған, тәрбиәле булған.
Ө йҙөң һул ягынараҡ ҡаршы һалынган кирбес
келәт, уга текәлеп, ялганып киткән ҡура, бәлә
кәй генә һарай, ялан кәртәләр — бөтәһе лә бергә
бөтөн генә, йыйнаҡ ҡына бер тормошто күрһәтә,
Һ. Дәүләтшина.
3. Эшкә, донъя ҡарауға тәрбиәле; бөхтә.
Йыйнаҡ бала. Йыйнаҡ ҡатын. Йыйнаҡ булыу.
4. Кәрәге генә йыйып тупланған; күләме,
эстәлеге яғынан ҡыҫҡа, тарау түгел; ыҡсым.
Йыйнаҡ әҫәр.
ЙЫЙНаҠЛЫҠ и. 1. Бөтә нәмә урын-еренә
ҡуйылған, йыйыштырылған күренеш; бөхтәлек.
Барлыҡ урында таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Б ы л,
берҙән, хужа ҡатындың уңганлыгын күрһәтә,
икенсе яҡлап, егеттең ыҡсым йәшәргә яратыуы
тураһында һөйләй ине. Б. Бикбай.
2. Эшкә, донъя ҡарауға тәрбиәле булыу сиФаты; бөхтәлек. Й ыйнаҡлыҡ күрһәтеү, ш Волжскийҙың һөйләшеүе лә, атлап йөрөүе лә бик
ипле. Бы л тыйнаҡлыҡ бәлки уның эске йыйнаҡлыгынан, үҙ көсөнә ышаныуҙан киләлер.
И. Абдуллин.
3. Кәрәге генә йыйып тупланған, күләме,
эстәлеге һ. б. яғынан тарау булмаған хәл;
ыҡсымлыҡ. Билдәле бер күләмдәге әҫәргә яҙыу
сы йөкмәткене ни дәрәжәлә «тыгыҙ» һыйҙыра
алган композицияның йыйнаҡлыгы бына ошога
бәйләнгән. К. Әхмәтйәнов. Х алы ҡ орнаменты
ның ҡоролошонда гәжәп бер йыйнаҡлыҡ һыр-биҙәктәрҙең симметрия (тигеҙлек) ҡанундары
на буйһоноп килеүе, пропорцияларҙың .. теүәл
булыуы, айырым элементтарҙың үҙ-ара ки ле
шеүе менән өлгәшә. Н. Бикбулатов.
ЙЫЙНаҠСЫЛ с. Бәрәкәтһеҙләмәй, йыйып
тота белгән, һаҡсыл. Й ыйнаҡсыл кеше. Й ы йнаҡ
сыл ҡатын. Й ыйнаҡсыл булы у.
й ы й н а ҡ һ ы ҙ с. 1 . Бөтә нәмә урын-еренә
ҡуйылмаған; йыйыштырылмаған; бола. И ш бул
дының өйө йыйнаҡһыҙ, һауыт-һабалары, ҡарал
дылары төрлөһө төрлө урында туҙышып ята.
X. Ғәбитов.
2. Эшкә, донъя ҡарауға тәрбиәһеҙ. Йыйнаҡһыҙ
кеше. Йыйнаҡһыҙ булы у.
й ы й н а л ы у ҡ. 1. ҡар. йыйылыу 2. Й ыйна
лып торган халыҡ.
2. ҡар. йыйыныу. Ҡайтырга йыйналыу.
ЙЫЙНау ҡ. диал. Йыйыу.
йыйнаулау ҡ. кар. йыйнаулашыу.
ЙЫЙНАУЛАШЫУ ҡ. Күмәкләп бергә тупла
ныу; йыйнаулау. Йыйнаулаш ып эшләү, ш Ҡартҡ о р о ла р урам мөйөшөндә йыйнаулашып гәйбәт
туйлайҙар. Ғ. ам антай.
ЙЫЙЫЛМа с. 1. Төрлө төркөм, команда һ. б.
йәки төрлө урындан йыйылған кешеләрҙән
торған. Йыйылма команда.
2. Төрлө төрҙәге нәмәләрҙән, элементтарҙан
йыйылған, төҙөлгән. Йыйылма оркестр.
3. Тейешле белешмәләрҙе бергә туплаған.
Йыйылма таблица.
4. Өлөш-өлөштәрҙән йыйылған. Йыйылма өй.

ЙЫЙЫЛМаЛЫ с. Йыйыла һәм таратыла тор
ған. Йыйылмалы карауат.
ЙЫЙЫЛЫҮ ҡ. 1. төш. ҡар. йыйыу 1—4.
Й ыйылган аҡса. һай ла п йыйылган агас. ш һ и 
геҙ ауылдан ҡунаҡ йыйыла. Һ. Дәүләтшина.
2. Күмәкләп бер ергә килеү; тупланыу. Б ү л 
мәгә йыйылыу. Уйынга йыйылыу. Ваҡытында
йыйылыу. Йыйылып килеү. Йыйылып ултырыу.
Йыйылып һөйләшеү. Күмәкләп йыйылыу, ш
Мәктәп янына бер көтөү кәҙә йыйылган. 3. Бии
шева. һарай алдындагы майҙанга халыҡ йыйыла
(Әкиәттән). / Күмәкләп берләшеү, йыйнаула
шыу. А уы л йәштәре йыйылып, аҡса һалышып,
миңә ошо скрипканы алып бирҙе. С. Агиш.
3. Бер урынға тупланыу; эркелеү. Соҡорга
йыйылган һыу. / Береһе өҫтөнә береһе өҫтәлеп
артыу, күбәйеү (төрлө уй-хис, тәжрибә кеүеккә
ҡарата). Эскә йыйылган бөтә ауыр төйөндәрҙе
сисеп, .. һөйләп бирге килә. Д. Юлтый.
• Тамсынан күл йыйыла. Мәҡәл.
ЙЫЙЫЛЫШ и. Йәмғиәттең төрлө мәсьәләне
бергәләшеп ҡарау өсөн йыйылған күмәк улты
рышы. Дөйөм йыйылыш. К олхоз йыйылышы.
Комсомол йыйылышы, һ а й ла у йыйылышы.
Йыйылыш үткәреү. Йыйылыш ҡарары. Йыйы
лыш председателе. Йыйылышҡа йөрөү. Йыйы
лышты асыу. Йыйылышта ҡатнашыу. Й ыйы
лышта һөйләү. Йыйылыштың көн тәртибе.
йыйылышыу ҡ. урт. ҡар. йыйылыу 2. Б ер 
гә йыйылышыу. Йыйылышып һөйләшеү. Й ыйы
лышып ултырыу.
ЙЫЙЫМ и. 1. Берәй кәрәк өсөн халыҡтан
йыйылған аҡса. [Әлмәт:] Беҙ яһагын да түләйбеҙ,
төрлө йыйымын да бирәбеҙ, әммә тамагыбыҙ
туҡ. Б. Бикбай. Темәстәге беренсе гражданлыҡ
мәктәбе .. тәүҙә халы ҡ йыйымы иҫәбенә йәшәй.
«Оовет Башҡортостаны», 1967, 11 апрель.
2. Иген, емеш-еләк, йәшелсә, балдың миҙге
лендә йыйылған миҡдары. Игендең тулайым
йыйымы. Балдың йәйге йыйымы.
йыйын 1и. 1. тар. Күмәк ырыуҙың ил, донъя
хәлдәрен һөйләшеп, һүҙ, кәңәш беректереү
өсөн саҡырған оло йыйылышы (һый, уйын, бәйге
менән
үткәрелгән). /Йәмәғәттең
ниндәйҙер
мәсьәләне ҡарау өсөн йыйылған йыйылышы.
Йыйын йыйыу.
2. Яҡын-тирә ауылдарҙы йыйып, һый, уйын,
төрлө ярыш менән үткәрә торған йәйге байрам;
бәйге. Ул [Әхмәҙи] йыйындарҙа көрәшеп һебә
ләр алган. Ж. Кейекбаев. Майҙы үткәргәс
халыҡтар, эш менән июнь етер. М илли байрам
дар килерҙәр, бик хозур йыйын етер. Ш. Бабич.
/ иҫк. Йәштәр уйыны. А уы лда аулаҡ өйҙәр,
йыйындар була. Шунда уйнап йөрөгән саҡта,
күңелең төшөп йөрөгән ҡыҙ йылыраҡ һүҙ әйтһә,
.. ҡыуана торгайныҡ. Т. Йәнәби.
3. Саҡырылған ҡунаҡ мәжлесе. Й әйләүҙә өс
көн буйы йыйынга әҙерләнделәр: был йыйын
Н ыязголдоң еңеү көнөн билдәләп, дуҫтарҙы
шатландырыр лыҡ, дошмандарҙың эсен яндырырлыҡ шәп булырга тейеш ине. Һ. Дәүләтшина.
4. диал. ҡар. туй 2.
• Кәнәшле йыйын тарҡалмаҫ. Әйтем.
ЙЫЙЫН 2 билд. а. Күп һандағы кешегә йәки
нәмәгә ҡарата «теләһә ниндәй, һәр төрлө» тигән
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мәғәнәлә, һанға һуҡмай, кәмһетеп әйткәндә
ҡулланыла. Йыйын ҡарт-ҡамҡы. Йыйын сүпсар. Йыйын юҡ-бар. ш [Зәйни:] М ин әйтәм,
Кинйәбай агай, хоҙай бәхетте йыйын дуракҡа
бирәлер, ахыры. О. МиФтахов. К апка төбөн
һырып алган йыйын эшлекһеҙ. Т. Йәнәби.
ЙЫЙЫНСаҠ с. Эш, тормошта һәр нәмәне
матур итеп, еренә еткереп башҡарыусан; йый
наҡ, бөхтә. Яҡшы ҡатын ш ул булыр — яҡшы
ҡатын йыйынсаҡ, яман ҡатын ш ул булыр —
яман ҡатын түркенсәк (Ҡобайырҙан).
йыйынтыҡ и. Бер иш нәмәләрҙе тәртипкә
килтереп, йыйып баҫтырған китаП. Документтар
йыйынтыгы. Йырҙар йыйынтыгы. Х икәйәләр
йыйынтыгы. Шигырҙар йыйынтыгы. ■ 1916
йылда Бабич «Көлкө капсыгы» йыйынтыгына
Фәтих Әмирхандың да хикәйәләрен индергән
ине. С. Ҡудаш.
йыйыныу ҡ. 1. Кәрәк-яраҡты йыйып, ки
тергә йәки юлға әҙерләнеү. Р әзилә .. йәһәт кенә
йыйынды ла ҡапҡа алдына сыҡты. Н. Мусин.
/ Кәрәк-я раҡ нәмәне хәстәрләп, берәй эш,
шөғөлгә әҙерләнеү. Ҡ унаҡҡа йыйыныу. ш [М иң
һылыу:] Туй-ф әлән яһайбыҙ тиһәләр тип, йыйы
нып йөрөнөм. Р. Оолтангәрәев.
2. *рға формаһындағы төп ҡылымдан һуң ки
леп, берәй эш-хәрәкәтте башҡарыуға ниәт иткән
де белдерә. Барырга йыйыныу. Китергә йыйы
ныу. Ҡайтырга йыйыныу. Ятырга йыйыныу.
Әйтергә йыйыныу. ■ Батша үҙенең берҙән-бер
ҡыҙын кейәүгә бирергә йыйына, ти (Әкиәттән).
Й Ы ЙЫ НЫ ҺЫ билд. а. Бөтә булғаны; бөтәһе,
барлығы. Йыйыныһы ике көнлөк эш. Йыйыныһы
биш тонналыҡ йөк.
йыйырс а 1 и. ш ул уҡ эс ярыһы {ҡар. яры).
ЙЫЙЫр С а 2: мейе йыйырсаһы мейелә ҙур
Ярымшарҙың бураҙналар менән бүлгеләнгән
өлөшө.
ЙЫЙЫр СЫ Ҡ и. 1. Тиреләге, тәндәге юл-юл
булып батып үткән эреле-ваҡлы һыҙыҡ; һыр.
М аңлай йыйырсыгы. ш Ҡ ашырмаҫы, гәзиз
әсәкәйем! Ү ҙ гүмереңдә ауыр төндәрҙе күп
күрҙең бит һин. Ш улар бит һинең сәстәреңә
сал йүгертте, йөҙөңә йыйырсыҡ һалды. К. Кин
йәбулатова.
2. Ер ҡыртышы ҡатламының тулҡын-тулҡын
булып торған бөгөмө. Тау йыйырсыҡтары.
йыйырсыҡландырыу ҡ. ҡар. йыйыр
сыҡлау.
йыйырсыҡланыу ҡ. 1. Юл-юл булып ба
тып үткән эреле-ваҡлы һыҙыҡ менән ҡапланыу
(тирегә, тәнгә ҡарата); һырланыу. Әмирхановтың күҙҙәре аҡайҙы, морон төптәре йыйырсыҡ
ланып дерелдәне. О. Агиш.
2. Тулҡын-тулҡын булып торған бөгөмдәр
менән ҡапланыу (ер ҡыртышына ҡарата).
ЙЫЙЫрСЫҠЛау ҡ. 1. Юл-юл булып батып
үткән эреле-ваҡлы һыҙыҡ менән ҡаплау (тирене,
тәнде). М аңлайҙы йыйырсыҡлау.
2. Тулҡын-тулҡын булып торған бөгөмдәр ме
нән ҡаплау (ер ҡыртышын).
ЙЫЙЫр СЫ Ҡ ЛЫ с. 1. йыйырсыҡ (1 мәғ.)
менән ҡапланған. Ундагы дозор бер кешене то
топ алып килгән: түңәрәк һаҡаллы, биттәре әҙе
рәк йыйырсыҡлы. Б. Хәсән.

2. Тулҡын-тулҡын булып торған бөгөмдәр
менән ҡапланған (ер ҡыртышына ҡарата).
Йыйырсыҡлы тауҙар.
ЙЫЙЫр ҺЫУ ҡ. диал. Ерһәү.
йыйырыҡ и. ҡар. йыйырсыҡ 2. Тау йыйы
рыҡтары.
ЙЫЙЫрЫЛЫу ҡ. 1. Йыйырсыҡ (1 мәғ.) бу
лып йыйылыу. Маңлайы йыйырылды.
2. Тулҡын-тулҡын булын йыйылыу. Йыйырылган тау тоҡомдары.
•
Баш лыҡ булһаң, башлы бул, йыйырылмаҫ
ҡашлы бул. Мәҡәл.
йыйырыу ҡ. йыйырсыҡлап йыйыу; сирыш
тырыу. Й өҙҙө йыйырыу. Маңлайҙы йыйырыу.
Танауҙы йыйырыу, ш Ул [Йәнтимер] ҡашта
рын йыйырып, бер аҙ уйлап ала. С. Агиш.
ЙЫЙЫУҡ. 1. Тарау, таралып лтҡан нәмәләрҙе
туплау, өйөү. Бер урынга йыйыу, һаламды
йыйыу. Йыйып үртәү. ■ [И ндрил] янып бөтмә
гән торомбаштарҙы өйөп, күмерен бер урынга
йыйып, яндырып бөтөрөп ҡуя. Д. Юлтый. Гөлйө
ҙөм .. тауыҡ емлеген усы менән һыпырып йыйып,
турпышага урап, арбага һалды. Һ. Дәүләтшина.
/ Күмәген бергә үҙ яныңа килтереү. Дуҫтарҙы
йыйыу. К олхоз активын йыйыу. Йыйылыш(ҡа)
йыйыу. Йыйын(га) йыйыу. М айҙан(га) йыйыу.
Мәжлес(кә) йыйыу. Табын(га) йыйыу. Уйын(га)
йыйыу, ш Хан йәнә вәзирҙәрен йыйып кәңәш
итешкән (Әкиәттән). / Төрлө урында Ятҡан нә
мәләрҙе бер урынға туплау, һалыу; йыйышты
рыу. Туҡта, нишләп сумаҙаның ҡуйҙы ң?.. Тиҙе
рәк йый чертёжың. Ғ. Сәләм. Бөтә байлыҡтарын
йыйып, алтын һандыҡҡа тейәп, улар юлга
сыҡҡан (Әкиәттән). / Алынған, таратылған нә
мәне үҙ урынына ҡуйыу. Ашъяулыҡты йыйыу.
Аш урынын йыйыу. ■ Шәхми ҡарт табаҡ-һауыт
тарҙы йыя һалды. Т. Йәнәби. / Һәр нәмәне
урын-еренә ҡуйып, тәртипкә килтереү; йыйыш
тырыу. Өмөтбайҙың бисәһе Ҡарасәс үҙенең
өй ҡаралдыһын булганынса матурлап йыйып
ҡуйган. Ғ. Дәүләтшин. [Сәрби:] Ҡыҙым, был я ҡ 
ты аҙыраҡ йыйырга кәрәк. X. Ибраһимов. у рын
йыйыу йоҡлап торған урынды тәрбиәләп ҡуйыу.
2. Айырым өлөштәрҙе бер бөтөнгә берләш
тереү. Йыйыу цехы. ■ Тракторҙарҙы һүтеү һәм
йыйыу колхоздан килгән механизаторҙар тара
фынан башҡарыла. «Оовет Башҡортостаны»,
1968, 18 Февраль.
3. типогр. Хәрефтәрҙе баҫмаға әҙерләп теҙеү.
Китап йыйыу. ■ «Мәжлес» тигәнен ҡойроҡһоҙ
хәреф менән йыйгандар. О. Агиш.
4. Тарау йәки һибелеп Ятҡан нәмәләрҙе берәм
ләп сүпләү, алыу. Алма йыйыу. Башаҡ йыйыу.
Е ләк йыйыу. Емеш йыйыу. Йыуа йыйыу. Сытыр
йыйыу. Сәскә йыйыу, ш Оморҙаҡ төрлө-төрлө
аҫыл таштарҙы йыйып, тау аҫтына ташлай
(Әкиәттән). / Үҫтерелгән нәмәнең уңышын алыу.
И ген йыйыу. Картуф йыйыу. Сөгөлдөр йыйыу.
5. Нимәнелер берәмләп туплау, әкренләп бул
дырыу. К оллекция йыйыу. Б үләк йыйыу. Йыр
йыйыу. Экспонат йыйыу.
6. Әҙләп туплап, күбәйтеү. Байлыҡ йыйыу.
Д онъя йыйыу. М ал йыйыу, ш Эй һылыуым,
һиңә ни бирәйем, малдар һатып йыйган аҡсам
юҡ (Халыҡ йырынан).
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7. Көстө, тсыйыульпаы һ. 6 , туплау, күбәйтеү.
Көстө йыйыу. Ҡыйыулыҡты йыйыу, ■ [Түрә
бай] иң һуңгы гәйрәтен йыйып, аяҡҡа баҫты.
Т. Хәйбуллин.
8. Бергә туплап, сағылдырыУ. Ерҙең-күктең
биҙәктәрен йыйып, бейек шыршы тора уртала.
М. Кәрим. Ай, Уралым, Уралым, .. бөтә данды
үҙенә йыйып торган Уралым (Ҡобайырҙан).
9. Йәйелеп, таралып киткән нәмәне кире алыУ,
урынына ҡайтарыу. Суртанды күрһә, [яйыҡ]
сәнскеләрен йыя, ауыҙына үҙе инеп киткәнен
һиҙмәй ҙә ҡала. Б. Бикбай. Әбей яулы гын эйәк
аҫтынан салып бәйләне, аҡ сәстәрен яулыгы
эсенә йыйҙы. Ф. Иҫәнғолов.
10. Ышаныслы, йәшерен урынға алып һалыу;
йәшереү. Алы п йыйыу. Йыйып ҡуйыу. ш Ҡ амсыларымды, билгауҙарымды балдыҙҙар йыйып
бөткән, аҡса биреп саҡ таптырып алдым. М. Б у
ранғолов.
ф Знһенде йыйыу ш ул уҡ аҡылды йыйыу
{ҡар. аҡыл). Ем йыйыу орлоҡланыу (игенгә
ҡарата). Арыштар һаргайышып, ем йыйып улты
ра. Ғ. Дәүләтшин. Иҫте йыйыу ҡар. Иҫ 2. Сәсел
гән ризыҡты йыйыу ситкә сығып йөрөү. Хәбәр
йыйыу төрлө һүҙ, ғәйбәт артынан ҡыуыу. Хәл
йьшыу ял алыу, лл итеү. Ултырып хә л йыйыу.
■
Й үгерек батыр х ә л йыям тип ятып торган
еренән йоҡлап киткән (Әкиәттән). Эсте йыйыу
ш ул уҡ эс тартыу {ҡар. эс). Эскә йыйыу йәшереп
һаҡлау. Асыуҙы эскә йыйыу. Үсте эскә йыйыу.
ф Семтеп йыйһаң, услап ашарһың. Мәҡәл.
ЙЫЙЫУСЫ и. Ниҙер йыйыу вазиФаһын үтә
гән кеше. Яһаҡ йыйыусы. Тире йыйыусы.
ф Хәреф йыйыусы типограФилла набор эшен
дә эшләүсе эшсе; наборщик.
ЙЫЙЫШТЫр Ы ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. йыйышты
рыу 2, 3. Бүлм ә матур итеп йыйыштырылган.
ЙЫЙЫШТЪДОЫНЫУ ҡ. Өй эсен тәртипкә кил
тереү, йыйыттырыу Э1пе менән гпөғөлләнеү.
Йыйыштырынып йөрөп, көндө кисләтеү.
ЙЫЙЫНГГЫРЫҮ ҡ. 1. Унан бынан алып
йыйыу. Егет ҡойолоп ҡалган башаҡтарҙы
йшйыштырган кеше булып йөрөй ине (Әкиәттән).
2. Таралған, сәселгән нәмәне йыйып, үҙ уры
нына ҡуйыу; йыйыу. Китап, ҡагыҙҙы йыйышты
рыу. һауыт-һабаны йыйыштырыу. ■ һалдаттар
нәмәләрен йыйыштырып, сумкаларына тултыра.
Д. Юлтый. / Һәр нәмәне урын-еренә матурлап
ҡуйып, тәртипкә килтереү. Карауатты йыйыш
тырыу. Ҡура тирәһен йыйыштырыу. Мәктәпте
йыйыштырыу. Өҫтәлде йыйыштырыу, ш М иң
леямал өйөн йыйыштырҙы, селек һепертке
менән иҙәнен һеперҙе, Я. Хамматов.
3. һөйл. Үлгән кешене күмеү; ерләү; йыйыу.—
Батырҙың кәүҙәһе былай ерҙә ятып серемәһен.
Беҙ уны, соҡор ҡаҙып, йыйыштырып китәйек
(Әкиәттән).
ЙЫЙЫШТЪШЫУСЫ и. Эш, уҡыу биналарын
йыйыштырыу вазифаһын башҡарған кеше. Й ы 
йыштырыусы булып эшләү.
ЙЫЙЫШЫу ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. йыйыу
1—5. Еләк йыйышыу.
ЙЫҠ и. диал. ҡар. ыйыҡ 1.
ф Йыҡ булыу йәки йыҡҡа сығыу интегеү,
аптырау. Ауыҙынан бер һүҙе сыҡҡанса йыҡ б у 

лып бөтөлә. М. Т ажи. Йыҡ тейгер ҡарғағанда
әйтелә.
ЙЫҠМа с. диал. Лаяҡыл. Йыҡма иҫерек.
ЙЫҠМаЛЫ с. Йығып һалмалы. Йыҡмалы
яга. ш Йыҡмалы ла көймә, ҡарама дуга ектерһәнә, Фатимам, туры атҡа (Халытс йырынан).
йыҡтырыу ҡ. йөкм. ҡар. йығыу. Төкөтөп
йыҡтырыу. Агас йыҡтырыу.
ф Кәрәк тирәк йыҡтыра. Мәтсәл.
ЙЫЛ и. 1. Ерҙең Ҡолш тирәһендә бер әйләнеп
сығыуына тиң булған ватсыт берәмеге (1 ғинуар
ҙан башланып, 12 айҙы эсенә ала). Бер мең тугыҙ
йөҙ һикһән дүртенсе йыл. һ әр йыл. Үткән йылгы.
һ уңгы йыл. Й ыл һайын. Й ыл әйләнәһе. Йылҡы
көтөүҙәре йыл уртаһына Урал тауҙарында
йөрөй, ш Үҙәбеҙҙең ауылда мин 1909 йылга
тиклем уҡыным. Т. Йәнәби. Й ыл артынан йыл
үтте, ҡыш булды ла боҙ китте. Салауат Юлаев.
/ Ҡайһылыр бер көндән алып иҫәпләнгән 12 ай
араһы. Бер нисә йыл. Нисәмә йыл. Й ы л ярым.
Бер йыл элек. Бер йыл буйы. Й ылга яҡын.
Йылына бер. Бер йылдан артыҡ, ш [Бай:] Ошо
йондоҙ ҡашҡа бейәм йыл да ҡасып ҡолонлай
(Әкиәттән), а й йылы ай календары менән иҫәп
ләнгән йыл оҙонлоғо (ҡояш йылынан 11 көнгә
кәм). Йондоҙ йылы ҡояштың күктә йондоҙҙарға
нисбәтән бер әйләнгән ваҡыт араһы. Йыл миҙ
гелдәре йылдың һауа шарттары менән билдә
ләнгән дүрт ваҡыты: яҙ, йәй, көҙ, ҡыш. Йыл
мөсәле боронғо иҫәп буйынса, йәнлек-хайуан
исемдәре менән атап йөрөтөлгән 12 йыллыҡ
ваҡыт әйләнәһе (сысҡан йылы, һыйыр йылы,
барыс йылы, ҡуян йылы, аж даһа йылы, йылан
йылы, йылҡы йылы, ҡуян йылы, маймыл йылы,
тауыҡ йылы, эт йылы, дуңғыҙ йылы). Сысҡан
йылы — туҡлыҡ, ҡуян йылы — юҡлыҡ (Һына
мыштан). Барыс йылында барын сәс, һис югында
тары сәс (Һынамыштан). Календарь йылы ҡабул
ителгән календарь буйынса иҫәпләнгән йыл
оҙонлоғо. Ҡояш йылы ҡояш календары менән
иҫәпләнгән йыл оҙонлоғо. Кәбисә йылы 366
көндән торған йыл (дүрт йылға бер килә). Мялади
йыл мосолмандарҙа Ғайса пәйғәмбәрҙең тыуған
көнөнән иҫәпләнгән хәҙерге календарь йылы.
у ҡыу йылы бер йәйге каникул бөтөп, икенсеһе
башланғанға тиклемге уҡыу ваҡыты. Яңы уҡы у
йылы. Һюкрә йылы Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең
Мәккәнән Мәҙинәгә килгән көнөнән алып ай
хисабы менән иҫәпләнгән календарь йылы (ми
лади йыл иҫәбе менән 62,2 йылдың 16 июленән
башлана).
2. күпл. Тейешле рәт һаны менән килгәндә
ун йыл эсендәге ваҡыт араһын белдерә, һ и к 
һәненсе йылдар. Ҡырҡынсы йылдар ваҡигаһгл.
3. күпл. Шул бер нисә берәмекте эсенә алған
ваҡыт араһы. Револю ция йылдары, һ угы ш йыл
дары. ш Минең өҫтән үткән ауыр йылдар йәш ле
гемде минең урланы. Ғ. Хәйри.
ф Йылы тулыу ҡуйылған ваҡыты етеү. Йылы
тулган паспорт. Йылы тулган һалдат. Яҡтылыҡ
йылы астр, яҡтылыҡ нурының бер йыл эсендә
үтә торған юлына тигеҙ булған, йондоҙҙар
араһын үлсәү өсөн алынған берәмек. Яңы йыл
беренсе ғинуар көнө.
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Бер йылга ҡуян тиреһе лә сыҙаган, Мәтсәл.
Йәйҙең бер көнө йылды туйҙыра. Әйтем.
йыла1 и , Оҙонсаратс япратслы, көрәнһыу
тсабытслы беше ағас. Тау йылаһы. Я лан йылаһы,
// Йыла утын. Йыла кәртә. ■ Беҙҙә аҫыл йылкы
малын кәҙерләй белмәйҙәр, ,, Ҡышкы сатлама
һыуыктарҙа карагура ашаталар, яҙ буйы йыла
кимерә, Ж. Кейекбаев. Мин илатып һуйып а л
дым йәш йыланың кабыгын, М. Кәрим.
ЙЫЛа 2 [РУС. жила] и, диал, кар, юлаҡ 2. А лтын йылаһы,
ЙЫЛаН 1 и, 1. Аятсһыҙ нәҙек оҙон кәүҙәле,
кайһы берҙәренең ағыулы теше бүлған һөйрә
леүсе йәнлек. А гы у лы йылан. Й ылан арбау.
Йылан ҡабы (йәки ҡ аУы) йыландың төләгәндә
һыҙырып һалып киткән тиреһе. Баҡыр йылан
кар. тос йылан. Б ы Уыр йылан быуып үлтереп
йота торған ағыуһыҙ йылан. Еҙ йылан кар. тос
йылан. Күҙлекле йылан ике күҙе тирәһендә к ү ҙ
лек һыматс түңәрәге булған ағыулы эре йылан
(йылы ятста була). Сыбар йылан аршын оҙонлоғондай, һор төҫтәге, тсара сыбар йылан. Тосйылан йылтыр һары төҫтәге бәләкәйерәк
йылан (сыбытс менән һутстсанда өҙөлөп тора).
Туҙбаш йылан түбәһендә һап-һары ике табы
булған тсара төҫтәге ағыуһыҙ йылан. Һор йылан
кар. сыбар йылан. Шағыр йылан һырты шатсматс-шаҡмаҡ һыҙатлы буҙ төҫтәге йылан.
2. Бик яуыз, хәйләле, мәкерле кешегә тсарата
әйтелә. «Ах, һин йылан!» — тип Абдрахман хы я 
натсыны асыу менән тибеп осорган да кылысын
һул ҡулына алган. Ә. Вахитов. Ҡ ара йылан
1) аршын оҙонлоғондай бик уҫал ағыулы йылан
(һырты буйында кәкерсәк кенә тсара һыҙаты
була); 2 күсм. бик яуыз, мәкерле кешегә тсарата
әйтелә. Юха йылан 1) ырым буйынса, мең йәшә
гән йылан; 2) күсм. сикһеҙ хәйләле, мәкерле
яуыз кешегә тсарата әйтелә.
3. диал. кар. ҡылйылан 1.
ф Аҡ йылан атс төҫтәге миФик йылан; йылан
батшаһы (йәнәһе, оҙонлоғо бер тсарыштай ғына
булған был йылан кешегә бик һирәк осрай, үлте
рергә ярамай; атс әйберҙе алдына йәйһәң, мөгө
ҙөн һалып китә). Ер аҫтында йылан көйшәгәнен
белеү бөтә нәмәне белеп, күреп тороу. [К олкай:]
Эй, тапмайҙармы һуң! Минең бисә> тегеләй: ер
аҫтында йылан көйшәгәнен белә. Ул тапмай
куямы ни! М. Буранғолов. Йылан аяғы ырым
буйынса, йыландың аяғы бар имеш тә, иң бәхетле
кешегә генә күренә, имеш. Йылан аяғын киҫкән
уҫаллытстса, хәйләгә нытс өйрәнгән; үткер. Мине
яусы итеп ебәрергә булдылар. Бы л эштә
мин, үҙең беләһең, йылан аягын киҫкән ир.
Т. Килмөхәмәтов. Йылан батшаһы кар. аҡ
йылан. Йылан булып уралыу хәйлә, мәкер менән
алдау, йыландай телде сығарыу бик нытс өҙәлә
неү. Й ыландай телемде сыгарып ялындым.
Йылан йылы ун ике йыллытс мөсәлдең алтынсы
йылы. Йылан кеҫәртке һары бауыр кеҫәртке.
Йылан мөгөҙө ырым буйынса, атс йыландың мө
гөҙө (уны муйынға аҫып йөрөһәң, йәнәһе, ҡот
килтерә). Йылан мөгөҙө алыу тсот килеп, байыу.
Йылан мөгөҙө инеү бәрәкәтле булыу, оҙатстса
етеү. Йылан саҡҡан кеүек тсапыл терт итеп һике
реп киткәндә йәки сар-сор тсыстсырып ебәргәндә

әйтелә. Йылан тарыһы кар. тары. Йылан теле
һыуһылыраҡ ерҙә түмгәтсләнеп, өйкөм-өйкөм
булып үҫкән ватс‘кына башатслы, тар ғына тсыятс
япратслы тсаты үлән. Йылан телле зәһәр, әсе
телле. Й ылан телле кеше. Йылан эше яуыз,^мә
керле эшкә тсарата әйтелә. Бында ниндәйҙер
йылан эше йөрөй. С. Агиш. Кәлтә йылан диал.
кеҫәртке. Ҡуйында йылан аҫрау кар. ҡуйын.
•
Йылы ергә йылан эйәләй. Мәтсәл. Йәне те
ләгән йылан ите ашаган. Мәтсәл.
ЙЫЛАН 2 и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
И ҙел йылан. Ҡыр йылан. Эске йылан.
ЙЫ ЛАНБАЛЫ Ҡ и. Оҙон йомро кәүҙәле,
аҫлы-өҫлө буйҙан-буй һуҙылған йөҙгөслө, бәлә
кәй генә башлы, тсараһыу төҫтәге йылға, күл
балығы.
ЙЫ ЛАНҠАРАҠ и. Ҡ аралай көйөп, барматстса
сытстсан шешек.
ЙЫЛАНОАЙ и. диал. Йыланбалытс.
ЙЫЛАН САЯН и. йыйн. Саға торған төрлө
ағыулы йән эйәләре. Урал күлде һура, ти, йылансаян тула, ти. Берәм-берәм Уралдың йөрәкбауырын телә, ти. «Урал батыр».
ЙЫЛАНУТ и. диал. Монар.
ЙЫ ЛАУҠАЙ1 и. диал. ҡар. зыйтым 2.
Й Ы Л А У Ҡ А Й 2 и. диал. Күпсегән тсатытс.
ЙЫЛАУЫ Ҡ и. диал. ҡар. йылыу 2.
й ы л б ы р -й ы л б ы р оҡш. Ватс ватс баҫып,
ашығып атлағанды белдергән һүҙ. Й ылбыр-йыл
быр итеп йөрөү. Йылбыр-йылбыр килеү.
Й Ы Л БЫ р ЛАУ ҡ. Йылбыр-Йылбыр итеү, йыл
быр-йылбыр килеү.
ЙЫЛГА и. Үҙ үҙәне буйлап тутстауһыҙ ағып
яттсан, ер аҫты һәм ер өҫтөндәге һыуҙар иҫәбенә
байытстсан тәбиғи һыу. Ҙ у р йылга. Ҡиң йылга.
Ҡороган йылга. Ташҡын йылга. Тәрән йылга.
А гиҙел йылгаһы. Тау йылгаһы. Йылга башы.
Й ылга тамагы, Й ылга аръягы. Й ылга яры. Й ы л
га балыгы. Йылга һыуы. Йылгага төшөү. Йылганы сыгыу. ш Тирмәм тора көмөш кеүек йылга
ярында. Х уш еҫле сәскәләр үҫә тирә-ягында. Салауат Юлаев. Йылға вокзалы йылғалағы
пассажир караптары тутстай торған урын.
ф Йылға булып бик күп булып (ағыу, ағылыу,
тсойолоу һ. б.). һугы ш ҡаты булды, ҡан йылга
булып акты (Әкиәттән).
ф Ҡисеү бирмәҫ йылга юҡ. Мәтсәл.
ЙЫЛҒАСЫ и. Йылға Флотында эшләгән кеше.
ЙЫЛҒЫЙ р. диал. Ылғый.
ЙЫЛҒЫ р с. 1. Хәрәкәткә бик етеҙ; йылдам.
Й ылгыр кеше. Йылгыр ат. Йылгыр ҡош. Йылгыр
булы у. / / Йылгыр атлау. Йылгыр эшләү, ш
Й ылгыр бала, етешмәгән ере юҡ. М. Тажи. Борголанып йылгыр һаҡмар ага, һыу га текләп
ҡала таллыҡтар. Р. Ниғмәти. [Балалар] коньки
шыуа, йылгыр саңгы менән парк буйлап китеп
баралар. М. Хәй. / Йор хәрәкәтле, тиҙ тотонған,
эшләгән һ. б. Аҡы ллы , йылгыр ҡуллы ҡыҙыҡай
токарлыҡ һәнәренә тиҙ өйрәнде. Ә. Вәли. / Бик
тиҙ, етеҙ башҡарылған. Йылгыр хәрәкәт.
2. күсм. Тормошта бик өлгөр; мут, оттсор. [М и
ронов:] Ҡарап торам да мин һиңә: бик йылгыр,
аҙгын егет күренәһең. Н. Иҙелбай.
ф Йылғыр күҙле алан-йолан тсарап, бөтә нәмә
не күреп торған кешегә тсарата әйтелә.
447

ЙЫЛ

йы л

ЙЫЛҒЫр БАЙ С. Тормошта үткер, мут (кешегә
ҡарата). [Мәктәптә] бер кем дә ҡурҡаҡ, һатлыҡ,
йылгырбай кешеләр хаҡында ауыҙ күтәреп
һүҙ ҡуҙгатыуҙы кәрәк һанамай. 3. Биишева.
ЙЫЛҒЫр ЛАНЫу ҡ. Етеҙ хәрәкәтлегә, йыл
ғырға әйләнеү, йылғыр булыу. Бөркөт бала
ларының хәрәкәте һаман йылгырлана бара.
Ғ. Әмири.
ЙЫ ЛҒЫ РЛАТЫ У ҡ. 1. Һөйл. Етеҙ хәрәкәтле
гә, йылғырға әйләндереү.
2. Йылғыр хәрәкәт итеү; ашығыу. Турысай ҙа
атым ай еләлер, йылтырлатып килгән ҡош кеүек
(Халыҡ йырынан).
ЙЫЛДаМс. 1. Хәрәкәткә етеҙ; йылғыр, өлгөр.
Йылдам кеше. Йылдам ат. Йылдам булыу.
/ / Йылдам атлау. Йылдам ҡуҙгалыу. ■ Ҡарашы [егеттен] яҡты, аҙымы йылдам. Эштә, тор
мошта ул бара алдан. Н. Иҙелбай. / Бик тиҙ,
егеҙ башҡарылған. Йылдам хәрәкәт.
2. Бик әҙ ваҡыт эсендә башҡарылған, булған.
Х алы ҡ байлыгының йылдам үҫеше. / / П ро
мышленность йылдам үҫә.
ф Йылдам атҡа ҡамсы кәрәкмәй. Мәҡәл.
ЙЫЛДаМЛаНЫҮ ҡ. Йылдамға әйләнеү, йыл
ғырланыу. Яҙ башында Эйек һыуы тагы ла
йылдамлана, аҡ күбектәр сәсеп ага. Ә. Вәли.
ЙЫЛДаМЛаТЫҮ ҡ. Хәрәкәтен тиҙләтеү,
йылдамға әйләндереү. Аҙымды йылдамлатыу.
ЙЫЛДаН-ЙЫЛ р. Һәр йыл үткән һайын. Өфө
йылдан-йыл ҙурая.
ЙЫЛДЫ р. Ниндәйҙер билдәле бер йылда.
А нау бер йылды. Теге йылды. Ул йылды. ■ Беҙ
уның менән бер йылды һабандаш булгайныҡ.
Б. Бикбай.
ф Ырыҫ килгән йылды эт башына ла эркет
түгелә. Әйтем.
йылдың йылы р. Һәр йыл һайын. Урман
эсендә ятҡан аулаҡ тын күлдә йылдың-йылы
аҡҡоштар йәйләй. Ф . Иҫәнғолов.
ЙЫ ЛДЫ Р: йылдыр арба етеҙгә тотолған еңел
арба; кырандас.
ЙЫ ЛҠ аН Лау ҡ. диал. Йылтанлау.
ЙЫЛҠ ЙЫЛҠ оҡш. Уйнап, йылтылдап тор
ған төҫтө белдергән һүҙ. Й ы лҡ-йы лҡ итеү.
ЙЫЛҠЫ и. Кешене, йөктө һ. б. күсереү, та
шыу өсөн файҙаланыла торған эре йорт малы;
ат. Йылҡы малы. Йылҡы көтөүе. Йылҡы көтөү
сеһе. Йылҡы өйөрө Йылҡы ите. Й ылҡы әйләү.
■ Ул саҡта беҙҙең артелдә йылҡы малы бик
күп ине. һауы н бейәләр генә әллә нисә өйөр,
бынан башҡа тай-тулаҡ иҫәпһеҙ күп була торгайны. Н. Мусин. Аҡлы гына күкле ала йылҡы
тибен тибә тауҙың үңерендә (Халыҡ йырынан).
Иртәнсәкәй тороп бер ҡараһам, тугайлыҡта
йылҡы юшайҙыр (Халыҡ йырынан).
ф Йылҡы йылы мөсәл йыл иҫәбендә етенсе
йыл.
ЙЫЛҠЫЛДаҠ с. Йылҡылдап торған. Й ы л
ҡылдаҡ ҡар.
йылҡылдатыу ҡ. йылҡ-йылҡ иттереү;
йылтылдатыу. Ҡояш ап-аҡ ҡарҙы йылҡылдатып,
алһыу нурҙарын түгә. Ш. Янбаев.
йылҡылдау ҡ. Йылҡ-йылҡ итеү; йылтыл
дау. Мин .. йылҡылдап торган төлкө тиреһен
Ф илип белешкә һондом. С. Кулибай. Ү лән ба

шын һыйпап үтте тау еле, ысыҡ тамды йы лҡы л
дап көмөш кеүек. М. Тажи.
ф Йылҡылдап тороу туп-тумалаҡ һимеҙ мал
ға әйтелә. Колхозды ң тибендә йөрөгән аттары ..
матур, йылҡылдап тора. А. Карнай.
й ы л ҡ ы л д а ш ы ү ҡ. урт. ҡар. йылҡылдау.
Уттар яна һәр бер өйҙә, һәр урамда. Й ылҡылда
шып күренә улар кис буранда. Ғ. Ғүмәр.
Й Ы ЛҠЫ Н: йылҡын күҙ диал. йылтын күҙ
(ҡар. йылтын).
йылҡыеы и. Йылҡы ҡараусы, йылҡы кө
төүсе. Йылҡысы төнө буйы көткән йылҡыларын
болонга таратып, аугялга ҡайта. А. Таһиров.
Й Ы ЛҠ Ы СЫ ЛЫ Ҡ и. Йылҡы аҫрау, йылҡы үр
сетеү эше. Йылҡысылыҡ заводы. Йылҡысылыҡ
хужалыгы. Йылҡысылыҡты үҫтереү.
ЙЫ ЛҠ Я Л Ҡ оҡш. ҡар. ялҡ-йолҡ. Й ы лҡ-ялҡ
итеү. ш Тау битендә йылҡ-ялҡ итеп шыңгыр
шишмә шылтырай (Халыҡ йырынан).
ЙЫЛЛАҒАН с . Бер йыл йәки бер нисә йыл
ултырған, торған. Й ыллаган бал. Й ыллаган бе
сән. / Бер йәште тултырған, бер йәшлек (малға
ҡарата). [Ғәлекәй:] Иҫ китмәй ни? Й ыллаган
башмаҡ тиклем булыр. Шундай йыртҡысты үлте
реп ҡара әле! Ш. Бикҡол.
ЙЫЛЛАП p. 1. Йылы менән. Й ы ллап түгел,
көнләп үҫеү.
2. Һандарҙан һуң килеп, сама менән билдәлән
гән йыл иҫәбен белдерә. Күрмәгәнгә ике йыллап
булыр.
Й Ы ЛЛАТЫ у ҡ. Бер йыл ултыртыу, бер йыл
тотоу. Кәбәнде йыллатыу.
ЙЫ ЛЛАу с. Йыл ултырған. Й ы ллау бесән.
Й ы ллау кәбән. Йыллау һуған бер сәсеп йыл да
үҫеп тора торған һуған.
Й Ы ЛЛЫ Ҡ с. 1. Күпмелер йыл дауам иткән,
күпмелер йыл менән иҫәпләнгән. Утыҙ йыллыҡ
гүмер. ж Курайсы донъяла тиңе булмаган
әлеге ҡыр ҡурайының йөрәктәрҙе өҙөрлөк моңо
аша башҡорттоң ике йыллыҡ аҙаплы тарихын
асып бирә. Ғ. Дәүләтшин.
2. Һандар менән килеп, шул һандағы йыл
эсендә булғанды, йәшәгәнде белдерә. Бер
йыллыҡ үҫемлек. К үп йыллыҡ үҫемлек.
3. Күпмелер йылға тәғәйенләнгән, билдәлән
гән. Й ыллы ҡ план. һ и геҙ йыллыҡ мәктәп. Ц Биш
йыллыҡ. Ярты йыллыҡҡа план төҙөү, ш Ғәжәп
ләнә торган заман түгел. Кәрәк икән, өс йы ллы ҡ
ты өс айҙа өйрәнеп алаһың ул. Һ. Дәүләтшина.
4. и. мәг. Бер ваҡиғаға нисәлер йыл тулыуын
билдәләгән көн. Октябрҙең 70 йыллыгын байрам
итеү. Колхозды ң 45 йыллыгын үткәреү.
ЙЫЛЛЫ ҠЛАҮ ҡ. Бер йыл иҫәбенән сығыу.
Й ы ллы ҡлап эшләү. Й ы ллы ҡлап түләү.
ЙЫЛМАҒАЙ с . Төрлө хәйлә менән алдапйолдап, ярамһаҡланып йөрөүсән. Йылмагай
кеше.
ЙЫЛМАЙТЫҮ и. йөкм. ҡар. йылмайыу 1.
Туҡта инде мин әйтәм, ваҡыт ҡына етһен, мин
һине йылмайтырмын әле! Д. Исламов.
ЙЫЛМАЙЫҮ ҡ. 1. Йөҙгә көлөү билдәһе сыға
рыу; көлөмһөрәү. Асыҡ итеп йылмайыу. Аҫтыр
тын гына йылмайыу. Киң итеп йылмайыу. К үҙ
ҡойрого менән йылмайыу. Йылмайып көлөү.
■ Көтөүсе Язар күңелендәге шатлыҡҡа түҙә а л -
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май көлә, уратып алган кеш еләрҙең күҙҙәренә
карап йылмая, Б. Ишемғолов. Бер караһам
һиңә, күңелем була, бер йылмайып ҡараһаң да
ни була (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Салт асыҡ, нурлы, матур төҫ алыу.
А й йылмая. Й ондоҙҙар йылмая. Таң йылмая.
■ Гөлдәр йылмайган, ҡырҙар нурланган. Ш. Б а 
бич. Йылмая ҡояш, үбә битемде, Р. Назаров.
ЙЫЛМаЙЫУЛЫ с. йы лмайыу сағылдырған.
[ Тайморзин:] Ғәфү итегеҙ, Рәшиҙә Әскәровна,
мин фекеремде әйтеп бөтөрәйем, инде,— үҙе
Сәгиҙәгә йылмайыулы ҡараш ташлап ҡуйҙы.
М. Тажи.
ЙЫ ЛМ аЙЫ Ш Ы у ҡ. урт. ҡар. йылмайыу.
Ишек алды тулы бала-сага. Улар араһында
йылмайышып тәрбиәселәр йөрөй. Р. Низамов.
ЙЫ ЛМаНЛаҠ с. Йылманлап йөрөүсән. Й ы л
манлаҡ ҡатын.
йылманлау ҡ. К үҙҙе йылтыратып борғо
ланыу; ҡылансыҡланыу. Йылманлап йөрөү.
■ Саҡ ҡына аулаҡ ҡалһа, ҡәйнеш тигән булып,
йылманлап, үҙе килеп бөйөргә төртә. Һ. Д әү
ләтшина. Тыш яҡтан йылманлап, дошмандар
төшкәндәр беҙ төшкән юл менән, яҙыҡлы, ләғ
нәтле ҡул менән беҙ ҡосҡан баланы ҡосҡандар.
Ш. Бабич. Күҙең-башың йылманлап, күҙсән б у л 
ма, киленсәк (Туй йырынан).
йылмауыҙ и. ҡар. ялмауыҙ.
ЙЫЛМаЯҠ с. һөйл. Тиләҫкеүләнеп күп
йөрөүсән; мөстән. Бик йылмаяҡ ҡыҙ ине Ләлә.
Ҡайҙа кисә булһа — шунда саба. Н. Мусин.
ЙЫЛМаЯҠЛаНЫУ ҡ. һөйл. ТиләҫкеүләЙеп
йөрөү; мөстәнләнеү. [Әбей:] һ и н ҡайтҡанһың
икән, кеше бармы тип торам. Н иш ләп улайтып
йылмаяҡланып йөрөйһөң? Һ. Дәүләтшина.
йылмылдау ҡ. Йым-Йым итеп ялтырау.
Тау битендә, алыҫта, күктәге йондоҙҙар һымаҡ,
лампа уттары йылмылдай. Ж. Кейекбаев, һ ы у
өҫтөндә йәш ай йөҙә йылмылдап. С. Әлибаев,
йылмылдашыу ҡ. урт. ҡар. йылмылдау.
ЙЫЛМЫрЛаУ ҡ. диал. Йылмылдау,
йылп оҡш. Ҡапыл ғына етеҙ хәрәкәтте бел
дергән һүҙ. Йылп итеү. ш [Төлкө] йылп итеп
сауҡалыҡҡа инеп югалды. Ғ. Шәрипов. Биксән
агай йылп иттереп ҡатынына ҡарап алды.
Р. Солтангәрәев.
йылпаҫ с. диал. Лыпын йығылған. Борсаҡ
яуһа, иген йылпаҫ булып бөтөр ҙә ҡуйыр инде.
йылп йылп оҡш. Бер һүнеп, бер ҡабынып
киткән ялҡынды белдергән һүҙ. Й ылп-йылп итеп
яныу.
ЙЫЛПЫ с. ҡар. йылпыс. Әбей, оло йәштә б у
лыуына ҡарамаҫтан, йылпы гына күренә ине.
В. Исхаҡов,
йылпылдаҡ и. диал. һуҡыр шәм.
й ы л п ы л д а у ҡ. Бер һүнеп, тағы тоҡанып
китеү, һуҡ ы р шәм йылпылдап ултырҙы ла
һүнде.
ЙЫЛПЫС с. һөйл. Ҡыланырға яратҡан, ҡый
пысыҡ (күберәк ҡыҙ балаға ҡарата). Йылпыс
булыу.
йылт 1 оҡш. Ҡапыл булған етеҙ хәрәкәтте
белдергән һүҙ. Йылт итеп боролоу, ш [Шәм дә]
йылт итеп һүнеп ҡуйҙы. Һ. Дәүләтшина. Йылт
итеп Сәлмән агай килеп инде. Т. Йәнәби. [Йәш

эшсе] йылт итеп Азаматов ягына ҡарап алды.
Ә. Вәли. / Тиҙ-тиҙ генә эш итеүҙе белдерә. [Исмәгил] асыҡҡан ине. .. Алдындагын йылт итте
реп ҡуйҙы. Я. Вәлиев.
Й Ы Л Т 2: йылт ҡара йылтылдап торған ҡара;
сөм ҡара. Татлыбай .. аҡ күлдәге өҫтөнән йылт
ҡара камзулын кейҙе. Ш. Шәһәр.
ЙЫЛТаН с. диал. Йылтанлаҡ.
ЙЫЛТаНЛаҠ с. Ҡылансыҡланып, һы рғала
нып тороусан; ҡыйшанлаҡ (ҡатын-ҡыҙға ҡ а
рата). Йылтанлаҡ ҡыҙ.
ЙЫЛТаНЛаТЫУ ҡ. Ялт-йолт уйнатыу (к ү ҙ
ҙе, башты). Күҙҙәрен йылтанлатып, ҡойрогон
уңга-һулга һелтәп, бер бүре арҡандың төйөнө
менән уйнап килә. С. Кулибай.
йылтанлау ҡ. 1. Ялт-йолт уйнау (күҙгә,
башҡа ҡарата). Төлкөнөң ҡолаҡтары ҡарпайып
киткән, күҙҙәре йылтанлап, ауыҙынан шеләгәйе
ҡойола башлаган. Ж. Кейекбаев.
2. К үҙҙе йылтыратып ҡылансыҡланыу; ҡыйшаңлау. Йылтанлыгг>1 сыгыу.
йылт ЙЫЛТ оҡш. Ҡ абат-ҡабат йылт иткәнде
белдергән һүҙ. Вагон тәҙрәһенән дачалар йылт-йылт итеп күренеп ҡала. ш Ҡояш нурҙарында
ялтыр таш киҫәктәре .. йылт-йылт итеп китә.
Ғ. Ғүмәр.
йылтлау ҡ. Йылт итеп ялтырау. Зинүнәнең
ҙур ҡара күҙҙәре йылтлап китте. Ә. Вәли. Йылт
лап уйнай күктә йондоҙҙар. Ғ. Амантай.
ЙЫЛТЫҠаЙ и. диал. Һуҡыр шәм.
ЙЫЛТЫЛДаҠ с. Йылтылдап торған. Й ы л
тылдаҡ ҡалай.
йылтылдатыу ҡ. Йылт-йылт ялтыратыу.
Көҙгөнө йылтылдатыу.
йылтылдау ҡ. Йылт-йылт итеп ялтырау.
Байып барган ҡояш яҡтыһында һалдат мылтыҡ
тары йылтылдай. Р. Бикбаев.
ЙЫ ЛТЫ Н: йылтын күҙ 1) йылтанлап уйнап
торған үткер күҙ; 2) баланы ҡурҡыта торған
бапаҡ.
ф Йылтын шәм диал. Һуҡыр шәм.
ЙЫЛТЫР с. 1. Йылт -йылт итеп, ялтырап тор
ған; ялтыр. Йылтыр самауыр. Йылтыр таш.
■ Йылтыр гына йылтыр уттар яна, ю лаусылар
ҡунган ер, бугай (Халыҡ йырынан). Йылтыр
ҡара йылтылдап торған сөм ҡара. Йылтыр ҡара
бәрхәт. Йылтыр күҙ йылтлап уйнап торған шаян
күҙ.
2. и. мәг. күсм. һөйл. араҡ ы . [Ғәлимә:] Ҡана,
ҡәйнеште һыйларга йүгереп бара һалып, бер
йылтырҙы килтерәйем. Б. Бикбай.
ЙЫЛТЫРаҠ с. 1. Йылтырап торған. Йылты
раҡ нәмә. ■ Ә йылтыраҡ күҙле теге Мәтәй ун
биш һумлыҡ бүрек килтергән. Т. арслан.
2. и. мәг. Йылтырап торған нәмә. Йылтыраҡ
тар таҡҡан ҡатын.
ф Й ыландың йылтыраганына ышанма, Мә
ҡәл.
ЙЫЛТЫРаҠ-ЙЫШЫРаҠ и, йыйн. ҡар. йыл
тыр-йышыр.
йылтыратыу ҡ. Йылт итеп балҡып торор
лоҡ итеү; йылтыр итеү; ялтыратыу. Сыу аҡай
әбей .. йылтыратып йышып ҡуйган еҙ тасҡа
йылы һыу һалып, м улла алдына килтереп у л 
тыртты. 3. Биишева.
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й ы л т ы р а у ҡ. Йылт итеп балтсыу; йылтыр
лау, ялтырау. Йылтырап торган сәс. Йылтырап
торган теш,
■
һы уҙары
терегөмөштәй
йылтырап агып тора, Р. Ниғмәти. Бер генә
өйҙә [ҡараҡтар] йылтырап янган ут күрҙе,
ти (Әкиәттән). / Йышылып ты м ары у. Керләнеп,
йылтырап, ҡайышҡа әйләнгән таҡыяһын ҡырын
кейеп, .. Әлекәй килә. Т. Хәйбуллин.
ЙЫЛТЫ РАУЫҠ с. 1. Йылтыр булып балтсыған (нәмәгә тсарата). Йылтырауыҡ уйынсыҡ,
2. и, мәг. Йылтырап торған нәмә. Эске матурлыгы булмаган кеше — көҙгө йылтырауыгы гына
бит инде ул, 3. Биишева. [Шыршының] ботаҡ
тарына әсәһе уйынсыҡтар, йылтырауыҡтар элде.
М. Кәрим.
ЙЫЛТЫРАУЬГКЛЬГс . Йылтыр булып балтсыған. Йылтырауыҡлы тотҡа.
йылтырашыу ҡ. урт. ҡар. йылтырау. Й ы л
тырашып ятыу.
ЙЫЛТЫр ғ а Н и. 1. Ҡ атлауланып тсубып тор
ған үтә күренмәле минерал, һаргылт гәрәбәгә
оҡшаш йылтырган киҫәгенән .. эшләнгән брош
ка ине был. Ҡ. Ибәтуллин.
2. диал. Гәлсәр таш (ҡар. гәлсәр).
ЙЫЛТЫР-ЙЫШЫР и. йыйн. Күҙгә күренер
ҙәй арыуыратс нәмәләр (өй эсендәге). Өй эсе
йылтыр-йышыр менән шыплап тултырылган.
Б. Бикбай.
ЙЫЛТЫРЛаТЫу ҡ. йылт-йылт итеп балтсытыу; йылтыратыу. Й ондоҙҙо йылтырлатыу.
йылтырлау ҡ. Йылт-йылт итеп балтсыу;
йылтырау. Ү лән баштарында ысыҡ йылтырлай,
йылтырлашыу ҡ. урт, ҡар, йылтырлау.
ЙЫЛТЫРМа и, Ҡарматс төбөнә тсуйылған
алдаттсыс йылтыр тимер. Бер ягы еҙ, икенсе ягы
ҡургаш йылтырма алып килгәйнек. Уныһын да
сумдырып ҡараныҡ. Исем өсөн һуҡыр бер балыҡ
ҡапһасы, А. ҒирФанов.
ЙЫЛЪЯҘМАи. Боронғо Россияла: тарихи ватсиғаларҙы йыл һайын теркәй торған яҙыу.
Боронго рус йылъяҙмалары, / Ватсиғаларҙың
төрлө даими яҙмаһы; көндәлек, хроника. Мәктәп
йылъяҙмаһы,
ЙЫЛЫ1I с. 1. Ғәҙәттәгенән юғарыратс темпе
ратуралы; эҫегә тартым; киреһе һыуытс. Йылы
мейес. Йылы мунса. Йылы нур, ■ Арҡага йылы
ҡояш төштө. Д. Юлтый. / "Температураһы ғәҙәт
тәгенән юғары, бик һыуытс түгел. Йылы аш.
Йылы һыу. Йылы буран. Йылы ел. Йылы ямгыр,
■ Бер урында ҡатындар яңы һауган йылы һөт
тәрен .. күнәктәргә, һабаларга ҡойоп йөрөй.
Ш. Шәһәр. Таң менән йылы сәй эстек тә, кейенеп
санага ултырҙыҡ. Ғ. Дәүләтшин. / һауаһы юға
ры температуралы, һыуытстары рик булмаған
(һауа, йыл миҙгеле, тәүлеккә тсарата). Йылы
көн. Йылы яҙ. ■ Тышта буран баҫыла төшкәйне.
Төн йылы. Е л юҡ. Б. Бикбай. Инде донъя йәмле,
һөйөнөслө, йылы апрель көтә. Ш. Бабич. Йылы
ҡулда көн йылы сатста. Ишектән һыуыҡ инеп
тора, йылы ҡулда йүнәтеп ҡуйырга кәрәк. / һ а 
уаһы уртаса температуранан юғары (ергә,
климаттса тсарата). Йылы яҡтар. Йылы климат,
2. "Тәнде һыуытстан ятсшы һатслай торған. Йылы
кейем. Йылы тун. Йылы шәл. Йылы юрган,
■ А уы л кешеһе ,, йылы түшәктәр өҫтөндә йәйе

леп, рәхәтләнеп, тәмле йоҡога талган. Ғ. Дәү
ләтшин.
3. Һалтсын көндәрҙә лә бик һыуынмай торған,
елде, һыуытсты үткәрмәй торған. Йылы кварти
ра, ■ Уларга [малдарга] ҡыйыҡлы, һыу үткәр
мәй торган йылы ҡура кәрәк түгелме ни?
Ғ. Йәнәби. — Кыҙган бабай!.. Туңам. Индер
йылы торлаҡҡа! Ғ. Амантай. / / Өй йылы тотолдо, быҙауҙарҙы тамаҡтан өҙмәнеләр, Б. Бикбай.
4. күсм. Күңелгә хуш килерлек; яғымлы. Йылы
хат. Йылы һүҙ ишетеү. Йылы һүҙ әйтеү, / / Й ы
лы ҡаршылау, ш Кайта, тигән йылы хәбәр менән
тирәк ш аулай тәҙрә төбөндә, М. Хәй. Директор
ҙың ҡоро, ләкин йылы әйтелгән һүҙҙәре иретеп
ебәрҙе, Б. Бикбай. Улар [Даша менән Маруся]
Айбулатты бик йылы ҡаршы алды. Һ. Дәүләт
шина. / Кемгә йәки нимәгәлер тсарата ихлас
күңеллелек, һөйөү тойғоһо менән һуғарылған.
Йылы мөнәсәбәт. Йылы өмөт. Йылы тойго.
Йылы тәьҫир, ш Дөрөҫөндә уның [Йәнтимер
ҙең] миңә бик яҡын, бик йылы дуҫлыгы бар.
С. Агиш. Элек, аралары йылыраҡ саҡтарҙа, у л
иртүк Я ҡуп күршеһен тура килтереп: «Күрше,
кәртә-ҡураң тирәһен ҡараштырып ҡуй, ул-бы л
урланган нәмә ташлап китмәһендәр..»,— тип
иҫкәртеп ҡуйгылай торгайны. Б. Бикбай. / Ихлас
күңеллелекте, һөйөү тойғоһон сағылдырған. Ул
[Кәримә апай] миңә һәр ваҡытта йылы йөҙ күр
һәтә, күңелендәге булган апалыҡ мөхәббәтен
изһар итә. М. ҒаФури. [Сәйет — танышына:]
һ и нең йөҙөң бик яҡты, ҡарашың йылы, бәлки
шуга ла күңел һине яҡын, таныш тойгандыр.
Ә. Вахитов. С әйҙел йылы итеп йылмайҙы. Ғ. Сә
ләм.
5. күсм. Иҫкереп юйылмаған, онотолмаған;
яңы. һөйләш еп ултырыуҙар бер генә булманы,
әлбиттә. Ләкин йылы сагында яҙып ҡалдырмаганлыҡтан, күбеһе онотолган. С. Кулибай.
II
и. 1. Эҫе менән һыуытс араһындағы хәл; ни
ҙеңдер юғары температураһы һәм шул нәмәнең
тыны. Усаҡ йылыһы. К у л йылыһы, ш Кышҡы
ҡояш көлөп торһа ла йылыһы юҡ, Ш. Янбаев.
Маһира Әмиргә көрәген бирҙе лә китеп барҙы.
Әмир, Маһираның ус йылыһы ла китмәгән кәрәк
һабына таянып артынан ҡарап ҡалды. X. Ғи
ләжев. / Температураһы ғәҙәттәгенән юғары бу
лып, эҫе менән таралған, бәрелгән һауа. М ейе
стән талгын йылы бәрә. Б. Бикбай.
2. "Температураһы ғәҙәттәгенән юғарыратс бул
ған урын. Әлфиә [атаһының] туң бейәләйҙәрен
алып, усаҡ өҫтөнә йылыга һалды. Һ. Дәүләт
шина.
3. "Температураһы ғәҙәттәгенән юғарыратс бул
ған йыл, тәүлек миҙгеле. Яҙ йылыһы тышҡа
саҡыра, ш S c көн буйына яуган ямгырҙан һуң
көндәр йылыга тартты. «Оовет Баштсортостаны», 1986, 30 апрель.
4. күсм. Яғымлы, ятсын тойғоноң тәьҫире.
Йөрәк йылыһы. Мөхәббәт йылыһы, ш [И вановтың] һүҙе күңелгә йылы бирҙе. Д. Юлтый.
4 Йылы ҡулдан биргән ыңғайы, тсулдан алғас
та. [Ғариф:] Йә әле, Шәрәфи, йылы ҡулдан
берҙе эсеп ебәр. И. Насыри. ЭсКә йылы инеү
тсуртсыныс-маҙар бөтөп, күңелгә еңеллек ки
леү .— Ярар, бер юлга хөкөм сыгармайбыҙ, ..
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әммә ҡабат судлашып йөрөмәгеҙ, — тине судъя.
Минең эскә йылы инеп ҡалды. С. Кулибай.
ф Йылыга йылан эйәләй. Мәтсәл. Й ылы һөйәк
һындырмай. Мәтсәл. Йылы һүҙ йән аҙыгы, яман
һүҙ баш ҡаҙыгы. Әйтем. Тун йылыһы — иңдән
төшкәнсә, дуҫ йылыһы — гүргә киткәнсә. Әйтем.
ЙЫЛЫ2 р. һөйл. Ҡ айһылыр йылда; йылды.
А нау йылы. А уы лга ҡайтҡан йылы.
йылыҡай с. ирк. ҡар. йылы ‘. Й ылыҡай
тун — ҡуян тун, үҙе йомшаҡ, үҙе аҡ. Ғ. Шәмсет
динов. Көн битендә йылыҡай.
ЙЫЛЫЛЫҠи. 1. физ. Атом һәм молекүлалар
хәрәкәте бик тсыҙыулаштсандан есемдең темпе
ратураһы күтәрелеү менән билдәләнгән энергил.
Есемдең йылылыҡ һыйышы. Х им ик энергияның
йылылыҡҡа әүерелеүе. Йылылыҡтың механик
эквиваленты. / Есемдең йылыныу дәрәжәһе;
температура, һауаны ң йылылыгы. һы уҙы ң
йылылыгы.
2. күсм. Ниҙеңдер йәнгә рәхәт биргән шаутсымы. [Әсә] күҙҙәренән әйтеп аңлатҡыһыҙ
йылылыҡ бөркөлә. Ф. Иҫәнғолов. [Зәйнәптең]
үҙ өйҙәре буп-буш, йылылыҡ юҡ, Сәйҙеле лә әле
ҡайтмаган. Ғ. Оәләм.
ЙЫЛЫМи. Ҙур һөҙгө. Йылым тартыу, ш Ярга
сыгаргас ҡына, ҙур бер йәйен йылымды йыртып
сыгып ҡаса. И. Насыри.
ЙЫЛЫМСа с. диал. Йылымыс.
ЙЫЛЫМЫҠ с. диал. Илгәҙәк. Йылымыҡ ҡа
тын.
ЙЫЛЫМЫС с. Әҙ генә йылы [шыйытслытстса
тсарата). Йылымыс булы у. Йылымыс итеү.
ш Битте иртәнсәк һалҡын, ятыр алдынан йылы
мыс һыу менән йыуырга кәрәк. В. Ғүмәров.
йылымысланыу ҡ. Йылымыстса әйләнеү.
һ ы у йылымысланган, алюмин тәме сыгып өлгөр
гән. Ш. Янбаев.
йылымыслау ҡ. Йылымыс хәлгә килте
реү, йылымыс итеү. һы уҙы йылымыслап йыуы
ныу.
ЙЫЛЫНДЫрЫУ ҡ. 1. Йылытып, өпгөгәнде
бөтөрөү. Эс йылындырырлыҡ ҡына йылы сәй
эстек. Ғ. Д әүләттин.
2. эйһ. ф. ҡар. йылыныу 1. [Ғәббәс] сума
торгас, өшөнө, .. үҙе ҡалтырап тора. «Ныгыраҡ
ҡалтыраһаң,— ти у л ,— тиҙерәк йылындыра».
А. Игебаев.
йылыныу ҡ. 1. Йылы алып, өшөүҙән тутстау. Ғәләү .., аттарын тугарып, өйгә йылынырга
инде. Т. Йәнәби. Күлдәктәрем ҡоро, тик сал
барым гына һыуланган. К үлдәк, ыштанды
кейеү менән тән йылынгандай итте. Ләкин ҡал
тырау бөтмәне. Д. Юлтый. Кы ҙрас .. бер кәбән
аҫтына инеп, йылынып йоҡлап киткән (Әкиәт
тән).
2. Һыуытстан йылыға әйләнеү, йылы хәлгә
килеү. Аш йылынды. Өй йылынган. ■ Көҙгө
ҡояштың тауҙан артылып сыгыуы менән көсһөҙ
ҡырау йылынып һыуга, унан быуга әйләнеп,
күҙҙән югала. Ғ. Дәүләтшин.
3. "Температураһы ғәҙәттәгенән юғарыратс хәл
гә килеү (көнгә, һауаға тсарата). Төш алдынан
көн аяҙытып китте. К ояш күренде. Ә ллә беҙ
тирләгәнгәме, әллә ысынлапмы, һауа йылынган
кеүек булды. Д. Юлтый.

ф Эс йылыныу ш ул уҡ эскә йылы ниеү
(ҡар. йылы ‘).
Й Ы Л Ы ТК Ы с. һөйл. Йылытылған (аппса
тсарата). Йылытҡы аш.
ЙЫ ЛЫ ТҠ Ы С и. Ниҙе лә булһа йылыта торған
нәмә. Ҡомло йылытҡыс, һ ы улы йылытҡыс.
Электрлы йылытҡыс.
ЙЫ ЛЫ ТЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. йылытыу 3. Өй
пар менән йылытыла.
ЙЫЛЫТЫУ ҡ. 1. Үҙ йылыһын биреү. Көҙгө
кояш һаран йылыта. Мейес насар йылыта,
һүтеп, яңынан сыгарырга кәрәк. / Йылыны
тотоу, һыуытстан һатслау (кейемгә тсарата). Тун
ныҡ һыуыҡтарҙа ла тәнде яҡшы йылыта.
2. Өшөгәнен бөтөрөү; йылындырыу. Аяҡты
йылытыу. Ҡ улды йылытыу. ■ [һы уһы лы у —
һәүбәнгә:] Ҡояш һине йылытыр, мине майҙай
иретер. «Атсбуҙат». Ҡыҙҙар ҡулдарын йылытып,
яңынан бәрәңге сүпләргә тотонгас, Й әмил усаҡ
янына килеп ултырҙы. Й. МостаФин.
3. Һыуытстан йылыға әйләндереү, йылы итеү.
Аш йылытыу, һ ур п а йылытыу, ш Ҡышҡы
сатлама һыуыҡ көндәрҙә лә у л [Ҡаран йылгаһы]
туңмай, һ а лҡы н һауаны йылытырга тырышҡан
дай, йылы бәҫен күккә һибеп, ашыҡмай гына
ага ла ага. Я. Хамматов.
4. Температураһы ғәҙәттәгенән юғарыраҡ
хәлгә килеү (көнгә, һауаға тсарата). Иртәнсәк
буранлап, һыуытыбыраҡ торган көн төшкә табан
ҡапыл йылытты. Я. Хамматов.
5. күсм. Йылы тойғо ултыу, рәхәтлек биреү.
Йөрәкте йылытыу, ш Хәтмулланың күңелен
әллә ниндәй ҡыуаныс йылыта. Д. Исламов.
6. эйһ. ф. ҡар. йылыныу 3. Марттың тәүге
аҙналарында уҡ йылытып ебәрҙе. Ф. Иҫәнғо
лов.
ф Арҡа йылытыу ҡар. арҡа.
ЙЫЛЫУ 1ҡ. һөйл. Һыуытстан йылыға әйләнеү.
Аш йылыны. Көн йылыны. Өй йылыны.
ЙЫЛЫУ 2 и. Һыуҙың тсыпт көнө туңмай яттсан
урыны; тсаран. Аш ҡаҙарҡай буйы бороу-бороу,
бороуҙары һайын бер йылыу (Халытс йырынан).
ЙЫЛЫУЛАУ ҡ. Йылыулы булыу, туңмау
(һыуға тсарата). Й ылганың йылыулап ятҡан
ере.
ЙЫЛЫШ ТЫр ЫУ ҡ. диал. Һырлытстырыу.
ЙЫЛЫШ ЫУ ҡ. диал. 1 . Һырлығыу. Б алы ҡ
сылар ут эргәһенә йылыша төштө. Ғ. Ғүмәр.
2. Шылышыу. Иптәштәр бер нәмәнән дә ҡурҡ
май алга йылышты. Ш. Хоҙайбирҙин.
ЙЫМ 1 с. Шыма, йылтыр. Туҡмагас, киндер
йым гына була.
ЙЫМ 2 с. диал. ҡар. йыш 1. Йым текмә.
Й Ы М 3 с. диал. ҡар. бысый 1.
ЙЫМ АЯҠ с. диал. Йылмалтс.
ЙЫМҒЫҒЫУ ҡ. 1 . Ҡ алай һауыттың ситен
сүкеп бөгөү, тсайтарыу. Күнәктең ауыҙын йымгырыу.
2. күсм. Һуғып йәмшәйтеү. Йымгыра һугыу.
ЙЫМЙЫЛДАУ ҡ. диал. Йымылдау.
ЙЫМ-ЙЫМ оҡш. Валтсып-балтсып киткән лтстылытсты, утты белдергән һүҙ. Ҡояш сыга
башлай, нурҙарында йым-йым итә Урал ташта
ры. Ғ. Сәләм. Шәмдең уты һинең тыныңдан
йым-йым килә кеүек бөгөн дә. Р. Бикбаев.
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ЙЫМЛаУ 1 ҡ. Шымартып йылтыратыу. Ҡаба
менән етен йымлау,
ЙЫМЛау 2 ҡ. диал, ҡар. йышлау 1. И ҙәнде
йымлап түшәү.
ЙЫМЛЫ с. диал. ҡар. йыш 1. Йымлы бура.
Йымлы булып ятыу. Йымлы итеп бурау.
ЙЫМШаН и. диал. Әрем.
йымылдатыу ҡ. Йым-йым иттереү, йым-йым килтереү, һ и н йылмайҙың төшлөк ҡояшын
да йымылдатып тештәр ап-агын. X. Ҡунатсбай.
йымылдау ҡ. Йым-Йым итеү, йым-йым ки
леү. Йондоҙ йымылдай. Ҡар йымылдай, һ ы у
өҫтө йымылдай. Шәм йымылдай. ■ Ишек
алдындагы алабута, кесерткән япраҡтарында
ҡырау йымылдап ята. 3. Биишева.
йымылдашыу ҡ. урт. ҡар. йымылдау.
Күктә йондоҙҙар йымылдаша.
ЙЫМЫЛ-ЙЫМЫЛ оҡш. ҡар. йым-йым.
ЙЫМЫРЛау ҡ. Бер тирәлә тсайнашып тсыбырлау; ҡымйыу. Юлдаштары [ҡарт] әйләнәһендә
йымырлай. Й. Солтанов.
ЙЫМЫТЫр и. диал. Мөлкәт.
Й Ы Н а З а [гәр. ] и. Ҡәбергә алып китер алды
нан мәйет эргәһендә утсыла торган намаҙ. Й ына
заһыҙ күмеү. ■ Сит илдәрҙә йөрөп вафат б у л 
һам, йыназамды уҡып, кем ҡуйыр (Халытс
йырынан). Йыназа ағасы йыназа утсыганда
мәйетте һалыу өсөн яһалған урын. Әсәйҙең
кәүҙәһен күтәреп, йыназа агасына сыгарып һал
дылар. М. ҒаФури.
Й Ы Н а з а Л а у ҡ. Йыназа утсытыу. [Батырша:]
Тик әле бына илдең бер аҙаматы, бынамын
тигән бер ир-егете үлгәс, йыназалап тәрбиәләп
ҡуяйыҡмы тип йөрөгән йөрөш бит инде. Һ. Д әү
ләтшина,
й ы н ы с и. диал. Енес.
ЙЫП- киҫ. Йы^ ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә тсушылып, артытслытс дәрә
жәһе бирә. Йып-йылтыр. Йып-йылы. Йып-йыш.
йып йып оҡш. асылып-йомолоп, йылпыл
дап торған нәмәне белдергән һүҙ; леп-леп. Йып-йып итеү. Йып-йып килеү.
ЙЫПҠЫ и. диал. 1. Уйпат.
2. ҡар. ек ’.
ЙЫПҠЫУ с. диал. Иңкеү.
ЙЫПТЫр с. диал. Мыштыр; ығыш.
ЙЫПЫҠаС с. диал. Ҡыйпысытс.
ЙЫПЫЛДаҠ. с. Ярамһатсланып, тсыйшанлап
тороусан (тсатынға ҡарата).
й ы п ы л д а т ы у ҡ. йып-йып иттереү, йыпйып килтереү. К үҙҙе йыпылдатыу.
й ы п ы л д а у ҡ. 1 . Йып-Йып итеү, йып-йып
килеү. К үҙе йыпылдап тора.
2. Йып-йып итеп ҡыйшанлау; Ярамһаҡланыу
(ҡатын-ҡыҙға ҡарата). Йыпылдап тороу.
ЙЫПЫрТЫУ ҡ. 1. һөйл. алдағыны ҡалдыр
май тиҙ-тиҙ ашау. Бер сеүәтә ҡатыҡты йыпырттым да урамга сыгып йүгерҙем. Ф . Иҫәнғолов.
2. диал. Һыпыртыу. Рәис килеп сыҡмаҫ элек ..
үҙебеҙҙең өй ягына йыпырттым. И. Мусин.
ЙЫПЫрЫУ ҡ. һөйл. Ҡомһоҙланып ашау,
тсалдырмай тиҙ-тиҙ ашап бөтөү; йыпыртыу.
Хужа ҡоштабаҡҡа тултырып ҡатыҡ йәнә тугыҙ
икмәк алып килгән. Юлсы быларҙы ла йыпырган (Әкиәттән).

йыпыслау ҡ. диал. Кепесләү. К үҙе йыпыслап тора.
ЙЫр и. Көй менән баштсарыла торған шиғри
әҫәр. М оңло йыр. Шаян йыр. Х алы ҡ йыры.
Йыр йырлау. Йыр күтәреү. Йыр сыгарыу. Йырга ҡушылыу, ш Йырлагым да килеп йырла
майым, йыр йырлаһам, әсем бушайҙыр (Халытс
йырынан). Сәңгелдәк йыры бала йотслаттсанда
йырлай торған йыр. Теләк йыры кейәү йортона
төшкән киленде тсаршы ала торған нәсихәт йыры.
# Йырҙың йыртыгы юҡ. Әйтем. Моңһоҙҙоң да
бер йыры була. Әйтем.
йыра и. 1. Оҙон сотсор; канау. Ул йылды яҙ
иртә килде. Йырганаҡтар шарылдашып һыу та
шыны. Соҡорҙар күлгә, йыралар йылгага әйләнде. К. Мәргән.
2. ҡар. йырғанаҡ 1.
йырағайтыу ҡ. ҡар. алыҫайтыу.
ЙЫРАҒАЙЫУ ҡ. ҡар. алыҫайыу.
ЙЫ РАҠ с . ҡ а р . алыҫ.
ЙЫраҠа и. Һыу йырған тәрән сотсор; йырғанатс.
• Йыраҡаны һыу боҙор, яман арба юл боҙор.
Мәҡәл.
йыраҡаланыу ҡ. Йыраҡа рәүешенә ки
леү, йыраҡа рәүешендә булыу. Йыраҡаланып
төшөү.
йыраҡалау ҡ. Йыраҡа рәүешенә килте
реү. Й ыраҡалап бөтөү.
йыраҡлашыу ҡ. ҡар. алыҫлашыу.
ЙЫр а У и. диал. Йырсы. Заманында йыр ме
нән күп йыйындарҙа ҡатнашҡан етмеш йәшәр
йырау ҡарт Ҡәҙергол .. һүҙгә кереште. М. И ҙел
баев.
ЙЫр аУСЫ и. диал. Йырсы. Юлдаш — һаман
аҡ һаҡаллы таусың тау һелкетеп йырлар йырау
сың. С. Кулибай.
ЙЫрҒаҠ и. ҡар. йырғанаҡ 1.
йырҒаҡланыу к. ҡар. йыраҡаланыу.
й ы р ғ а ҡ л а у ' к. ҡар. йыраҡалау.
ЙЫРҒаҠЛаУ 2 ҡ. ҡар. йырғыслау.
йырғанаҡ и. 1. Һыу йырған тәрән соҡор,
йыраҡа. Ауыл-ара юлдарҙагы йырганаҡтар һыу
менән тулгас, автомашиналар йөрөмәҫ булды.
И. Ғиззәтуллин. Бер көндө Ғәзинур, .. ямгыр
яуы п үткәндән һуң, йырганаҡта ҡагыҙ карап
йөҙҙөрөп уйнарга самалагайны. Р. Ғабдрахма
нов.
2. диал. Гөрләүек.
ЙЫРҒанаҠЛаНЫУ ҡ. Йырғанаҡ барлыҡҡа
килеү, йырғанаҡҡа әйләнеү. Яҙын тауҙан ҡар,
көҙөн ҡойма ямгыр һыуҙары агып төшөп, тигеҙ
ер йырганаҡланып бөткән.
й ы р ғ а н а ҡ л а у ҡ. Йырғанаҡҡа әйләндереү.
Тауҙарҙан шарлап агып төшкән ҡар һыуҙары
ерҙе ныҡ йырганаҡлаган.
ЙЫРҒЫС: ағас йырғыс ағасты ҡабыҡ аҫтынан
йырып йөрөй торған ҡорт.
й ы р ғ ы с л а н ы у ҡ. төш. ҡар. йырғыслау.
й ы р ғ ы с л а у ҡ. Төрлө бер ерҙән йырыу.
Ҡорт йыргыслаган агас. Ер кибер-кипмәҫтән
машиналар урамды йыргыслап бөтә.
й ы р ҙ а и. Һыуҙың ерҙе уйып ағып киткән
юлы. [Йылганың] ерҙе уйып агып киткән юлы
йырҙаһы йәки үҙәге тип атала. Ә. Харисов. З а 
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тон кыьиҡылыкка суднолар индереп ҡуйыу өсөн
файҙаланыла торган А гиҙелдең иҫке йырҙаһын
тирәләп ята, М. Хисмәтов.
Й Ы РҘЫ РЫ У ҡ. 1. йөкм, ҡар, йырыу. Й ылга
йырҙырыу,
2. Ян-ятека аралап, алға хәрәкәт иттереү.
Йырҙырып үтеү. Ү лән йырҙырыу, ■ Ҡ урай
еләклеген йырҙырып, Н урулланы ң аты куйы
урманга инеп китте. Ш. Янбаев.
Й Ы РЛАН Ы у ҡ. төш. ҡар. йырлаУ 1. Й ырланган йыр.
й ы р л а т ы у ҡ. йөкм. кар. йырлаУ 1 ,2 . Йыр
йырлатыу, ■ Й ырлаган һайын йырлагы килә
ниңәлер. Ә ллә йырлата йәшлегем, әллә тыуган
ер. X. Түләкәев.
Й Ы Р Л ау ҡ. 1. Тауыш ярылары ярҙамында
моңло тауыш сығарыу, йыр бангкарыу. Йыр
йырлау, Ҡара-каршы йырлау. Ҡушылып йыр
лау, Йырлап ишеттереү, ш Йәш егеттәр гармун
косаклап, урам буйлап йырлап үтәләр, Ғ. Аман
тай. Беҙ йырламай, дуҫтар, кем йырлаһын,
нужа гына күргәс йәштән үк (Халытс йырынан).
2. Моңло итеп тауыш биреү (тсоштса тсарата);
һайрау. Ике аҡҡош ике яҡта күккә ҡарап, бер
гәләп йырланы ҡагып ҡанат. Ш. Бабич.
3. күсм. Бер ыңғай, бер көй менән матур итеп
шаулау. К ү л буйҙары — зифа ҡамыш, шым гына
йырлап тора. Р. Ниғмәти.
4. күсм. Шиғыр менән әйтеү. Саф көмөштәй
йырҙарымды йырламайым алтын өсөн. Й ы рла
йым тик саф көмөштәй саф йөрәк халҡы м өсөн.
Ш. Бабич.
Кеше йырын йырлау кеше яйын яйлап, кеше
һүҙен һөйләү.
•
Кем арбаһына ултырһаң, шуның йырын
йырларһың. Мәтсәл.
ЙЫРЛАШ ЫҮ ҡ. урт. ҡар. йырлау. Йырлашып
ултырыу. ■ Яҙгы кистәрҙең берендә йыр йырла
шалар ҡыҙҙар. Ғ. Әмири.
ЙЫРМАҠ и. кар. йыра.
й ы р м а ҡ л а н ы у ҡ. төш. ҡар. йырмаҡлау.
й ы р м а ҡ л а т ы у к. йөкм. кар. йырмаҡлау.
й ы р м а ҡ л а у ҡ. Теләһә нисек йырыу; йыр
ғыслау, йырмалау. Ерҙе йырмаҡлау.
ЙЫРМАЛАҠ и. диал. 1. Гөрләүек.
2. ҡар. йырғанаҡ 1.
ЙЫРМА Л Ау ҡ. ҡар. йырмаҡлау.
ЙЫРМАС и. 1. Һыҙылып тсына үткән сотсор.
2. Өҫ кейеменең артында махсус тсалдырылған йырытс. Пинжәктең йырмасы. Пальтоның
йырмасы.
ЙЫРМАСЛАНЫ Ү ҡ. төш. ҡар. йырмаслау.
[Ф әхриҙең] йыйырсыҡтар менән йырмасланган
киң бите яҡтырып китте. Ф. Иҫәнғолов.
ЙЫРМАСЛАҮ ҡ. "Теләһә нисек йырыу; йыр
ғыслау. Ҡар ҡатыш ямгыр аҫтында күшегә-күш егә, .. атлыһы һуҡа менән йырмаслап, кү п 
тәре кәрәк менән ҡаҙып үҙҙәренә тейгән ерҙәре
нә барлы юҡлы орлоҡтарын һибеп сыҡтылар.
Ф. Иҫәнғолов. Тубыҡтан ала ҡар йырмаслап
текә тау га артылыу ... быуынды ала. Н. Мусин.
ЙЫ Р МОҢ и. йыйн. Йыр һәм моңло көй. Х а 
лыҡ йыр-моңдо бик ярата.
ЙЫ РП ЙЫ РП оҡш. Ҡатыратс йотса нәмәнен
төрлө ятстса тсапыл-тсапыл тсағылғанда сытстсан

тауышты белдергән һүҙ. Йырп-йырп итеү.
Йырп-йырп килеү.
ЙЫРПЫЛДАУ ҡ. Йырп-Йырп итеү, йырпйырп килеү. Ҡарындыҡ күҙле тәҙрәләр ишекте
асып япҡанда бер эскә, бер тышҡа һугылып,
йырпылдап тора. Һ. Дәүләтшина.
ЙЫ РП Ы СЫ Ҡ с, диал. Ҡылансытс.
ЙЫ РПЫ СЫ Ҡ ЛАНЫ У ҡ. диал. Ҡылансытсланыу.
ЙЫ РСАЙ с. диал. ҡар. бысый 2.
ЙЫРСАЙЫУ ҡ. диал. Бысыйлау.
ЙЫ РСЫ и. 1. Йыр оҫтаһы. Уралып ятҡан
Уралда ... йырсынан йыр йырлатып, эсер сәйен
һыуытып, бар донъяһын онотоп, йыйылып улты
рыр ҡарттар бар (Ҡобайырҙан).
2. с. мәг. Матур һайраусы (тсоштса тсарата).
Йондоҙҙар һәм ай — серле дуҫтарым, һандугас,
тургай — йырсы ҡоштарым, Ш. Бабич.
Й Ы РСЫ Л с. Йыр яратыусан, күп йырлаусан.
Уралыма дан йырлаган йырлап туймаҫ йырсыл
ҡарттар бар, Р. Тойғонов.
ЙЫРТАНАС с. Ҡыланып, күҙен-башын уйна
тып, осоп-төшөп тороусан (тсатын-тсыҙға тсара
та). К үҙ уйнатып, ауыҙ йырып тороуын ҡара!
Йыртанас! С. Кулибай.
ЙЫ РТАНЛАҠ с, диал. Ҡылансытс.
ЙЫ РТАНЛАУ ҡ. диал. Ҡылансытсланыу. Бы л
еңгәйгә ни булган, бигерәк йөрөй йыртанлап
(Туй йырынан).
Й Ы РТҠ Ы ЛАН Ы У ҡ. төш. ҡар. йыртҡылау.
ЙЫ РТҠ Ы ЛАУ ҡ. Киҫәк-киҫәк итеп йыртыу.
Сәгиҙә яҙып ултырган көндәлеген йыртҡылап
ташланы. М. Тажи.
Й Ы РТҠ Ы С и. 1. Баштса хайуандарҙы тотоп,
итен ашап йәшәгән хайуан. Йыртҡысты эҙәрле
кләү. / / Йыртҡыс йәнлек. Йыртҡыс януар,
ш Бүре заты хужалыҡҡа бик ҙур зыян килтерә
торган йыртҡыс. С. Кулибай. Ҡап-ҡара урманда
йыртҡыстар олой. Ш. Бабич. Бер йыртҡыс ҡош
ҡапыл уларҙы [күгәрсендәрҙе] пыр туҙҙырып
тибә башланы ( Әкиәттән). Арыҫланды күреү
менән батыр шашты, күҙҙәре уттай янып, асыуы
ташты. Ысын батыр арыҫландан ҡурҡырмы,
тип, аҡрын гына был йыртҡысҡа яҡынлашты.
«Бабсатс менән Күсәк».
2.
күсм. Бик тсаты бәғерле, мәрхәмәтһеҙ ке
шегә тсарата әй телә.— Бар ине замана, ер ҙә,
һыу ҙа [Хәйретдин] һинең кеүек йыртҡыстар
ҡулында ине. Б. Бикбай. Йыртҡыс! .. Нисек
уга һугырга ҡулы ң күтәрелде?! Ш. Шәһәр.
/ / [Ҡатын:] .. Бына йыртҡыс кеше. Шаярып
әйткәнде белмәй! Үлтерә яҙҙы! Д. Юлтый.
Й Ы РТҠ Ы СЛА НЫ У ҡ. Йырттсыс кеүек аяу 
һыҙланыу; тсанһыҙланыу. Йыртҡысланып туҡмарга керешә байбисә бала ҡараусыны. С. Әли
баев.
Й Ы РТҠ Ы С ЛЫ Ҡ и. Сиктән, саманан тыш
аяуһыҙлытс, рәхимһеҙлек. Тыңлаусыларҙың күҙ
алдынан бынан ун өс-ун дүрт йылдар элек
Соколов баярының күрһәткән йыртҡыслыҡтары
.. бер-бер артлы үтте. Б. Бикбай. Дутовтың
приказы шулай: «Ҡ улыгыҙга эләккән боль
шевиктарҙы тотогоҙ ҙа үлтерегеҙ!» ти. .. Д у 
тов иҫ киткес йыртҡыслыҡтар эшләй. 3. Шәртси.
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ЙЫр ТЛАС с. Тәрән-тәрән булып соҡорланған. Йыртлас ш аҙра.
ЙЫр ТТЫ р ЫУ ҡ. йөкм. кар. йыртыу. К ү л 
дәкте йырттырыу. Тәнде йырттырыу.
ЙЫргГЫҠ с. 1. Эләгеп, тартылып һ . б. сәбәп
менән айырылған, тишекле булған. Йыртык
бишмәт. Йыртык итек. Йыртыҡ кейем. Йыртык
тун. ■ Урындык өҫтөнә унан йыртыҡ, бынан ти
шек кейеҙ йәйелгән. Ғ. Дәүләтшин. К еш еләрҙең
өҫ-баштары йыртыҡ. Һ. Дәүләтшина.
2. и. мәг. Йыртылған урын. Ямал, ышанмаһагыҙ, мә күрегеҙ, тигән кеүек, итәгенең йыртыгын аса биреп ҡуйҙы. М. Тажи.
• Йырҙың йыртыгы юҡ. Әйтем. Йыртыҡ ти
шектән көлгән. Мәтсәл.
ЙЫр ТЫ ҠаЙ с. диал. Ҡыйпысыҡ.
ЙЫРГЫҠАЙЛАНЫҮ ҡ. диал. Ҡыйпыс ыҡланыу.
ЙЫр ТЫ Л Ы у ҡ. 1. төш. ҡар. йыртыу 1.
2. Эләгеп, тартылып һ. б. сәбәп менән айыры
лыу, тишекле булыу (йотса, йомшатс нәмәгә ҡ а
рата). Йыртылып бөтөү. Йыртылып китеү. Й ыр
тылып сыгыу. ■ Ямал ситәнгә эләгеп йыртылган күлдәк итәген ҡулы менән бөрә тотоп,
әбейгә табан атланы. М. Тажи. Бер-бер артлы
өҙлөкһөҙ күсеп барган болоттар ҡапыл урта
лай йыртыла ла йәнә ҡуш ылалар. Т. Хәйбул
лин.
• Ир үлде — итек йыртылды. Мәҡәл. К у я н 
дың тиреһе эт өргән һайын йыртыла. Әйтем.
й ы р т ы у ҡ. 1. Эләктереп, тартып айырыу,
киҫәктәргә бүлеү, өҙөү (ҡағыҙ, туҡыма кеүек
нәмәләрҙе). Еңде йыртыу. Тартып йыртыу.
Урталай йыртыу. Йыртып ташлау. Йыртып
төшөрөү, ш Магазин ҡайнай, аҡса һанайҙар,
шытыр-шытыр ситса йырталар. О. Агиш. [Сәй
ҙел] яҙган ҡагыҙын йыртты һәм һүндерҙе утын
бүлмәнең. Ғ. Оәләм. [Әбей] бер яулы ҡ алып,
яртыһын ҡызга йыртып бирҙе, ти (Әкиәттән).
2. күсм. Ҡапыл Ьәм киҫкен рәүештә тынлыҡты,
ҡараңғылыҡты һ . б. боҙоу (киҫкен тауыш, ныҡ
Яҡты һ . б. ҡарата). Төн ҡараһын йыртып, ракета
атылды. Ә. Харисов.
3. Осло үткер нәмә менән йырып, эҙ һалыу,
йырғыслау, ярыу. Кисә генә арыҡ аты менән
ер йыртҡан башҡорт крәҫтиәне бөгөн тракторлы
коллективҡа килде. Д. Юлтый.
ф К оро ҡалаҡ ауыҙҙы йырта. Мәҡәл.
ЙЫр 1Ы Ш 1 и. этн. 1. Кейәү кеше ҡыҙға ҡу
шылғанда йырта баҫып, бүләк өләшеп инеп ки
тер өсөн ике яҡтан ишеккә арҡыры тотоп тора
торған аршын самаһы тауар (йыртылған остары
тотҡан ҡыҙҙарҙың үҙенә була). [Кыҙҙар:] Әйҙә,
еҙнә, кил әле, йыртыш йыртып уҙырга. Еҙнә,
һиңә урын йәйҙек, бүләк биреп инергә. Ҡ . Даян.
2. "Гөп ҡоҙағый туйҙа өләшә торған тар тар
ғына тауар йәки башҡа бүләк (өләшкәндә тсоҙалар яғының еңгәләре, тсыҙҙары татсматс әйтеп
тора). Еккән аттары ҡола. Йыртыш һорай тип
көлмәгеҙ, борондан ҡалган йола (Туй йырынан).
ЙЫр ТЫ1И 2 с. диал. Ҡыйпысытс.
ЙЫр ЫҠ с. 1. Йырылып торған, йырылған.
Йырыҡ итәк.
2. и. мәг. Йырылып торған урын.
ф Йырыҡ ауыҙ ҡар. ауыҙ.

ЙЫр Ы ЛЫ у ҡ. төш. ҡар. йырыу 1—-3. Итәге
йырылган күлдәк, m Яҙгы ташҡында быуа
йырылган. Ф. Иҫәнғолов.
йығын и. 1 Һыу йырған соҡор. Ауылды
ҡап уртага ярып үткән йырын башында ала
бута, әрем араһынан саҡ күренеп ултырган бә
ләкәй бер өй генә йоҡламай. 3. Виишева.
2. диал. Гөрләүек.
ЙЫ РЫ НДЫ и. ҡар. йырғанаҡ 1.
Й Ы РЫ НЫ У ҡ. Берәй эш йәки хәлдән йырып
сығыу, нисек тә ҡотолоу; арыныу. Өфөләге
улым күпме ҡунаҡҡа саҡырҙы, донъя мәшәҡә
тенән йырынып китеп булмай. Р. Низамов. Мин
был хәүеф ле уйҙарҙан йырынырга тырыша инем.
Ә. Вәли.
йырыу ҡ. 1. Ниҙелер өңөп, ашап, юл ярыу.
Тауҙарҙы йырып, К ураган йылгаһы ага. К. Мәр
гән. / Эркелеп, быуылып ятҡан нәмәгә юл ярыу.
Быуаны йырыу, ш Балалар йылга йыра, агымын кире бора. Ф . Рәхимғолова.
2. Кимереп, өңөп, юлаҡ яһау. [һандыҡтың]
таҡталарын корт йырып бөткән. 3. Биишева.
3. Буйға ярыу, телеү, һ а ҙа ҡ Аҡһаҡ ҡоланың
һыртын ярып, бер ҡолагын йырып барып сыга.
«Аҡһаҡ ҡола».
4. Ниҙелер ян-яҡҡа аралап, алға хәрәкәт итеү.
Батҡаҡ йырыу. Көрт йырып барыу. ■ Зөһрә
ысыҡлы һаҙ үләнен йырып, тар гына һуҡмаҡ
тан бара. 3. Хисмәтуллин. / Ҡаршылыҡты еңеп,
алға хәрәкәт итеү. Беҙҙең танкылар алга йырып
үтте. С. Кулибай. П олковник Зенченко һәм бер
нисә офицер килде. Халыҡты йырып, демон
странттар араһына инергә теләнеләр. Ләкин
уларҙы индермәнеләр. Д. Юлтый.
ф Ауыҙ йырыу ҡар. ауыҙ. Йырып алғыЬыҙ
мыжғып торған күп. Йырып алгыһыҙ күп б у
лыу.
ЙЫТЫҠА с . Останлап, һүҙ ташып йөрөүсән
(ҡатынға ҡарата).
ЙЫУА и. бот. Һуғанбаш үҫемлектәр төркөмө
нә ингән, кеше ашай торған әсе ҡыяҡ япраҡлы
үләндәрҙең дөйөм исеме. Айыу (йәки ат, йүкә)
йыуаһы ҡар. оҫҡон йыуаһы. К үл йыуаһы һыу
лы һаҙлыҡ ерҙә үҫә торған йомшаҡ сөсө йыуа.
Ҡ алмыҡ йыуаһы ашағанда лайлаланып тора
торған яҫы ҡыяҡлы йыуа (ҡалҡыу ерҙә үҫә).
Ҡырсын йыуаһы ҡырсында үҫә торған ҡара
йәшел төҫтәге, йомро ҡыяҡлы, ваҡ сөсө йыуа.
Ҡыуыш йыуа эсе ҡыуыш йомро ҡыяҡлы сөскөлт
йыуа. Оҫҡон йыуаһы тау битләүҙәрендә үҫә
торған һабаҡлы эре йыуа. Сәүкә йыуаһы өй
көм-өйкөм булып, ҡая араһында үҫә торған
һыңар яҫы ҡыяҡлы сөсө йыуа. Талғыр йыуа
ҡалҡыуҙа үҫә торған һыҙат-һыҙат ҡыяҡлы әсе
йыуа. Тау йыуаһы ҡар. оҫҡон йыуаһы. Һаҙ
йыуаһы ҡар. күл йыуаһы.
ЙЫу АН с. 1 Әйләнәһе ҙур (оҙонса, йомро
нәмәнең арҡырыһына ҡарата); киреһе нәҙек.
Й ыуан агас. Й ыуан бүрәнә. Й ыуан таяҡ. Й ы
уан түмәр.
2. Кәүҙәгә ҡалын; һимеҙ, таҙа. Й ыуан кеше.
Йыуан ҡорһаҡлы кеше. ■ К алы н атҡарыу өсөн
бер йыуан ат һуйгандар. М. Буранғолов.
ф Төптән йыуан сыҡҡан эре һөйәкле, ҡыҫҡа
буйлы, ныҡлы кешегә әйтелә.
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# Ит ашагандың балтыры йыуан. Мәҡәл.
ЙЫУАНАЙТЫЛЫУ ҡ. төш, кар, йыуанай
тыу.
йыуанайтыу ҡ. Йыуанға әйләндереү.
йыуанайыу к. Йыуанға әйләнеү. Агас
йыуанайган, ш К ү л өҫтөнән болотка олгашкан багана кеүек кара нәмә үҫеп сыҡты. Бер
оҙоная, бер кыҫкара, бер йыуаная, бер нәҙе
гәйә ине у л 4багана». Д. Б уракаев.
йыуандырыу ҡ. Ауыр, күңелһеҙ хәлдәге
кешелә өмөт, ышаныс уятыу. Йыр менән йы
уандырыу. К үңелде йыуандырыу.
ЙЫу АНЛЫ Ҡ и. 1 . Оҙонса, йомро нәмәнең
аркыры киҫелеш ҙурлығы; киреһе нәҙеклек.
Беләк йыуанлыгы агас. Бүрәнәнең йыуанлыгын
үлсәү, ш [Әсәһе — Сабирага:] Ошо йөндән
һиңә ойок бәйләр өсөн тегәр еп йыуанлыгы ит
тереп, нәҙек кенә итеп иләйем әле. Ғ. Хәйри.
Аяктар күм-күм булган, күк тамырҙар бармак
йыуанлыгы булып калккан. Д. Юлтый.
2. Кәүҙәгә калын, йыуан булыу сиФа 1ы .
[Ҡатын:] — Минең йыуанлыкта һеҙҙең эшегеҙ
булмаһын! К. Мәргән.
ЙЫУАНТЫ Ҡ с. Уртаса йыуан һәм кы ҫка.
А йбулатка караганда байтак төпөш, урта буй
лы, йыуантык Асатай ат өҫтөндә лә дүрткел
кеүек булып күренә. Һ. Дәүләтшина. [Ибраһим
агайҙа] кы ҫкарак йыуантык бармактар, .. ысын
игенсе кулдары. Д. Исламов. Бында [Дим буй
ында] кы уак-кы уак талдар, йыуантык кара
кускы л еректәр үҫә. Б. Бикташев.
ЙЫУАНЫС и. 1. Күңелде әүрәткән, йыуан
дырған тойғо. Йыуаныс алыу. Йыуаныс биреү.
Йыуаныс табыу, ш һөрм әле керпектәрең ни
өсөн күңел йыуанысы өсөн генә бер тапкыр
күтәрелмәй, һылыуым?! Т\ Йәнәби.
2. Күңелде йыуандыра, шатландыра торған
кеше йәки нәмә. [Фатима:] Бала бер йыуаныс
бит ул. Әле бына, Гөлдәр килгәс, өйөм дүртмөйөшләнеп киткәндәй булды. Б. Бикбай. Унда
[тауҙа] беҙҙең өсөн бер нисә төрлө йыуаныс
бар ине. Ҡош оялары, йомран өңдәре каранык.
Ғ. Ибраһимов. Ҡотло булһын тартҡаның, ш ул
ысын йыуаныс гармуның. Ш. Бабич.
ЙЫУАНЫ СЛЫ с. Йыуаныс биргән. Й ыуаныс
лы хәбәр.
й ы у а н ы у ҡ. Ауыр, күңелһеҙ хәлдә өмөт,
кыуаныс табып, үҙеңде әүрәтеү. ^[Фәтхи] яҙ
ҡайтып иген сәсеү, ат, һыйыр алыу .. өмөттәре
менән йыуана. А. Таһиров. М ин йырымда туйгансага тиклем һине һөйөп, тирбәп йыуандым.
X. Ҡ унакбай.
ЙЫУАСА и, 1 . Сөсө ҡамырҙан йәйеп, ватс
итеп кырҡкылап, майға кайнатып бешергән
ашамлык. / Ҡ унакка йәки туйға күстәнәс итеп
алып барылған шул ашамлык. Килен, агаларына ҡунаҡҡа барам тип көн дә йыуаса бешерә
(Әкиәттән). Беҙҙең ҡоҙа хәлле икән, йыуасаһы
баллы икән (Туй йырынан). Йыуаса йыры туйҙа
ҡоҙа-ҡоҙалар күстәнәс күтәреп бейегәндә йыр
ланған шаян йыр.
2. диал. Күстәнәс. У л [Сөнәгәт] заводтан
ҡайтҡанда, еҙнәһенә гел йыуаса алып ҡайта.
Апаһына ла яулы к, күлдәклек һымаҡ бер нә
мә тоттора. Ж. Кейекбаев.

ф Иләк йыуасаһы диал. ҡар. бауырһаҡ '.
Йыуаса кеүек ныҡлы, батыр. Йыуаса ла кеүек
батыр ирҙәр беҙҙән киткән инде, юҡ улар (Х а
лыҡ йырынан).
ЙЫУАСАЛАУ ҡ. Йыуаса ҡушыу. Й ыуасалап
сәй эсеү.
ЙЫУАТА и. Нәҫел-ырыуҙың төп тамыры, за 
ты; йоҡан. Йыуатаң ҡороғор ҡарғағанда әйте
лә.
ЙЫУАТҠЫС и. Йыуаныс биргән кеше йәки
нәмә. һ и н [китап] йыуатҡыс, һин уяткыс, һин
минең ысын атам. Ш. Бабич. Юҡ тиһәң дә бар
ҙыр әле күңел йыуатҡыстарың (Халыҡ йыры
нан).
ЙЫУАТЫУ ҡ. Ауыр, күңелһеҙ хәлдә һүҙ ме
нән әүрәтеп, тынысландырыу.— Тупрагы ситкә
яҙгас, бер хәл дә итеп булмай ш ул,— тип Ф а
киһа ҡоҙагыйын йыуата. Ж. Кейекбаев. Изге
теләктә бул. Тик һин мине вәгдҙәләр менән йыу
атма, М. Кәрим. / Онотолдороп, яҡты тойғо уя
тып, тынысландырыу. К үңелде йыуатыу, ш
Йыуаталар мине йырҙар. Ф. Рәхимғолова. Ҡ у
рай тартып үҙен у л йыуата (Халыҡ йыры
нан).
ЙЫУАШ с. Йомшаҡ, баҫынҡы, баҫымсаҡ
тәбиғәтле; киреһе уҫал. Йыуаш кеше. Йыуаш
тәбигәтле малай, Ц Йыуаш күренеү. Йыуаш ҡы
на карау, ■ [Көсөк] үҙе бик йыуаш, ҡошҡортҡа теймәй, хатта вау-вау тип өрә лә бел
мәй, А. Игебаев. [Кухарка:] Н иңә һеҙ бөгөн
йыуаш ҡына ултыраһыгыҙ? Д. Юлтый.
•
Йыуаштан йыуан сыҡҡан. Мәҡәл.
й ы у а ш а й т ы у ҡ. Йыуашҡа әйләндереү,
йыуаш итеү. Кешене йыуашайтыу, ■ Рәхимә
тауышын йыуашайтты, Һ. Дәүләтшина.
й ы у а ш а й ы у ҡ. Йомшаҡ, баҫымсаҡ тәби
ғәтлегә әйләнеү, йыуашҡа әйләнеү. Бы л юлы
кеш еләр йыуашайып ҡалгандай күренә ине ин
де, һуҡраныуҙар ҙа ишетелмәй, Д. Юлтый.
— Мин һине ашҡа саҡыра килдем / — тине, ти,
Бесәй. Бүре йыуашая төшөп, бесәй янына кил
де, ти (Әкиәттән).
й ы у а ш л а н д ы р ы у ҡ. ҡар. йыуашайтыу.
ЙЫУАШЛАНЫУ к. кар. йыуашайыу.
ЙЫУАШЫТЫУ к. ҡар. йыуашайтыу.
ЙЫУАШЫУ ҡ. ҡар. йыуашайыу.
ЙЫУҒЫр с. диал. Йыума. Йыугыр ҡатын,
ЙЫУҒЫС u. 1. Ниҙелер ышҡып йыуыу өсөн
махсус тотолған йомшаҡ нәмә. Сепрәк йыугыс.
Й үкә йыугыс. И ҙән йыугысы. М унса йыугысы,
■ Картуф бешкән арала йыугыс алып иҙәнде
лә йыуа һалдым. К. Кинйәбулатова.
2.
күсм. Өнһөҙ, һүҙһеҙ хеҙмәт иткән хаҡһыҙ
ялсы .— һ и ңә йыугыс булырга килгәнем юҡ.
.. Ана, урының һал да ят. Т. Хәйбуллин.
ф Ҡыл йыуғыс бик юха, хәйләкәр кешегә
ҡарата әйтелә.
ЙЫУҒЫСЛАНЫУ ҡ. Әрһеҙләнеп, туҙып,
йыуғыс кеүек булыу. Бау йыугысланып бөт
кән.
ЙЫУҒЫСЛАУ ҡ. Йыуғыс менән ышҡыу.
Йыугыслап йыуыныу. ■ Гөлбаҙыян инәй һыу
йылыта һалды. .. Йыуылмай ултырган килеһен
йыугыслап, ҡырып йыуа башланы. Ғ. Шәри
пов.
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й ы у ҙ ы р т ы у ҡ. йөкм. ҡар. йыуыу 1, 2, 6.
[Гөлйөҙөм:] Өсөнсө көн генә йыуган керемде
Ғәзимә .. тотош ҡабаттан йыуҙыртты. Һ. Дәү
ләтшина.
ЙЫ УҘЫ р ЫУ ҡ. 1. йөкм. ҡар. йыуыу 1, 2, 6.
И ҙән йыуҙырыу, ш Буранбай күлдәк-ыштан
йыуҙырып ала торган урын тапҡан ине. Д. Юл
тый.
2.
Көслө һыу баҫымы йәки ағымы менән йыу
ыу. Машинаны йыуҙырыу. Урам ташын йыуҙы
рыу.
ф Эсәк йыуҙырыу Файҙаһыҙға сәй, һыу эсеү.
ЙЫУМа с. Һүҙ менән күңелде арбаусан.
Йыума кеше.
# Йыума тел ташты иретә. Әйтем.
ЙЫУЫ ЛЫ Ү ҡ. төш. ҡар. йыуыу. Й ыуылган
иҙән. Й ыуылган кер. ш И ҙе л, И ҙел! Аҙмы һыу
ҙар ташҡан, аҙмы таштар йыуылып шымарган.
Ғ. Сәләм.
ЙЫу Ы Н и. Һыйырҙың һигеҙгүҙ өҫтө (быҙа
улар алдынан йомшап, сокорланып төшә).
һы йы р йыуынын йомшатҡан.
ЙЫУЫНҒЫС и. Йыуына торған элеп куйм а
лы һауыт. Мөйөштә йыуынгыс, уның өҫтөнә
һабын ҡуйылган. А. Таһиров.
ЙЫҮЫНДЫ и. Берәй нәмәне йыуған бысрак
һыу. Йыуындыны түгеү. Jj Йыуынды һыу. ■
И ҙән уртаһында йыуынды һыу тулы тас тора.
Д. Юлтый.
й ы у ы н д ы к и. кар. йыуынды.
й ы у ы н д ы р ы у ҡ. Кешенең битен, кулын
йәки тотош тәнен йыуыу. Баланы йыуынды
рыу. ■ [Рәхим ә:] Йәш килен, бынау ҡара сур
найыңды йыуындырып, өҫтөнә берәй арыу нәмә
табып кейҙереп ебәр! Һ. Дәүләтшина.
ЙЫУЫНСа и. диал. ҡар. йыуғыс 1.
й ы у ы н ы у ҡ. Бит, ҡулыңды йәки тотош тә
неңде йыуыу. [Муйылбикә:] Йә, килендәр, ҡыҙ
ҙар, йыуыныгыҙ, тамаҡланып алайыҡ. Һ. Дәү
ләтшина. Ваннага, душҡа караганда, мунсала
йыуыныу һәйбәтерәк. В. Ғүмәров.
ЙЫУЫУ ҡ. 1. Һыу йәки бутән шыйыклык
менән бысраҡтан таҙартыу. Башты йыуыу. Бит
те йыуыу. Кер йыуыу. Ҡ улды йыуыу. Өй йы
уыу. Өҫ-башты йыуыу. Ҡайнатып йыуыу, һ а 
бынлап йыуыу. Й ыуган күлдәк. ■ И ҙән һапһары итеп ҡырып йыуылган. Я. Хамматов. Бер
көн иртәнсәк детсадта, әҙерләп йылы һыуҙы,
апаһынан һорап алып, Зәйнәп сынаяҡ йыуҙы.
Ғ. ам антай.
2. Һыу менән таштан, ҡомдан айырыу (ал 
тынды). Алтын йыуыу, ш Өмөтбай иртә менән
китеп, руда әҙерләй ҙә, төштән һуң Ҡарасәс
менән уны барып йыуа. Ғ. Дәүләтшин.
3. ағы п, тейеп сылатыу. Йылы күҙ йәштәре
Бәҙиголдоң битен йыуа. Т. Хәйбуллин.
4. Яр ситенән ҡуҙғатып ағыҙыу. [Буранша:]
Мин Ғилман агайҙы барып алып киләйем,
.. тулҡын йыуып алып китер. 3. Биишева. /
Өңөп емереү; ашау. һ ы у ярҙы йыуа.
5. күсм. Кешенең күңелен арбап иретеү; юха
лау. Ят ягаһын еҫкәгәнсә, үҙ кешең булыр, ят
итмәҫ, тигән булып таҫма телдәре менән йыуҙы.
Һ. Дәүләтшина.
6. күсм. һөйл. Ниҙелер ҡотлап эскелек һыйы

ойоштороу, берәй ваҡиғаны эскелек менән бил
дәләү. Хуж алыҡҡа берәй нәмә һатып алына,
һ и с булмаһа, кемгә булһа ла яңы кейем теге
лә. Бындай нәмәләрҙе [Әпсәләмоөтар] бер ва
ҡытта ла йыумай ҡалдырмайҙар, А. Карнай.
ф Бите(н) йыумаған ҡар. бит ‘. Сеүәтә йыуыу
күҙҙе йәшкәҙәтеп шым ғына илау. [Б исәләр
ҙең] ҡайһы берҙәре, йәш саҡтары иҫенә төшөп,
.. сеүәтәләрен йыуып ала. Ғ. Дәүләтшин.
0 Ҡ ул ҡулды йыуа, ике ҡул битте йыуа.
Мәҡәл.
ЙЫУЫШЫУ ҡ. 1. урт. ярҙамл. ҡар. йыуыу
1, 2 .
2. диал. Йыуыныу.
ЙЫФЫУ ҡ. диал. Йыпырыу. Ул [Ғариф] балгалаҡ алды ла курган йомортҡаны йыфырга
тотондо. Н. Мусин.
Й Ы һаЗ [гәр.] и. 1. (йәки өй йыһазы) Өй
эсендәге бөтә булған кәрэк-лраҡ нәмә. Й ыһаз
лы өй. ш Ы ласынбайҙың өйөндә йыһаз күрен
мәй ине. һикегә йәйелгән кейеҙҙе иҫәпләмәгән
дә, унда бер нәмә лә юҡ. Ғ. Ғүмәр.
2. Билдәле эш өсөн кәрәк булған ҡорал-ҡорамал. Фермага яңы механизация йыһаздары
ҡуйыу.
ЙЫһаЗЛаНДЫрЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. йыһаз
ландырыу. Завод .. бик камил ҡорамалдар ме
нән йыһазландырылган. ■ Яҡшы йыһазландырылган бүлмә; карауат, яҙы у өҫтәле, телефон.
Н. Иҙелбай.
йыһазландырыу ҡ. 1 . Йыһаз (1 мәғ.)
менән тәьмин итеү, йыһазлы итеү; йыһазлау.
Квартираны йыһазландырыу.
2. Эш өсөн кәрәкле ҡорал-ҡорамалдар алып
урынлаштырыу, йыһазлау. Мәктәп кабинетын
йыһазландырыу.
й ы ь а зл а у ҡ. ҡар. йыһазландырыу.
ЙЫ һаН [фарс.] и. 1. Ҡояш, йондоҙҙарҙы
эсенә алған бөтә донъя, ғаләм. Йыһан арауыгы.
2. Бөтә ер йөҙө. Күп илдәрҙә йөрөнөм, йыһан
гиҙҙем, үҙ илемдәй илдәр тапманым (Халыҡ
йырынан).
3. күсм. һөйл. Ниҙеңдер сикһеҙ, иҫәпһеҙ күп
һаны. Күҙ асып йомгансы, йыһан гәскәр йыйыл
ган. «Ҡаһым түрә».
ЙЫһаННама [фарс.] и., йыһаннама китабы
Бөтә йыһан тураһында төрлө мәғлүмәт биргән
боронғо китап.
ЙЫһаТ [гәр.] и. иҫк. 1. Изге һуғыш. Алга
табан барырга кы лгы л йыһат. М. ҒаФури.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЙЫШс. 1. Бер-беренә яҡын урынлашҡан бер
төрлө нәмәләрҙән йәки өлөштәрҙән торған. Йыш
тараҡ. Йыш текмә. // Йыш сәселгән иген.
ш [Тауҙытаугаһугар:] Бынау ерҙә тау бик йыш
ултырган, ә тегендә һирәк булган. Ш уларҙы ти
геҙләп ултыртып йөрөйөм (Әкиәттән).
2. Бер төрлө хәрәкәттәрҙең, тауыштарҙың
һ. б. тиҙ алмашыныуынан торған. Йыш пульс.
Йыш һулыш. Ц Пульсы йыш тибә. Йыш һулау.
3. Ҡыҫҡа ваҡыт һайын ҡабатланып, булып
торған. Йыш осрашыу ойоштороу. Ц Йыш ба
рыу. Йыш күреү. Йыш ҡайтыу. ■ Ҡ алала ..
байрамдар йыш була. С. агиш . Мәктәптә сак
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та кыҙҙар ятагына йыш инеп уйнай торгайныҡ.
С. Агиш.
ЙЫШАЙТЫУ ҡ. 1. Бер төрлө нәмәләрҙең
йәки өлөштәрҙең урынлашыу араларын кәме
теү, тығыҙлау. Өҫтәлдәрҙе йышайтып ултыртыу.
2. Бер төрлө хәрәкәттәрҙең, тауыштарҙың
һ. б. алмашыныу ваҡытын кәметеү; йыш-йыш
итеү. һулышты йышайтыу.
3. Ҡабатланып, булып торған ваҡыт араһын
кәметеү. Улар [боландар] тәүҙә әкрен генә ат
лап ситкәрәк тайшанды, унан аҙымдарын йы
шайтты ла күҙ асып йомгансы урман ҡырла
тып елеп китеп барҙы. С. Кулибай.
ЙЫШАЙЫУ ҡ. 1. Бер төрлө нәмәләрҙең йәки
бер нәмә өлөштәренең урынлашыу аралары кә
меү; тығыҙланыу. Урман йышайҙы.
2. Бер төрлө хәрәкәттәрҙең, тауыштарҙың
һ. б. алмашыныу ваҡыты кәмеү; йыш ҡабатланыу. Й әрәк тибеше йышайҙы. ■ — Бына хәҙер
уның [ауырыуҙың] пульсы ниндәй йышайҙы,
кискә көт тә тор, температураһы тагы утыҙ тугыҙга һикерәсәк. Һ. Дәүләтшина.
3. Ҡабатланып, булып торған күренештәрҙең
ватсыт араһы кәмеү; тиҙ-тиҙ ҡабатланыу. Б е ҙ
ҙән артҡа уҙып төшкән снарядтар йышайҙы.
Д. Юлтый. Ғаиләнең асыгыуы йышайгандан-йышая барҙы. X. Мохтар.
ЙЫШ Й Ы ЛТЫ РАҠ и. йыйн. ҡар. йылтырйышыр.
йышҡы и. Ағастан булған нәмәләрҙең өҫ
төн юнып шымарта торған ҡорал. Юнысҡылар
йышҡы эсенән бөгәрләнеп сыга ла ергә төшә.
А. Карнай. Йомро йышҡы буйҙан-буй улаҡлап
юныу өсөн ҡулланылған йышҡы. Ҡ ул йышҡыһы
шымартыу өсөн генә ҡулланылған ҡыҫҡа йыш
ҡы. Оҙои йышҡы шымартҡанды тағы төҙәйтер
өсөн ҡулланылған йышҡы. Тырнаҡ йышҡы
умарта, ялғаш һымаҡ түңәрәк нәмәнең эсен
шымарта торған йышҡы.
ЙЫШҠЫЛАу ҡ. ҡар. йышыу. Бүрәнәне йыш
ҡылау.
ЙЫШҠЫН с. диал. ҡар. шыр 1 1. Йышҡын
тугай.
й ы ш л а н ы у ҡ. төш. ҡар. йышлау 1. Йыш
ланған иҙән.
ЙЫШЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. йышлау 1, 2.
И ҙәнде йышлатыу.
ЙЫШЛАУ ҡ. 1. Бер-беренә яҡын килтереү,
араларын яҡын итеү. И ҙән таҡталарын йышлау.
2. Ҡ айҙалыр йыш-йыш йөрөү, йыш-йыш ба
рыу. [Әсәһе:] — Күсәрбай беҙҙең тирәгә хәҙер
йышланы. Нисә ҡарама, ҡыҙым эргәһендә.
Д. Исламов. Район ер бүлегендә зоотехник бу
лып эшләгәнлектән, Н аилә уларҙы ң колхозына
һирәк-һаяҡ булһа ла килгеләй торгайны. Ә ин
де былтыр, һугыш башлангас, йышлай баш ла
ны. Ғ. Ибраһимов.
3. ҡар. йышайтыу 3.
ЙЫШЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. йышыу. Йышылган таҡта. Йышылган тас.
2.
Күп тотоноуҙан шымарып, ялтырау. Й ы 
шылып бөткән таяҡ. ш [Үмәр] башындагы
ҡайыш һымаҡ йышылып бөткән ҡара такыяһын
алып, тирләгән саңлы битен, елкәләрен һыпыр
ҙы. Һ. Дәүләтшина.

3. күсм. Күпте күреп, төрлө эшкә, хәйләгә
оҫтарыу; шымарыу. [Апайым:] [Ф әниә] һинән
өлкән, йышылган ҡыҙ. .. Үҙеңә тиң ҡыҙҙар бөт
кәнме ни? Ф. Иҫәнғолов.
ЙЫШЫУ ҡ. 1. Ағас нәмәләрҙең өҫтөн юнып
шымартыу. Таҡта йышыу. Йышып тигеҙләү.
■
Улар [Ирек менән Толя] агасты оҙон көйө
йыша, шунан фуганка менән тигеҙләй, закрой
алалар. Ғ. Шәрипов.
2. Ҡом, көл кеүек онтаҡ нәмә менән ышҡып
йылтыратыу; ағартыу. Самауыр йышыу, ш
Йышып агартылган еҙ тас, еҙ ҡомган тотоп,
Байрас .. ҡунаҡтарҙың ҡулы н йыуҙырып сыҡты.
3. Биишева.
ЙӘ 1 [фарс.] терк. 1. бүл. Яңғыҙ йәки ҡ абат
ланып килеп, мәғәнә яғынан берен бере алмаш
тырған һөйләм һәм һөйләм киҫәктәрен сағыш
тырыу өсөн ҡулланыла, һөйләүсе йәки йыраусы
үҙенең отоп алган йырына йә әкиәтенә яңы һүҙ
ҙәр ҡушып, арттырып һөйләй. Ғ. Амантай. Р а
дио беҙҙең бүлмәлә ҡысҡырып һөйләп тора, йә
М әскәүҙән, йә Өфөнән музыка гөрләп тора.
Р. Ниғмәти. / Ҡ абатланып килеп, мәғәнә яғы
нан берен бере инҡар иткән һөйләм һәм һөйләм
киҫәктәрен сағыштырыу өсөн ҡулланыла. [Ай
булат:] Х әҙерге көндә йә беҙ, йә улар. Һ. Дәү
ләтшина. [Кыҙ:] Иртәгә йә һинең башың бөтә,
йә мин һинең ҡатының булам (Әкиәттән). Йә
булмаһа мәғәнә яғынан берен бере алмаштыр
ған һөйләм һәм һөйләм киҫәктәрен сағыштырыу
өсөн ҡулланыла. Ул беҙҙең сәстән һыйпай, йә
булмаһа арканан һөйә торгайны. С. Агиш.
2. Ниндәйҙер Фаразды белдереү өсөн ҡул
ланыла. [Сәлмән:] Быларга ышанһаң, йә у л 
тыртҡан картуфты сүпләп бөтөрҙәр (Әкиәттән).
3. көс. Ниндәйҙер үкенесте белдереү өсөн
ҡулланыла. Карап барыр инек, йә, исмаһам,
ут күренмәй алгы ҡаланан. Ғ. Сәләм.
ЙӘ 2 киҫ. 1. Йомошто йәки һүҙҙе тыңлап, үтәр
гә ризалыҡ белдергәндә әйтелә; яр ар .— Бар, ҡы
ҙым, һыуга барып к и л.— Й ә .— И пләп кенә йө
р ө.— Йә.
2. Ҡ еүәтләү, әйҙәләү, өндәүҙе белдергәндә
әйтелә; әйҙә. [Сынбулатов:] Йә, һөйлә, Хафиз
агай, тик ҡыҫҡараҡ тот. М. Ғажи. / Һүҙгә, яуап
ҡа ыңғайлатып, һорау биргәндә әйтелә; шунан.
— Йә, ни хәл? — Шул, бер көйө. С. Агиш.— Йә,
улым, һин ниндәй төш күрҙең? (Әкиәттән). /
Мөрәжәғәткә ҡаршы өндәшкәндә әйтелә. — Сәл
мән/ — Й ә/
3. Киҫәтеү, сикләүҙе белдергәндә әйтелә;
етәр. — Йә, күп сыуылдашмагыҙ. Һ. Дәүләт
шина. / Һығымталағанда, эште йәки һүҙҙе та
мамлағанды белдергәндә әйтелә; ярар. — Йә,
улайһа, бәгрем, хуш инде. Ғ. Амантай.
Й Ә 3 ымл. Ҡәнәғәтһеҙлек белдергәндә әйтелә.
һ и с тыңламай бит, йә. ■ Йә, ошо кешегә Ю ла
ман ҡарт ҡалайтып ышанһын! 3. Биишева.
ЙӘБЕр [гәр.] и. Физик йәки рухи ғазап, я Фа.
А уы л артынан ауыл, волость артынан волость
йәбергә, золомга ҡаршы күтәрелә. Һ. Дәүләт
шина. Батырша үҙенең хитапнамаһында баш
ҡорттарҙың күргән һәммә золом һәм йәберҙә
рен һанап сыга. Ғ. Фәхретдинов. Сөйәлбай бер
ваҡытта ла угәй әсәнән йылы һүҙ ишетмәгән,
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яҡты сырай күрмәгән, башы йәберҙән сыҡмаган (Әкиәттән).
□
Йәбер итеү (йәки ҡылыу) Физик йәки рухи
ғазап, яфа сиктереү; йәберләү. Тиҙ үлһәм дә,
шуга саҡлы бир Һин сабыр, ҡылдылар ҡәрҙәш
тәрем беҙгә йәбер. М. ҒаФури.
ЙӘБЕр ЗОЛМ ӘТ и. йыйн. кар. йәбер-золом.
Й Ә БЕР-ЗО ЛО М и. йыйн. Төрлө йәбер һәм
золом; йәбер-золмәт. Т үрәнең тамагы туйманы,
йәбер-золомон ҡуйманы, меңәрләп малды ҡы у
ҙылар, йөҙәрләп йәнде ҡыйҙылар. С алауат Юла
ев.
ЙӘБЕр ЛЕК и. Йәберҙән килгән ҡыйынлыҡ;
ыҙа. Йәберлек кисереү,
ЙӘБЕр ЛӘНЕҮ ҡ. 1. Йәбер күреү, йәбер ки
сереү. Й әберләнгән ярлы халҡы м өсөн мең
йәнемде ҡорбан итермен, Т. Йәнәби.
2. диал, ҡар, рәнйәү
ЙӘБЕр ЛӘТЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, йәберләү.
ЙӘБЕр ЛӘҮ ҡ. Йәбер күрҺәтеү, йәбер сик
тереү; йәбер итеү. [Салауат:] Әсирҙәргә тей
м әгеҙ! һугыштан Һуң әҙәм йәберләү — х у р 
лыҡ. М. Кәрим. Үгәй әсәнең өйгә аяҡ баҫыуы
була — теге ҡыҙҙы
йәберләй ҙә башлай
(Әкиәттән).
ЙӘБЕр СӘК и. диал. ҡар, йәрпесәк 1.
ЙӘБЕр ҺЕНЕҮ ҡ. Йәбер итеп күреү, йәбергә
һанау; рәнйеү. Ямал ханым ,, бик үпкәләне,
тырышып әҙерләгән аштарын ауыҙ итмәй кит
кәнгә йәберһенде, С. Агиш.
ЙӘБЕр ҺЕТЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар, йәберһетеү.
Йәберһетелгән кеше,
ЙӘБЕр ҺЕТЕҮ ҡ. Ғәҙелһеҙлек менән, Ҡаты
һүҙ менән рәнйетеү. Кешене йәберһетеү,
ЙӘБЕр -ЯФ А [гәр,] и, йыйн. Төрлө йәбер һәм
яФа. Йәбер-яфа күреү,
ЙӘБЕШЕҮ ҡ. 1, Ҡ уша һылашып, тығыҙ бу
лып тоташыу. [Лйбулаттың] арҡаһы ҡыҙып тирләп, күлдәге йәбеште, Һ. Дәүләтшина. Йәмил
көрәгенә йәбешкән батҡаҡты ҡырып таҙартты,
Й. МостаФин. / күсм. Урын-еренә килеү; киле
шеү. Барсынһылыу үҙе аҡыллы, үҙе матур, үҙе
ягымлы, үҙе уңган бер ҡыҙ булы п сыҡҡан, ти.
һөйләһә, һүҙе килешеп тора, ти, кейһә, кейеме
йәбешеп тора, ти. «Алпамыша».
2. Һурылып йәки сәнселеп эләгеү; тсаҙалыу.
Дегәнәк йәбешкән. Талпан йәбешкән, ■ А<:
һөлөктәр тәнгә йәбешә лә ҡан һура башлай,
Һ. Дәүләтшина.
3. Ысҡынмаҫлыҡ итеп эләктереү; тотоноу.
Йәбешеп ултырыу, ■ Әхмәт санаһының үрә
сәһенә йәбешеп бара, Д. Юлтый. Айыуголаҡ
арҡан осона йәбешеп төшөп киткән, ти (Әкиәт
тән). / Терәк, ярҙам өмөт итеп, кемгәлер һыр
лығыу; тағылыу. [Гәрәй — Саҡайга:] Кәмәң
ҡомга терәлә торгандыр шул. .. Юҡ инде, йә
бешмә миңә, ҡотолор яйыңды үҙең ҡара. Б. Бик
бай.
4. Тиҙ генә алыр өсөн тсул һалыу; тотоноу.
Коралга йәбешеү. ■ Усмангәле .. ауыҙы йы
рылып, агаһының шлемына йәбеште, уны кейеп
тә алды. Ғ. Дәүләтшин. / күсм. Һәләтләп, их
ласлап керешеү; тотоноу. Уйыш а йәбешеү. Эш
кә йәбешеү. ■ [Морат — Ильясҡа:] Таңдан то
роп, китапҡа йәбешкән. Әлеге ш ул математи

камы? Ҡ. Даян. Былар тагы кәрткә йәбешкән
(Әкиәттән). Сат (йәки тас) йәбешеү айырып ал
ғыһыҙ булып, нытс тотоноу. Китапҡа сат йәбе
шеү. ■ [Гөлйөҙөм — Заһитҡа:] Шунан башҡа
ны алмайым, тип, үҙең сат йәбештең бит. Һ. Дәү
ләтшина. Теш-тырнаҡ менән йәбешеү бик ныҡ
күңел һалып ихлас тотоноу. Һағыҙаҡ (йәки
һағыҙ) кеүек йәбешеү ҡар. сат йәбешеү. Егет
тәрҙең сибәрҙәре һагыҙаҡ кеүек йәбешеп тора
ине. Д. Исламов.
5. Аймап алып, кулды йәки теште батырыу.
Алҡымга йәбешеү. Богазга йәбешеү. Салгыйга
йәбешеү. Ягага йәбешеү, m Эт өрөп, [батшаныц] үҙенә йәбешә (Әкиәттән). / күсм. Даулап
йәки әрләп кемгәлер ташланыу. Х ангильдин
район кәңәшмәләренән һүҙ ишетеп, әрләнеп
ҡайттымы — енен сәсеп Ғафарга йәбешә, бөтә
гәйепте уга ауҙара. Н. Мусин. / күсм. Талар,
көсләр өсөн тсул һалыу. Батшаның ҡатыны,
һатып алган ҡолоң миңә йәбешергә итте, тип,
баштага ошаҡлап, баланы төрмәгә яптырган
(Әкиәттән).
6. күсм. Йоғоу, эләгеү (ауырыуға ҡарата).
Беҙҙең взвод командиры .. һөйләгәндә, тапма
йәбешкән кеше кеүек, тотлогоп-тотлогоп һөй
ләй. Д. Юлтый. / Ҡапыл тотоп, ныҡ ауыртыу.
Башҡа йәбешеү. Эскә йәбешеү, ш Боҙоҡ ҡы
мыҙҙы эсһәң, йөрәккә йәбешә. М. Ғөбәйҙул
лин.
ф Йәбешеп сығыу ата-әсәнең рөхсәтенән тыш
барыу (кейәүгә); ҡасып сығыу. Йәбешеп ятыу
нимәгәлер бик ихлас булыу. Ауы лга йәбешеп
ятыу. Хуж алыҡҡа йәбешеп ятыу. ■ Бы л йорт
тарҙың хужалары күсенергә күнмәй, торган
урындарына йәбешеп ята. Ф. Иҫәнғолов.
ф Сирләмәгән сир тапҡан: кире сире йәбеш
кән. Мәҡәл. Телгән икмәк кире йәбешмәй, Мә
ҡәл.
ЙӘБЕШКЕ и, 1 Йомаҡтың мәғәнәһенә тоҫ
мал яһарлыҡ билдә. Йомагыңдың йәбешкеһе
нимә? Йәбешкеһен генә әйт.
2. Ниҙеңдер асылына тоҫмал яһалған нәмә.
Бы л ҡушамат та юҡҡа гына әйтелмәгән. Ә л
биттә, уның ҡиссаһы, йәбешкеһе, үҙенә күрә
тамыры бар. Н. Ҡәрип.
ЙӘБЕШКӘК 1 с. 1 Һылашып, йәбешеп торо
усан. Йәбешкәк ҡар. Йәбешкәк мәте, ■ А йҙар
ҙың битенә әллә ниндәй йәбешкәк май һөрткән
дәр, 3. Р аФиҡов.
2.
күсм. Кешегә һырлығып, йәбешеп барыусан. Йәбешкәк кеше.
ф Йәбешкәк ҡағыҙ себенде йәбештереп тота
торған ҡағыҙ.
ЙӘБЕШ КӘК2 и. Ваҡ бет.
Й ӘБЕШ КӘК3 и. диал. Энәлек.
ЙӘБЕШ КӘКЛӘНЕҮ ҡ. Һыланып, йәбешеп
тороусанға әйләнеү.
ЙӘБЕШКӘКЛӘҮ к. Йәбешкәклегә, ваҡ бет
легә әйләнеү. Башы йәбешкәкләп киткән.
ЙӘБЕШ ТЕРЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар. йәбештереү
1 2
ЙӘБЕШТЕр ЕҮ ҡ. 1 Ҡуша һалып, тығыҙ итеп
тоташтырыу. Балсыҡ йәбештереү, ■ [Балы ҡ
сылар] ялангас ҡая таштарга йәбештереп эш
ләнгән ер өйҙәрҙә гүмер иткән, 3. Биишева.
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2. Елем һ . 6, менән беркетеү. Белдереү йә
бештереү. ш [Сания:] Көн дә улар листовка та
рата. Ш уларҙы йәбештергән өсөн ике-өс билет
бирәләр. С. Агиш.
3. кар. ҡаҙалтыу. Урмандан талпан йәбеш
тереп кайтыу. Тәнгә һөлөк йәбештереү.
ЙӘБӘЛДӘШ с. диал. кар. йомро 1 3.
ЙӘҒНИ аныҡ. терк. Әйтелгән һүҙ йәки (фе
керҙе сисеп, асыҡлап биргән һөйләм һәм һөй
ләм киҫәктәрен теркәү өсөн ҡулланыла. [Әмир
ханов:] Ш ауламагыҙ инде, йәмәгәт, йәгни иптә
штәр. С. агиш . Ахырына куйган хоҙай үҙ им
заһын. Имзаһын, йәгни илаһи тамгаһын. Ш. Б а 
бич.
ЙӘҒНИ-МӘҪӘЛӘН аныҡ. терк. кар. йәғни.
ЙӘҒр ӘФИ [гәр.] с. иҫк. Геограсфик. Йәгрәфи атамалар.
ЙӘҒр ӘФИӘ [гәр.] и. иҫк. ГеограФиЯ. Тәбиги
йәгрәфиә. Экономик йәгрәфиә. Башкортостан
йәгрәфиәһе.
ЙӘДИДИ с. тар. 1. Йәдитселеккә бәйле,
йәдитселеккә Ҡараған. Йәдиди мәктәп.
2. и. мәг. Йәдитселек яҡлы, лңылыҡ лҡлы
кеше. Кәдимиҙәр менән йәдидиҙәр араһында кө
рәш барган мәл ине. Ф . Иҫәнғолов.
ЙӘДИТ [гәр.] и. тар. 1. Яңылыҡ, мәғрисфәгселек яҡлы кеше.
2. кар. йәдитселек. Йәдит муллаһы. Йәдит
мәктәбе.
ЙӘДИТЛӘНЕҮ ҡ. тар. Йәдиткә (1 мәғ.) әйлә
неү.
ЙӘДИТСЕ и. тар. Йәдитселек лҡлы кеше.
Йәдитселәрҙең эйәрсендәре арта. Тәбиги гилем,
хәкикәт һөйөүселәр улар ягына ауа башлай.
М. Ғасфури.
ЙӘДИТСЕЛЕК и. тар. 19 быуат аҙағында
20 быуат башында барлыҡҡа килеп, батшалыҡҠа тсаршы революцион көрәш урынына мәҙәниәтселекте, мәғриФәтселекте алға һөргән татар
һәм Урта ази л милләтсел буржуазияһының
буржуаз-либераль хәрәкәте.
ЙӘДКӘр и. кар. ядкәр.
Й ӘҘр Ә [РУС. ядро] и. 1. ( йәки туп йәҙрәһе)
Боронғо шыма кәбәкле туптың тумалатс снаря
ды. Й әҙрә ярылыуҙары, картечь тауыштары —
барыһы бергә буталды. А. ТаҺиров.
2. (йәки мылтыҡ йәҙрәһе) Һунар мылтығының
Эре хайуанға ата торған тсурғаш пуляһы.
Айыу йәҙрәһе. ■ Х ы ялбайга тейҙе мылтык
йәҙрәһе, сыкты йәне, калды үле кеүҙәһе. Ш. Б а 
бич.
ЙӘҘҮӘЛ [гәр.] и. иҫк. 1. Төрлө мәғлүмәтте
тәртип менән теҙеп биргән яҙма йәки һыҙма;
таблица, граФик. Ҡабатлау йәҙүәле. ■ Ерле
дәүләт сәнгәтенең .. уҙган юлын йәҙүәл рәүе
шендә күҙ алдына килтереп була. «Совет Баш 
ҡортостанының ун йылы», 1929.
2. Эш башҡарылыу ваҡытын һәм урынын те
ҙеп күрһәткән яҙма; расписание. Дәрестәр йә
ҙүәле.
ЙӘҘӘК [рус. едок] и. тар. Аслыҡ ваҡытта
дәүләттән ярҙамға яҙыҡ алған йән башы һәм
шул ярҙам. Йәҙәк ашы. ш [Килдебай кусты]
йәҙәк сыкканда үҙебеҙҙе, атыбыҙҙы эшләтеп,
ак күмәскә туйҙырып торҙо. Ғ. Дәүләтшин.

ЙӘЖӘНКӘ [РУС. лежанка] и. диал. Ләжәнкә.
Сана йәжәнкәһе.
ЙӘЗБӘ [гәр.] и. Түңәрәк һыҙа торған ҡорал;
циркуль. Укыусының муксаһында дәфтәре ме
нән кәләме лә, йәзбәһе лә булыр. Ғ. Хөсәйенов.
ЙӘЗИТ с. диал. Яуыз, бәләсел.
Й ӘЗҮр и. иҫк. Дин буйынса, ҡорбанға тә
ғәйенләнгән мал. [Моратулла — Ҡ араһакалга:]
Ислам динен көсәйтеп, юлын асып бирергә,
йәзүрҙәрен кырырга, өлөшөнән булырга ебәрел
гән илсе һин. «Ҡ араһаҡал».
ЙӘИҺӘ бүл. терк. Йәки. Мәрйәм донъя күр
гән йәиһә тәрбиә итеүсеһе булган бер кыҙ
булһа, әлбиттә, быларга алданмаҫ ине. М. ҒаФу-

Й

ри.
ЙӘЙ и. Йылдың яҙ менән көҙ араһындағы
иң йылы ваҡыты. Йәй айҙары. Й әй уртаһы. Йәй
көнө.
ф йәй йөрөм кар. йөрөм. йәй ташы кар. таш.
ф Й әйгә сыккан йән үлмәҫ. Әйтем. Й әй ҡыш
ты туйҙыра. Әйтем.
ЙӘЙГЕ с . 1 й әй көнөндәге, йәйгә хас. Йәйге
кояш. Йәйге селлә. Йәйге таң. Йәйге кис. Йәйге
эҫе. Йәйге ямгыр. Йәйге ял. ш Ул әбей йәйге
еләк ваҡытында болонга килеп, йәш ҡыҙҙарҙы
алдап алып китә лә, юҡ итә, ти (Әкиәттән).
Йәйге йәмле көндәрҙә күтәрелә дауылдар (Х а
лыҡ йырынан).
2. й әй өсөн тәғәйенләнгән, йәйен (файҙаланы
ла торған. Йәйге кейем. Йәйге театр.
ЙӘЙГЕЛЕК и. Иәйге ваҡыт. Й әйгелеккә ит
ҡаҡлау. Й әйгелеккә ауылга китеү, ■ — Әсәй,
әйттем бит һиңә, йәйгелеккә бында алып ҡай
тырмын. Н. Мусин.
ЙӘЙГЕҺЕН р. Йәйге ваҡытта. Йәйгеһен ял
итеү. Й әйгеһен ауылда эш күп була.
ЙӘЙҒОр и. Һауалағы ямғыр бөртөктәрендә
ҡояш нуры сағылғандан яһалып, дуғаланып кү
ренеп торған төрлө төҫтәге буй-буй һыҙат.
Йылы ямгыр үткәс, йәйгор ҡалҡҡас, хуш еҫ
бәреп инде бүлмәгә. С. Кулибай. Сыуаҡ ямгыр
үтте, йәшәрҙе тугай, ҡырҙар, урман, аҡландар;
йәйгор сыҡты, әйтерһең дә күккә төрлө-төрлө
таҫма таҡҡандар. Т. арслан.
ЙӘЙҘЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йәйеү. А ш ъяулы ҡ
йәйҙереү. Иҙән йәйҙереү. Урын йәйҙереү.
ЙӘЙҘӘҮ и. диал. Тирмә.
ЙӘЙҘӘҮКӘ и. диал. йәйләүес.
ЙӘЙЕК 1 и. Ылыҫлы ағастың тарбаҡлы бота
ғы. Артыш йәйеге. Шыршы йәйеге, ш [Әбделнәгим бабай] бер киң йәйекле карагай эргәһенә
барып ултырҙы. Н. Мусин.
ЙӘЙЕК 2 с. арҡы ры ға йәйелгән; йәйенке,- киң.
Й әйек ҡойроҡ кир бейә, ти, тайҙар менән у л
да юк, ти. «аҡ һ аҡ ҡола».
ЙӘЙЕК 3 и. диал. йәйет.
ЙӘЙЕЛДЕр ЕЛЕҮ к. төш. ҡар. йәйелдереү.
ЙӘЙЕЛДЕр ЕҮ ҡ. 1. Ян-яҡҡа киң итеп йә
йеү. Итәктәрен йәйелдерә кейгән Төхвәт бай
ҙар .. ауыҙҙарын йырып көләләр. Т. Хәйбул
лин.
2. күсм. Киң күләмдә таратыу. Көрәште йә
йелдереү. Ярышты йәйелдереү, ш Бы раулау
сылар яңы скважиналарҙы тиҙерәк үҙләштереү
өсөн көрәш йәйелдерҙе. К. Мәргән.
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й ә й е л е ү ҡ. 1. төш. ҡар. йәйеү. Ҡаҙан тул
тырып ит һалынды, 5—6 йәймә һалма йәйел
де. 3. Биишева.
2. Арҡырыға киң булыу, иркен ерҙе биләү.
Й әйелеп үҫеү. Й әйелеп ятҡан диңгеҙ. Й әйелеп
яткан ялан. ■ А лы ҫ Аҡтүбәгә саҡлы диңгеҙ
йәйелгән. Ғ. Әмири. һуҡм аҡ үрләй. А лда ҡа
пыл йәйелеп китә киң тугай. М. Кәрим. / күсм.
Иркен, рәхәт тойоу; иркенләү, кинәнеү. [Таш
булат] йәйелеп ултырып, кәйеф менән генә тартырга тотондо. И. Насыри. Й әйелеп ятып уҡырга ваҡыт булманы. М. Хәйҙәров. Ишмәмәт —
у л күпте күргән, күпте белгән, йәйелеп китеп
һөйләшерлек кеше. А. Карнай.
3. Ян-яҡҡа киң булып таралыу, һ ы у ярҙан
аша һугып, тугайга йәйелде. М. Тажи. Шыма
аҡ ҡагыҙга кара йәйелмәй. Ямгыр яуы р алдан
төтөн һауага күтәрелмәй, ергә йәйелә.
4. күсм. Киң күләмдә таралыу. Х әбәр ил ара
һына йәйелде, ш Бы л хәрәкәт йәйелеп өлгөр
мәгән, яҡын тирәлә ятҡан атлы ҡаҙаҡтар уны
баҫып өлгөргән. Д. Юлтый.
ЙӘЙЕЛЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. йәйелеү 2. Й әйе
лешеп ултырыу.
ЙӘЙЕМ и. Баҫып йәйелгән бер өлөш. Бер
йәйем туҡмас. ■ [Ҡыҙҙар] ике йәйемгә бүле
неп, тубыҡтан батып, балсыҡ баҫырга тотондо.
Һ. Дәүләтшина.
ЙӘЙЕН 1 и. Киң ЯлпаҠ ауыҙлы, оҙон мыйыҡлы, сөсө һыуҙа йәшәгән шыма тәнле, тәңкәһеҙ
бик эре йыртҡыс бальгк. Йәйен ҡармагы. ■
Инде ярга сыгаргас ҡына, ҙур бер йәйен йылым
ды йыртып сыгып ҡаса. И. Насыри.
ф йәйен ауыҙ ҙур ауыҙлы кешегә мыҫҡыллап
әйтелә.
ЙӘЙЕН 2 р. йәйге көндә, йәйге ваҡытта. Я ҙ
көнө у л [дала] аллы -гөллө мең төрлө сәскә ме
нән ҡаплана, йәйен бер өҙлөкһөҙ тулҡынып, сай
ҡалып ятҡан ҡылган диңгеҙенә әйләнә, көҙөн
уны татырлы аҡһыл тупраҡ ҡаплай. 3. Биише
ва.
ЙӘЙЕНКЕ с . Артсырыга киң булып йәйелгән;
киң. Йәйенке танау. ■ Йәйенке лә ботаҡ һай
карагай йәм бирәлер бейек тауҙарга. «Ҡуңыр
боға».
ЙӘЙЕН-ҠЫШЫН р. й әй көнө лә, ҡыш көнө
лә; йыл әйләнәһенә. [Әптерәш агай] гүмер буйы
эшләп өйрәнгән, йәйен-ҡышын эшләй. Д. Юл
тый.
ЙӘЙЕНЛЕК и. йәйен 1 ҡармағы. Й әйенлек
һалыу.
ЙӘЙЕТ4 и. Йәйелеп лтҡан Яҙғы ташҡын һыу.
ЙӘЙЕҮ ҡ. 1. Ян-яҡҡа иркен итеп һуҙыу. Ҡ у л 
ды йәйеү. Ҡош ҡанатын йәйгән. Агас ботаҡта
рын йәйгән, ш А ҙнагол ҡоласын йәйеп, кәмәлә
аягүрә баҫып килә. 3. Биишева. Ул бармаҡта
рын йәйеп, ҡулы н күкрәгенә ҡуйҙы. С. Агиш.
2. Йоҡа, киң нәмәне тағатыу; яҙыу. Аш ъяулы ҡ
йәйеү. Кейеҙ йәйеү. Өҫтәлгә картаны йәйеп һа
лыу. ■ Үҙе торҙо, ярга күҙ ташланы, .. унан
чертёждарын йәйҙе. Ғ. Сәләм. Егет ҡулындагы
балаҫын ергә йәйеп һала (Әкиәттән).
3. Ятыр йәки ултырыр өсөн аҫҡа түшәү. Т ү 
шәк йәйеү. ■ Я мал Сәгиҙәне арба аҫтына бе
сән йәйеп, балаҫ түшәп ятҡырҙы. М. Тажи.

[Ү гәй әсә] йомшаҡ яҫтыҡ йәйеп йоҡларга ятҡан
(Әкиәттән).
4. Ҡоршап, теҙеп һалыу, түшәү. И ҙән йәйеү.
Таҡта йәйеү.
5. Тәгәрләтеп йоҡартыу. Туҡмас йәйеү, һ а л 
ма йәйеү.
6. Йоҡа итеп таратыу. Ҡорот йәйеү. Ҡаҡ
йәйеү. ■ Сәйәбикә өйөнә инә һалып, алып ҡайт
ҡан сейәләрен йәйеп ебәрҙе. Т. Хәйбуллин.
7. Киптереү өсөн таратып һалыу, тағатып
элеү. Кер йәйеү, ш [Хисам] ау, нәрәтәләрен
яр башына сыгарып йәйә лә, .. бесән сабырга
тотона. М. Тажи.
8. Төрлө ергә, ҙур майҙанға күсеү, үрсеп та
ралыу. Торна, өйрәк, ҡыр ҡаҙҙар, тугаҙаҡ ме
нән сел, ҡорҙар бала сыгарып, түл йәйеп, ба
лалары ҡош бул[ган] (Ҡ обайырҙан).
ЙӘЙКӘ и. диал. Сыналҡ аҫты.
ЙӘЙЛЕК и. ҡар. йәйгелек.
ЙӘЙЛӘҮ 1 ҡ. Ҡ айҙалыр йәй тороу. Й әйләүҙә
йәйләү. ■ — Аҡ тирмәләр ҡороп, өйөр-өйөр
йылҡылар әйләп, йәйләп йөрөгән замандар
кире ҡайтмаҫ. Б. Бикбай.. Урман эсендә, тау
култыгында күл бар. Унда аҡҡоштар йәйләй.
Ф. Иҫәнғолов. Йәйгелеген бында йәйләгәйнем,
ҡышҡылыгын ҡайҙа ҡышлайым (Халыҡ йыры
нан).
ЙӘЙЛӘҮ 2 и. 1. тар. Ауыл менән ҡырға кү
сеп, йәй тора торған урын. Й әйләүгә сыгыу.
Й әйләүҙән ҡайтыу. ■ Ғүмер булһа, ҡыш бына
гына тора, үтә лә китә ул. Я ҙ булы у менән
йәйләүгә сыгаһың. Т. Йәнәби. Я ланда унлап
тирмә — башҡорт йәйләүе. Ғ. Хәйри.
2. Ферма малын аҫрай торған йәйге урын.
«Бүләктау» колхозының һауын һыйырҙары бер
нисә төркөмгә бүленеп, йәйләүгә сыгарылды.
Д. Исламов.
ЙӘЙЛӘҮ 3 и. Икмәк бешереү өсөн киң итеп
дүрткелләп эшләнгән тимер таба.
ЙӘЙЛӘҮ 4 и. диал. Йәй көнө аш бешерә тор
ған асыҡ урын; тышҡы усаҡ.
ЙӘЙЛӘҮЕК и. ҡар. йәйләүлек.
ЙӘЙЛӘҮЕС и. й әй тыуған бәрәс.
ЙӘЙЛӘҮЕСЛӘҮ ҡ. й әй бәрәсләү. Бер нисә
һарыҡ әле яңыраҡ ҡына йәйләүесләне. И. Ғиз
зәтуллин.
ЙӘЙЛӘҮЛЕК и. йәйләүгә сыға торған урын.
Йәйләүлектәр китте, малдар бөттө, инде ҡалды
һагынып һөйләргә (Халыҡ йырынан).
ЙӘЙМӘ 1 и. й әйә һалып, табала бешереп
алынған икмәк; кәлсә. Йәймә бешереү. Ҡ аҙан
йәймәһе майҙа ҡайнатып, ҡаҙанда бешергән
йәймә. / Йоҡа ғына итеп, майға йәки һурпаға
бешереп, үлгән кешенең өсөн, етеһен, ҡырҡын
уҡытҡанда ҡул торған ашамлыҡ. Йәймәгә са
ҡырыу.
ЙӘЙМӘ 2 и. 1. Өҫтән йәйеп, ҡаплай торған
нәмә; япма. Самолёт беҙҙе бейеккә күтәрҙе. Ҡар
йәймәле ябынган ялан.
2. Түшәк өҫтөнән йәйә торған йоҡа аҡ нәмә.
Түшәккә йәймә йәйеү.
й ә й н ә ү ҡ. диал. йәйрәү. Й әйнәп ултырып
сәй эсеү. Й әйнәп ятыу.
ЙӘЙПЕ 1 с. диал. 1. ҡар. йәйпәк 1. йәйпе
ҡаҙан.
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2. йәйенке, һ а й гына йәйпе йылга буйына
Я лпакйы лга ауылы ултырган, Ғ. Дәүләтшин.
ЙӘЙПЕ 2 и, диал. Сынаяҡ аҫты.
ЙӘЙПЕС с. диал. кар. йәйпәк 1. Йәйпес һауыт.
ЙӘЙПӘК с. 1. Киң, йәйенке ауыҙлы (һауьггка
ҡарата). Ғибат үҙе аяксы булы п йөрөй. Уның
бер кулында йәйпәгерәк сеүәтә, икенсеһендә
кәкре һаплы агас ижау. Ж. Кейекбаев. / и. мәг.
Киң ауыҙлы һай һауыт. Йәйпәк менән кымыҙ
эсеү.
2. Киң, ялпаҡ булып йәйелгән. Буфетсы асык
сырайлы, йәйпәгерәк битле .. бер кыҙ ине.
Б. Бикбай.
ЙӘЙПӘКЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. йәйпәккә (2 мәг.)
әйләндереү, йәйпәк итеү; йәйпәкләү.
ЙӘЙПӘКЛӘНЕҮ ҡ. йәйпәккә (2 мәғ.) әйлә
неү.
ЙӘЙПӘКЛӘҮ ҡ. й ә й п ә к (2 мәғ.) итеү. Уның
[багананың] бер ягы йәйпәкләп юнылган да шы
ма итеп йышылган. Б. Хәсән.
ЙӘЙРӘ и. Арҡаһы, ҡабырғаһы бик оҙон энә
ләр менән ҡапланған кимереүсе йәнлек.
ЙӘЙҒ*ӘН и. Алғы, Урта һәм Үҙәк Азияның
сүллек һәм ярым сүллектәрендә, шулай уҡ К ав
каз артында һәм Ҡ аҙағстанда осраған илек тө
рәндәге хайуан.
ЙӘЙ1>ӘТЕҮ к. 1. Иркен, киң итеү, киң ерҙе
биләтеү; йәйелдереү. Малды якш ылап, йәйрә
теп ашатыу.
2. күсм. Иркенлек, рәхәтлек биреү, кинәнде
реү, иркенләтеү. Йәйрәтеп йоҡлатыу. Йәйрәтеп
ултырып сәй эсереү. Йәйрәтеп ултырып һөйләш 
тереү.
ЙӘЙРӘҮ ҡ. 1. Иркен, киң булыу; киң ерҙе
биләү; йәйелеү. Й әйрәп үҫеү. Йәйрәп китеү.
Йәйрәп ятҡан баҫыу. Й әйрәп киткән дала.
■ Ә ллә арналганмы у л йыр яҡты йондоҙга,
йәйрәп ятҡан яландарга, хәтфә болонга? С а
лауат Юлаев. Заятүләк .. ай яҡтыһында йәйрәп
яткан тын күлдең матурлыгына хайран булып,
оҙаҡ ҡарап тора. «Заятүләк менән һы уһы 
лыу».
2. күсм. Иркенлек, рәхәтлек тҫйоу; кинәнеү,
йәйелеү. Йәйрәп йөрөү. Йәйрәп ултырыу. Й әй
рәп ятып йоҡлау. Йәйрәп китеп һөйләшеү.
■ Ҡарт йәйрәп китеп мунса инеп ята икән
(Әкиәттән).
ЙӘЙСӘН и. ҡар. ләйсән.
ЙӘЙӘ 1 и. Уҡ атыу өсөн бөгөп кереш тартҡан
ҡорал, ян. й әй ә тартыу.
ЙӘЙӘ 2 и. Ярым түңәрәк йәки ярым квадрат
рәүешендәге пунктуацион билдә. Квадрат йәйә.
Йәйә асыу. Йәйә эсенә алыу.
ЙӘЙӘҮ р. Үҙ аяғың менән атлап. Й әйәү ба
рыу. Й әйәү йөрөү. ■ Ы рымбур ягына йәйәү
сыгып киттек. Т. Йәнәби. К илен аттан төшөп,
йәйәү йүгерә (Әкиәттән).
ф Ҡ ара йәйәү бөтөнләй атһыҙ. Ҡара йәйәү
ҡалыу, ш Атайымдың кара йәйәү интеккән сагы ине. Й әгни Ҡолагаш ка әле юҡ тигән һүҙ.
С. Кулибай.
ЙӘЙӘҮЛЕ с . 1. й әйәү барған, йәйәү йөрө
гән. Оло юлдан бер йәйәүле кеше тоҡсай арт
маҡлап, талгын гына атлап килә ине. Б. Бик
бай.

2. йәйәү хеҙмәт иткән. Й әйәүле һалдат.
■ Й әйәүле гәскәр Днепрҙың аръягына төндә
сыҡты. «Башҡортостан батырҙары», 1959.
ф йәйәүле буран ш ул уҡ һепертмә буран
(ҡар. буран).
• Й әйәүлегә янсыҡ та ауыр. Мәҡәл.
ЙӘЙӘҮЛЕ-ЯЛПЫ ЛЫ е. Йәйәүләп килгән.
Й әйәүле-ялпы лы кешеләр.
ЙӘЙӘҮЛӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәйәүләТеү
1. Й ылга ярында йәйәүләтелгән эскадрондар
ята. Ә. Ихсан.
ЙӘЙӘҮЛӘТ ЕҮ ҡ. 1. Йәйәү атлатыу. Сафҡа
теҙеп, йәйәүләтеп алып китеү.
2. диал. ҡар. кинәнеү 2. Йәйәүләтеп ултырып
сәй эсеү.
ЙӘЙӘҮЛӘҮ ҡ. Йәйәү атлау. Й әйәүләп барыу.
Й әйәүләп килеү. Й әйәүләп ҡайтыу. Төшөп йә
йәүләү. ■ [Крәҫтиәндәр] бүлеп бирелергә тей
ешле булган ергә табан йәйәүләй. Ғ. Хәйри.
Ватандың аргы сигенән йәйәүләп сыҡһаң әгәр,
йыл йөрөрһөң, етә алмаҫһың бирге сигенә ҡә
ҙәр. Р. Ниғмәти.
ЙӘЙӘҮЛӘШЕП р. й әйәү бергә. Й әйәүләш еп
килеү.
ЙӘКИ [фарс.] бүл. терк. Мәғәнә яғынан бе
реһен береһе алмаштырған ике һөйләм йәки
һөйләм киҫәген алмаштырып теркәү өсөн ҡул
ланыла; йәиһә. Иртән йәки кис менән, һ и н йәки
мин. ■ Ер хуры һин йәки ожмах шәүләһе, һын
дарың гүйә фирештә кәүҙәһе. Салауат Юлаев.
— Йә, алайыҡ һине йәки мине, беҙ бит икәү
айырым инек бит. Ғ. Амантай.
ЙӘКҮН [гәр.] и. иҫк. Йомғаҡ, һөҙөмтә. Эш
тең йәкүне. ш М азлумов быгаср әйткәндәренә
йәкүн яһагандай һөйләп китте. f \ Ғүмәр.
ЙӘКШӘМБЕ [фарс.] и. Аҙнаңың һуңғы, етен
се көнө; дөйөм ял итеү көнө. Йәкшәмбе көн ҡала
театрына барам. Ғ. Хәйри.
ЙӘКӘЛ и. диал. Бәкәл, бәкәлсәй.
ЙӘЛ [РУС. жаль] хәб. функцияһында 1. Әсе
неү, һыҙланыу, үкенеү, аяу тойғоһон белдерә.
Айбулат [Ҡотлоярҙың] ауыр тормоштан бик
йонсоганын күрҙе, йәл булды. Һ. Дәүләтшина.
Балта йәл булды, һорап ҡараһам да кире бир
мәне. М. Ғажи. Үҙ илкәйе өсөн ҡорбан булган
ир-егеттең гүмере йәл булмаҫ (Халыҡ йырынан).
Туганыңды утҡа һалдылар, йәл түгелме һиңә,
агаҡай? (Сеңләүҙән). [Ҡыҙ — Айыуголаҡка:]
Ниңә улай ҡарайһың, әллә йорт йәл ҡаламы?
(Әкиәттән).
2. Ниҙелер бирергә, исраФ итергә ҡыҙғаныу
тойғоһон белдерә. Йоҡо йәл. Көс йәл.
% Үҙем тапҡан мал түгел, атайҙыҡы йәл тү
гел. Әйтем.
ЙӘЛБЕр -ЙӨЛБӨр оҡш. Ваҡ-ваҡ ҡына, еңел
генә һелкенгәнде белдергән һүҙ (йоҡа нәмәгә
ҡарата). Й әлбер-йөлбөр итеү. Йәлбер-йөлбөр
килеү.
ЙӘЛБЕр СӘК и. диал. Итәктәге ваҡ ҡатмар.
ЙӘЛДӘК с. Хәйләле, йылғыр алдай торған. Ц
[Ф әхри:] Фермага күҙ һалып ҡайтырга кәрәк,
у л йәлдәктәргә ышаныс юҡ. Б. Бикбай.
ЙӘЛДӘКЛӘНЕҮ ҡ. Йәлдәккә әйләнеү.
ЙӘЛДӘТ" 1 с. ҡар. йәлдәк.
ЙӘЛДӘТ*2 и. ҡар. йәлдәү.
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ЙӘЛДӘҮ и. Мурҙаның ауыҙланып, эскә инеп
торған өлөпю.
ЙӘЛЕП [ғәР. ]: йәлеп лтеү (йәки ҡылыу) ылыҡтырыу, тартыу. Игтибарҙы йәлеп итеү. Баланы
мәктәпкә йәлеп итеү. Кешене эгикә йәлеп итеү.
■ Ул [Кәримә апай] миңә һәр вакыт йылы
йөҙ күрһәтә, .. минең янган күңелемде үҙенә
йәлеп кыла торгайны. М. ҒаФури. Селдәр ҡыш
көнө йылга тамаҡтарына яҡыныраҡ һыйына,
уларҙы ерек бөрөһө йәлеп итә. «Совет Баш ҡор
тостаны», 1986, 2 Февраль.
ЙӘЛЕПЛЕ с . ҡар, килешле. Й әлепле төҫ.
Й әлепле эш.
ЙӘЛИЛ [гәр,] с. иҫк, 1. Бөйөк. Ғәзиз ата
балаһы инем, булдым заил, айырылмаҡты тәҡ
дир ҡылды мәүләм йәлил (Халыҡ шиғырынан).
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЙӘЛКЕ [рус. жалко] хәб. функцияһында һөйл.
ҡар. йәл.
ЙӘЛЛӘТ [гәр.] и. иҫк. 1. Б а т киҫеүсе, палач.
2. күсм. Ҡанһыҙ, мәрхәмәтһеҙ кеше. Йәндәр
ҡыйыла, йәлләт, яуыздар, ҡанлы ауыҙҙар ҡа
нун яһайҙар, Д. Юлтый.
ЙӘЛЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. йәлләү 1.
й ә л л ә ү ҡ. 1. Аяныс хәлдә күреп, әсенеү,
ҡыҙғаныу. [Кәрим] әсәһенең сал сәстәренә, һурылган йөҙөнә ҡарап йәлләне. Я. Хамматов.
һауаларга уҡ сорготтом, ҡарлугасҡа тейҙе уҡҡынам. Аяҡайым янына ҡолап төшкәс, меҫкен
ҡошто йәлләп юҡһынам. С алауат Юлаев.
2. Бирергә, исраФ итергә йәл күреү, 'ҡыҙға
ныу. Аҡса йәлләү. Йоҡоно йәлләү. Көстө йәл
ләү, ш [Дауыт:] Йә, әсәй, йәлләмә инде. Б ерҙән-бер улыңдан йәлләгән малыңды эт ашаһын,
III. Янбаев. Дан сыгарыр ирҙәр йән йәлләмәҫ,
йәнде йәлләү менән дан булмаҫ (Халыҡ йыры
нан).
ЙӘЛЛӘҮЕС с. Әсенеү, аяу тойғоһо уятҡыс;
йәл. Вагондан төшкән кешеләргә ҡарауы бик
тә йәлләүес ине: барыһы ла йонсоган, талсыҡ
ҡан, йөҙҙәренән хәсрәт бәрелеп тора, К. Кинйә
булатова. Йортона ҡайтҡанда Разифаны ҡаршы
алыусы берҙән-бер йән эйәһе ошо Аҡҡойроҡ
булды. Көсөк кенә ине әле, йәлләүес кенә.
Ш. Янбаев.
ЙӘЛЛӘШЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. йәлләү 1. Илагас, йәлләшеп уга кәпәсе тулганса еләк йыйып
бирҙек, Н. Мусин.
2. диал. Йәлләү.
й ә л п оҡш. Етеҙ, еңел хәрәкәтте йәки һалы 
нып торған еңел нәмәнең хәрәкәтен белдергән
һүҙ. Й әлп итеп боролоп ҡарау. Й әлп итеп ҡа
лыу. Й әлп итеп сыгып китеү, ш Тугаҙаҡ .. буҙ
лап ултырган бисәһен йәлп иттереп күтәреп а л
ды, Т. Килмөхәмәтов.
ЙӘЛПЕЛДӘТЕҮ ҡ. Йәлп-йөлп иттереү, йөлпйөлп килтереү. Йәлпелдәтеп баҫып килеү. Й әл
пелдәтеп алып килеү, ш Саҙрислам ,, иҫке ши
нелде, сабыуҙарын ҡанаттай йәлпелдәтеп күтәр
ҙе лә икенсе урынга илтеп йәйҙе. Ф . Иҫәнғо
лов.
ЙӘЛПЕЛДӘҮ ҡ. Йәлп-йөлп итеү, йәлп-йөлп
килеү. Й әлпелдәп атлау. ■ Юрттырып барганда томаҡ ҡолаҡтары йәлпелдәп, еләҫ ел бәрә.
Эҫе көндә был бик рәхәт була. Ғ. Ғүмәр.

ЙӘЛПЕЛДӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. йәлпелдәү.
Й әлпелдәш еп килеү.
й ә л п й ә л п оҡш. Ҡ абат-ҡабат йәлп иткән
хәрәкәтте белдергән һүҙ. Й әлп-йөлп итеү.
ш [Ҡотлогүжа ҡарт] йәлп-йөлп баҫып, ауылга
ҡарай китте. Р. Солтангәрәев.
ЙӘЛП-ЙӘЛП окш, ҡар. йәлп-йөлп. Й әлп-йәлп
итеү. Й әлп-йәлп килеү,
ЙӘЛПӘЙЕҮ ҡ. Йәлпәккә әйләнеү, йәлпәк бу
лыу; йәлпәшеү. Эшләпә йәлпәйгән,
ЙӘЛПӘЙТЕҮ ҡ. Йәлпәккә әйләндереү, йәл
пәк итеү. Йәлпәйтә һугыу. ■ Солтан танауын
йәлпәйтеп йылмая, Һ. Дәүләтшина.
ЙӘЛПӘК с. Яҫы булып йәйелгән; йәйпәк.
Й әлпәк бит. Й әлпәк өй. Й әлпәк танау. Й әлпәк
таш. Й әлпәк булы у. Й әлпәк итеү.
ЙӘЛПӘКЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Йәлпәккә әйләнде
реү, йәлпәк итеү.
ЙӘЛПӘКЛӘНЕҮ ҡ. Йәлпәккә әйләнеү, йәл
пәк булыу. Йомаголовтың йөҙө үҙгәрҙе, һорголт күҙен ҡаплаган киң ҡара ҡашы һалынды,
сөм кара мыйыгы, ҡыҫҡа сәсе тырпайҙы, та
науы йәлпәкләнде,,, Я. Хамматов.
ЙӘЛПӘКЛӘҮ ҡ. Йәлпәккә әйләндереү, йәл
пәк итеү. Күбә осон йәлпәкләү.
ЙӘЛПӘН-ЙӨЛПӘН оҡш, йәлп-йөлптән оҙайлыраҡ хәрәкәтте белдергән һүҙ. Й әлпән-йөлпән
атлау. Й әлпән-йөлпән итеү.
ЙӘЛПӘНЛӘТЕҮ ҡ. йәлпән-йөлпән иттереү,
йәлпән-йөлпән килтереү. Йәлпәнләтә баҫып ки
леү,
ЙӘЛПӘНЛӘҮ ҡ. Йәлпән-йөлпән итеү, йөлпән-йөлпән килеү. [Рәйсә:] Бына һин әле! Көн
дә ошо ваҡытта йәлпәнләп ҡайтып инер ҙә, ..
йылмайып өндәшер ине, бөгөн ни эшләне? Р. Ни
замов.
ЙӘЛПӘНЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. йәлпәнләү.
Йәлпәнләш еп килеү.
ЙӘЛПӘШ с. Яҫы булып йәйелгән; йәлпәк.
Й әлпәш танау.
ЙӘЛПӘШЕҮ ҡ. Йәлпәшкә әйләнеү, йәлпәш
булыу; ялпашыу. Й әлпәш еп барып төшөү. Й әл
пәшеп яткан балсыҡ.
ЙӘЛПӘШТЕр ЕҮ ҡ. Йәлпәшкә әйләндереү,
йәлпәш итеү. Йәлпәштерә һугыу. Кәбәнде йәл
пәштереп һалгандар.
ЙӘЛСЕТЕҮ ҡ. 1. Ф айҙаһын күрерлек, кинәнерлек итеү; кинәндереү. [Мозафар] колхозда
йәлсетеп эшләмәне. Ф. Иҫәнғолов.
2. Нимәгәлер булған ихтыяжды ҡәнәғәтлән
дереп, шатландырыу; кинәндереү. Үткән йылгы
йәй ямгырга йәлсетмәне, ш Тамсы ла кәйеф
юк, күңелдә тик һагыш, шатлыҡҡа йәлсетмәй,
ҡаныҡты был яҙмыш. А. Игебаев.
3. Тыныслыҡ, иркенлек менән йәшәтеү. Бабай
һеләүһенде йәлсетмәне, булган береһен тотоп
торҙо.
ЙӘЛСЕҮ ҡ. 1. Ф айҙа, рәхәт күреү; кинәнеү.
[Гөлйөҙөм:] Тимерхан тәҡәтте ҡоротто инде.
Йәлсемәнек беҙ унан. Я. Вәлиев. И хлас х е ҙ
мәт итеп ҡараһам да, һис бер йәлсеп йәшәй
алманым, Б. Вәлит. Мине лә генә биреп бер
ҡатайга, йәлсерһең дә микән, атаҡайым (Сең
ләүҙән).
2. Нимәгәлер булған ихтыяжды ҡәнәғәтләнде-
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pen, шатланыу; кинәнеү. О т а йәлсеү, ш Үмәр
ҡарт тирә-йүнгә яманаты сыккан, гүмеренә
иргә йәлсемәгән Бәгиҙәне йәй буйы килене ме
нән бер ҡыуышта йоҡлатып, бергә эшләтеп йөрө
гәненә үкенде. Ш. Янбаев.
ф Тимерсе бысаҡҡа йәлсемәй. Мәҡәл.
ЙӘЛТ [фарс.] с. иҫк. кит. Етеҙ, өлгөр.
ЙӘЛТЛӘҮ ҡ. иҫк. кит. Тиҙләтеү, һәләтләү.
ЙӘЛТӘНЛӘҮ ҡ. диал. Елтәнләү.
ЙӘЛТӘ Ф И Т [гәр.]: ләм йәлтәфнт иҫк. игти
барһыҙ. Ваҡытлы матбугаттың биргән аҙыгына
боронгоса алган хәбәр таратыусы тип ҡарау
вә уны ләм йәлтәфит ҡалдырыу бөтөнләй бөт
кән. М. Ғафури.
ЙӘЛӘҮКӘр с. диал. Арамъя.
ЙӘМ и. 1. Төҫ, күренеште матурлаған сифат;
күрк. Йәм биреү. Йәм өҫтәү. ■ Карагай ҙа
үҫер ай йәм өсөн, бал ҡорттары осор бал өсөн
(Халыҡ йырынан).
2. Күңелгә ҡыуаныс, рәхәтлек биргән сиФат.
Д онъя йәме. Йәм табыу. ■ Бала бит у л эшкә
көс бирә, тормош йәме күберәк күренә. Ғ. Оәләм.
ф Ас кешегә аш йәм, туҡ кешегә бүрек йәм.
Мәҡәл. Күп аштың тәме юк, күп һүҙҙең йәме
юҡ. Әйтем. Тыйнаҡһыҙ өйҙә йәм тормаҫ. Әйтем.
Яҙҙың йәме сәскә менән, көҙҙөң йәме кәлтә
менән. Әйтем.
ЙӘМАЛ и. ҡар. ямал.
ЙӘМБИЛ и. иҫк. Бәләкәй ҡул йышҡыһы; ҡыҫ
ҡа йышҡы. Бер яҡлы йәмбил бер кеше йыша
торған йәмбил. Ике яҡлы йәмбил ике яҡтан ике
кеше тотоп йыша торған тотҡалы йәмбил. Ҡыя
йәмбнл ҡыя бысаҡлы йәмбил.
ЙӘМҒЕ [гәр.] и. иҫк. 1» йыйылма, берләшмә.
Доходтарҙың дөйөм йәмгеһе .. расходтарҙан күп
арта. «Оовет Башҡортостанының ун йылы»,
1929.
2. билд. а. мәг. Бөтә, барлыҡ. Йәмге донъя.
Йәмге халыҡ.
Йәмгебеҙ ҡ ул ҡуябыҙ. ■ һалдатты фараз
ҡылдыҡ ки һыуҙагы йәмге балыҡҡа (Бәйеттән).
□
Йәмге булыу йыйылыу, берләшеү. Әгәр
йәннәт менән тамуҡты әүсаф ҡылыуга йәмге
булһа каф та каф. М. ҒаФури. Йәмғе ҡылыу
йыйыу, берләштереү. [Рустар] Тургайҙың ҡыргыҙҙарын йәмге ҡылды (Бәйеттән).
ЙӘМҒЕҺЕ билд. а. Бөтә булғаны, барлығы.
[Ш әмсулла:] Ун һигеҙ йүкә, егерме өс имән —
йәмгеһе ҡырҡ бер төп агас. М. Кәрим.
ЙӘМҒИӘТ [гәр.] и. 1. Материаль тормоштоң
дөйөм булған конкрет-тарихи шарттары ерле
гендә күмәге бер бөтөнгә берләшкән халыҡ.
Коммунистик йәмгиәт. Кеш елек йәмгиәте. ш Со
вет дәүләте, уның бөтә органдары .. йәмгиәт
мәнфәгәттәрен, граждандарҙың хоҡуҡ һәм ирек
тәрен һаҡлауҙы тәьмин итә. Башҡорт АООР-ының Конституцияһы, 1984.
2.
Уртаҡ эш, уртаҡ маҡсат йәки башҡа нәмә
нигеҙендә берләшкән кешеләр төркөмө. Геогра
фик йәмгиәт. Ғилми йәмгиәт. И рекле спорт
йәмгиәте. Йәмғиәте хәйриә тар. мохтаж кеше
ләргә ярҙам күрһәтеү маҡсатын тотҡан ойош
ма.
ф Йәмғиәт фәндәре кешене һәм уның культу

раһын өйрәнә торған фәндәр (тарих, политик
экономил, филологил һ. б.)
ЙӘМҒИӘТЛӘШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәм
ғиәтләштереү. Йәмгиәтләштерелгән мал.
ЙӘМҒИӘТЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. Йәмғиәт (1 мәғ.)
ҡарамағына берләштереү. А уы л хужалыгын
йәмгиәтләштер еү .
ЙӘМЕ киҫ. Үтенеүҙе, үтенесле өндәүҙе бел
дергәндә әйтелә; яраймы. [Гөлйөҙөм:] Бар, ба
лам, бысранмай гына йөрө, йәме. Һ. Дәүләт
шина. [Сәгиҙә:] Кара, онота күрмә. Онотма,
йәме. М. Тажи.
ЙӘМИҒ [гәр.] билд. а. иҫк. кит. Бөтә, барлык; йәмғе. Йәмиг халыҡ.
ЙӘМИЛ [гәр. ] с. иҫк. 1. Матур, гүзәл.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЙӘМИН [гәр.] и. иҫк. Ант. Валлаһи, һеҙҙәй
әҙәмдәр ҡыҙганыс, тим, бер йәмин! Ш. Бабич.
□
Йәмин итеү ант итеү. Выжданым һатмам,
тип иттем йәмин. М. Ғафури. Яуыз, боҙоҡ ке
шене изге тау тишегенә йәки эш боҙган еренә
алып барып йәмин иттерәләр ине. Йәмин иткән
урынга ултырһаң, йәлсемәйһең.
ЙӘМ-ЙӘШЕЛ. с. Бик ныҡ йәшел, асыҡ йәшел.
Йәм-йәшел үлән.
ЙӘМКӘ [РУе. емки] и. Күмер ҡыҫҡыс. М өс
лимә .. усаҡтан йәмкә менән ҡуҙ алды. Ф. Иҫән
ғолов. Усаҡтагы ҡуҙҙы самауыр мөрйәһенә тултырган әсә йәмкәһен ҡуйҙы ла йоҡомһорап у л 
тырган улы эргәһенә мендәр һалды. Я. Х амма
тов.
ЙӘМЛЕ с . 1 Ҡ арар күҙгә йыуаныс бирерлек
төҫө, күренеше булған; күркле, күркәм. Йәмле
баҡса. Йәмле йәй. Й әмле булыу. Йәмле итеү.
■ Беҙҙең ауыл бик йәмле ергә ултырган. М. Т а
жи. Асыҡ ялан, йәмле тугайҙарҙа бик күңелле
үтер гүмерҙәр. Ш. Бабич. А гиҙелкәй буйы би
герәк йәмле тирә-ягы тугай булганга (Халыҡ
йырынан).
2. Күңелгә йыуаныс, рәхәтлек бирерлек. Шыл
тыр, шылтыр .. тауҙан шишмә төшкән, һ а уа
тулган сирень тәменә. Әллә нисек, бигерәк ш ун
дай төндәр үҙе моңло, үҙе йәмле лә. Ғ. Оәләм.
Ш ул йәмле донъяла кешенең йәшәгеһе килеп
кенә тора, ти. «Урал батыр».
3 диал. ҡар. матур 1
ЙӘМЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Йәмлегә, күркәмгә әйлән
дереү, йәмле итеү; йәмләү. Шыршы, нараттар
тагы ла баҡсаны йәмләндерә. Ш. Бабич.
ЙӘМЛӘНЕҮ ҡ. Йәмлегә, күркәмгә әйләнеү,
йәмле булыу, һ ибелер ҙә орлоҡ һөргән ергә,
ер йәшәреп, донъя йәмләнер. Т. Йәнәби.
ЙӘМЛӘТЕҮ ҡ. ҡар. йәмләндереү. Донъяны
йәмләтеү.
ЙӘМЛӘҮ ҡ. ҡар. йәмләндереү. Йондоҙ күкте
йәмләр, ямгыр ерҙе йәмләр, шагир күңелде йәм
ләр. Ү ҙе һылыу кешегә бөтә нәмә лә килешә,
тиҙәр. Хатта көлһыу сәстәр ҙә уны йәмләй төҫ
лө. Р. Солтангәрәев.
ЙӘМр ӘЙЕҮ ҡ. Кәйефһеҙләнеп, асыуланып,
төҫтө боҙоу; емерелеү. Х әйҙәр .. иренен тур
һайтып, йәмрәйеп бер караны ла ситкә боролдо.
Ф . Иҫәнғолов. Тугаҙаҡ йылмайырга итеп кара
ны. Ҡашы йәмрәйҙе, һоро бәбәктәре ҡауышып,
сәгер күҙен ҡапланы. Т. Килмөхәмәтов.
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ЙӘМРӘЙТЕҮ ҡ. Йәмрәйергә сәбәп биреү.
Ғариф'староста кашын йәмрәйтеп, Хисмәткә ҡа
раны. Ж. Кейекбаев.
ЙӘМ ТӘМ и. йыйн. Ниҙеңдер бөтә матурлы
ғы, ҡәҙере, йәм һәм тәм. Д уҫлы кеше йәм-тәм
белеп йәшәй, дуҫһыҙ кеше тоҙһоҙ аш төҫлө.
А. Игебаев.
ЙӘМҺЕҘ с. 1. Ҡ арар күҙгә йыуаныс бирер
лек төҫө, күренеше булмаған; күркһеҙ. Йәмһеҙ
булыу. Йәмһеҙ итеү. ш Беҙҙең ятҡан өй ҡот
осҡос йәмһеҙ, стеналары ҡара, түшәмдәре еме
релгән, стеналары соҡолган, беҙҙең аяҡ осонда
гына кирбес өйөмдәре ята. Д. Юлтый. [Юла
ман ҡарт] өсөн диңгеҙҙең йәмһеҙ ҙә сагы булмаган. 3. Биишева.
2. Күңелгә йыуаныс, рәхәтлек бирер сиФаты
булмаған. Көндәрем йәмһеҙ, мөхитем булманы
йәнгә кефү, бәс шуныңсөн донъяга минән мәкафәт: ҡых, тфү! Ш. Бабич.
3. диал. Ямаҡ.
ЙӘМ ҺЕҘЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Йәмһеҙгә (1, 2 мәғ.)
әйләндереү, йәмһеҙ итеү.
ЙӘМҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. Йәмһеҙгә (1, 2 мәғ.) әйлә
неү, йәмһеҙ булыу. Ш аулап торган урмандар
йәмһеҙләнгән, ҡорогандар, йәнһеҙләнгән, үлгән
дәр.— Яу, яу, тимен, яу, ямгыр! Ш. Бабич.
ЙӘМҺЕҘЛӘҮ ҡ. ҡар. йәмһеҙләндереү.
ЙӘМҺЕҘЛӘШ ЕҮ ҡ . диал. Яманлашыу.
ЙӘМШЕГӘН и. диал. Энәлек.
ЙӘМШЕК с. Емерелеп, йәнселеп, рәүеше бо
ҙолған; йәлпәшкән. [Хәбир:] Мин мороно йәм
шек ҡомгандан йыуындым. Ғ. Хәйри. [Егеттең]
ҡара сәстәре йәмшек кепкаһынан сыгып, маң
лайына төшкән. Р. Солтангәрәев. / Йәлпәшеп
торған. Йәмшек танау.
ЙӘМШЕЛДӘҮ ҡ. диал. ҡар. бәлшәйеү 2.
ЙӘМШӘЙЕҮ ҡ. Йәмшеккә әйләнеү, йәмшек
булыу. Йәмшәйгән ҡомган. Йәмшәйгән самауыр.
■ Тракторист кеҫәһенән йәмшәйгән папирос
алып тоҡандырҙы. Ә. Вәли.
ЙӘМШӘЙПГЕҮ ҡ. Йәмшеккә әйләндереү; йәм
шек итеү. [Клава] танауын йәмшәйтеп көлдө.
Һ. Дәүләтшина.
й ә м ә ғ ә т : и. 1 . Ү ҙ-ара ниндәйҙер мөнәсәбә
те, бәйләнеше булған халыҡ төркөмө. Йәмәғәт
вәкиле. Йәмәгәт ойошмаһы. Йәмәгәт хужалыгы.
Йәмәгәт эшмәкәрҙәре. Йәмәгәт тәртибе. Й әмә
гәт ойошмалары. Йәмәгәт торлаҡ фонды. Йәмә
гәт туҡланыуы. Социалистик йәмәгәт тормошо.
Етештереү сараларына булган йәмәгәт милке.
ш [Х әбибуллин] йәмәгәт игене һаҡланган амбарга ут төрткәндә ҡатнашҡан өсөн ҡулга алы н
ды. Ә. Вәли. Йәмәғәт эше йәмәғәттең ижтимағи
мәнфәғәттәрен хеҙмәтләндереү менән бәйле эш.
[Тереголов:] М уллабаев батрак балаһы, үҙе лә
батрак, йәмәгәт эшендә актив ҡатнаша, Б. Хә
сән. Йәмәғәт эше рәүешендә йәмәғәт исеменән
башҡарылған түләүһеҙ эш рәүешендә. / йы йы л
ған халыҡҡа өндәшкәндә әйтелә.— Кәңәш
кәрәк, кәңәш, йәмәгәт, М әгҡул булһа, ҡа
бул, мәгҡул булмаһа,
ҡабул
ҡылмаҫҡа,
С. Агиш.
2. Ғаиләгә алған ҡатын. Х ә лә л йәмәгәт, Й әмә
гәт алыу, ш Мөхәмәтша ҡарт әле булһа [әбейен] онота алмай. Балалары бар, ләкин бала бал

дай татлы булһа ла, гүмер иткән йәмәғәтеңде
алмаштыра алмай. Ғ. Шәрипов.
ЙӘМӘҒӘТЛӘНЕҮ ҡ. Әйләнеү. — Әсәй, һиңә
эшләргә кеше кәрәк, шуның өсөн мин йәмәғәт
ләнергә торам (Әкиәттән).
ЙӘМӘҒӘТЛӘШЕҮ ҡ. Өйләнешеү.
ЙӘМӘҒӘТЛӘШТЕҒЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәмә
ғәтләштереү. Йәмәгәтләштерелгән хужалыҡ,
ЙӘМӘҒӘТЛӘШТЕҒЕҮ ҡ. Йәмәғәт (1 мәғ.)
ҡарамағына берләштереү; йәмәғәтләштереү.
Малды йәмәгәтләштереү.
ЙӘМӘҒӘТСЕ и. Йәмәғәт эшенә ҡатнашҡан
кеше. [Мазһар] актив йәмәгәтсе: дружина ко
мандиры, агитатор, пропагандист. «Ағиҙел»,
1967, № 5.
ЙӘМӘҒӘТСЕЛ с. Йәмәғәт эшен ҡайғыртыусан. Йәмәгәтсел кеше.
ЙӘМӘҒӘТСЕЛЕК и. Йәмәғәт эсендәге күмәк
халыҡ. Д онъя йәмәгәтселеге. Йәмәгәтселек тор
мошо. Йәмәгәтселек контроле. Йәмәгәтселек
ярҙамы. ■ Социалистик демократияны артабан
үҫтереү— .. йәмәгәтселек фекерен даими иҫәп
кә алыу — совет йәмгиәтенең политик система
һын үҫтереүҙең төп йүнәлеше булып тора. Баш 
ҡорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
ЙӘМӘр Ә [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡ уҙ. Агастың
йәмәрәһе.
ЙӘН [фарс.] и. 1. Кешенең эске донъяһы, уй
фекере, кисереше, тойғоһо; күңел. [Ғүмәр:] К е
ше балалары .. йән рәхәтләндереп эшләп йөрөй.
Д. Юлтый. Йәнгә яҡын таныш ерҙәремде тагы
бер ҡат боролоп ҡараным. X. Ҡунаҡбай. Юл
ауыр булды, ш улай ҙа тик ятып йән түҙмәне.
М. ҒаФури. Йәнең ни теләй — бары ла бар
(Әкиәттән). Йән аҙығы күңелде күтәргән, ҡәнә-.
ғәтлек, рәхәтлек биргән нәмә. Баһалары тиң
һеҙ алтынга йән аҙыгы алам халҡымдан. С. Ку
либай. Йән асыуы ҡар. асыу ‘. Әсәйем ни әйтер
гә лә белмәне, йән асыуы менән һугып ебәрҙе.
Ш. Янбаев. Йәнгә ннеү йылы һүҙ, яҡшы эш ме
нән кешенең күңелен йылытыу. Йәнгә тейеү
теңкәгә тейеү, аптыратыу. [Б ай бисәһе:] Ҡыш
тан алып ашап бөтәләр ҙә, эш ваҡыты етһә,
тегене бир ҙә, быны бир тип, йәнгә тейәләр.
С. Ҡ удаш. Йәнде ашау тынғы бирмәй текем
ләп әрләү. [Ҡотлобай:] Йомабикә еңгәң бик гәрсел бисә бит. Ферманан төшөргәндәре өсөн
йәнемде ашай. Д. Исламов. Йәнде йолҡоу 1) бик
ныҡ асыуланып әрләү. Ул [хужа] йәнеңде йолҡа. Ғ. Ғүмәр; 2) намыҫ белмәй кешенекен алыу.
Йәнде йәрәхәтләү рәнйетеү. Йәнде ҡыйнау ы ҙа
латыу. Йәнде үртәү ныҡ үртәндереү. [Бай:]
Йәнемде үртәйһегеҙ үртәүен, шеш осона сыгырга тырышаһыгыҙҙыр инде. Т. Хәйбуллин. Йәне
йөрәк төбөндә йәне бик аяулы, бик ҡәҙерле.
Йәне рәхәт (йәки тыныс) ҡайғы-моң юҡ, күңеле
тыныс. Ғишыҡһыҙҙың йәне тыныс: ятһа, үлеп
йоҡлайҙыр (Халыҡ йырынан). Йән иреү 1) кү
ңел рәхәтләнеү; күңел иреү. Йылы һүҙгә йән
ирей; 2) асыу бөтөү; йомшарыу. Ул кешегә гү
мер буйы йәнем ирейәсәк түгел. Д. Исламов.
Йән йоттороу ныҡ ғазаплау. А уы л халҡы н туҡ
мап йән йоттороуы етмәгән, йәш бер һалдатка
ның башын ашаны. Ж. Кейекбаев. Йән көйөү
асыу килеү, үртәнеү. Ф әрхиә ҡайһы саҡта,
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бөйөрөнә таяна биреп, Йәмгиҙең эшләгәненә ка
рап тора. Йәмгиҙең быга йәне көйә. X. Ғилә
жев. Йән көйөгө асыуға тейгес, асыуҙы килтергес. Йән ҡайышыу йөрәк һыҙлау, ныҡ әсенеү.
Атаҡайым мине йәштән бирҙе, кайышмай ми
кән уның йәндәре (Сеңләүҙән). Йән ҡарайыу
бик ныҡ асыу килеп үртәнеү. Йән ҡыйылыу
ш ул ук бәғер ҡыйылыу {кар. бәғер). ЙәнДе ҡый
нау ыҙалатыу. Йән рәхәте бик рәхәт. Йән рә
хәте һөйгән йәр менән (Халыҡ йырынан). Йән
тартыу теләк булыу; күңел тартыу, һатыу эше
нә йән тартмай. Йән тетрәү бик ҡыҙғаныс йәки
ҡурҡыныс нәмәнән ҡаты кисерешкә төшөү. Ш ун
дай бер йыр йырлармын — ҡыҙҙарҙың йәне тет
рәр. Р. Шәкүр. Йән һөйгән бик ныҡ яратҡан.
Йән һөймәү бик ныҡ яратмау. Кеше эшенә кыҫылыуҙы йәнем һөймәй. Н. Нәжми. Йән әсеү
әсенеү, әрнеү. Иҫ белгәндән бирле күргән н у 
жалары күҙ алдына килеп, [Айбулаттың] йәне
әсене. Һ. Дәүләтшина.
2. Кешегә хас булған үҙенсәлекле сиФаттар,
һыҙаттар; кешенең тәбиғәте, холҡо. И зге йәнле
кеше. / Кешене һәм башҡа тереклекте белдер
гән һүҙҙәр менән *ле ялғауында килеп, шулар
өсөн өҙөлөп торғанды белдерә. Ат йәнле кеше.
Бала йәнле кеше. / Берәй төрлө үҙенсәлекле
тәбиғәтле, холоҡло кеше тураһында. Түбән йән.
һатлык йән.
3. Кеше һәм башҡа тереклектәрҙең йәшәүе,
ғүмере. Йән аямау. Йәнде йәлләү, ш Й ән ҡә
ҙерле ш ул! К уянга ла ҡәҙерле үҙ йәне. Ш. Б а 
бич. Йән аҫрау тереклек һаҡлау, йәшәү. Йәй
булһа, бер хәл: сейә, еләк, ҡыр емеше менән
булһа ла йән аҫрайһың. Т. Хәйбуллин.
4. Кем дә булһа берәү. Уралҡайҙан бейек
ай тау булмаҫ, Уралҡайҙы һөймәҫ тә йән б у л 
маҫ (Халыҡ йырынан). / Кеше һанын иҫәпләү
берәмеге. Бергә ашап-эсеп, бергә ятып, беҙ то
рабыҙ йортта тугыҙ йән. X. Ғәбитов. Йән әҫәре
{йәки ишараты) бер бөртөк йән эйәһе. А уы л
тын. Урамда йән әҫәре күренмәй. Б. Хәсән.
5. с. мәг. күсм. Иң яҡын. Йән дуҫ. Йән ҡәр
ҙәш. Йән серҙәш, ш Атайым да тиһәм, угым
аҙ; сабайым да тиһәм, алдым һаҙ; ян-яҡтары
ма ла ай ҡараһам, йән юлдашҡайҙарым минең
аҙ. Салауат Юлаев, һандугаскай һайраһана,
йән һылыуым һаумы икән (Халыҡ йырынан).
6. эйл. ф. йәнем һөйл. Иркәләгәндә әйтелә.
[Түрәбай:] Гөлкәй, йәнем, зинһар этләнмә!
Т. Хәйбуллин.
ф Йән алғыс бер нәмәне ай-вайға ҡуймай
ныҡытҡан кешегә әйтелә. Йән алҡымға килеү
ауыр хәл-кисерештең һуңғы сигенә етеү; үлә
яҙыу. Йөрәк һуга, ауыҙ кибә, һыу юҡ. Йән алҡымга килә. П уляһы ҙ-ниһеҙ үлем көтөлә. Д. Юл
тый. А нау яурынына уҡа баҫҡандары килгән
сакта, төптө йәнең алҡымыңа килә торгайны.
Ғ. Дәүләтшин. Йән атыу 1) бик ныҡ теләү; елке
неү.— Кеше менән һөйләшергә йән атып тора
инде у л [Нигмәт]. Ҡ. аралбаев; 2) бөтә күңелде
биреү; өҙәләнеү.— Мөтәй ҙә Мөтәй тип йән ата
һың, уның ни ере Тимергәленән артыҡ? Ф. Иҫән
ғолов. Йән белмәү иҫ белмәү, иҫһеҙ булыу. Йән
белмәй ятыу. ш Барыһы ла йән белмәй йоҡлай.
Ғ. Дәүләтшин. Йән биреү 1) донъяға яратыу;

2) үлеү. Көрәштә ҡан биргән, йән биргән был
ерҙең баһадир улдары. Б. Ишемғол. Йән бөр
көү йәм өҫтәү. Әсмә ҡайтып, өй эсенә йән бөрк
тө. Йәнде алыу 1) үлтереү; 2) бик ныҡ әрләү;
кәрәкте биреү. Берүк мин әйтте тип әйтмә,
йәнемде алырҙар. Йәнде биреү 1) башты ҡор
бан итеү; үлеү. [Б ай — батшага:] һи нең өсөн ..
йәнемде бирергә ризамын (Әкиәттән); 2) бөтә
күңелде, көстө һалыу. Йәнде ҡулға тотоп {йәки
алып) ныҡ ҡурҡып. Шофёр иҫерек, машинаны
кглуа. Мин йәнемде кулга тотоп барам. М. Хәй.
Йәнде ҡыйыу ерле юҡҡа үртәү. Улай түгел дә,
былай түгел тип йәнде ҡыя. Йәнде өҙөү үлте
реү. һауага атҡан уҡҡайым карлугасҡай ҡошто
үлтергәнсә, бер дошмандың йәнен өҙһәсе. С а
лауат Юлаев. Йәнде ус төбөндә тотоп ҡар. йән
де ҡулға тотоп. Йәнде фиҙа итеү {йәки ҡылыу)
һис ни менән иҫәпләшмәй, үҙеңде тотош бағыш
лау. Эшкә йәнде фиҙа итеү. йәндәй күреү бик
яҡын, бик ҡәҙерле күреү, һары ла сәсең үрер
мен дә, һине йәндәй күрермен (Халыҡ йыры
нан). Йәндән артыҡ бик ҡәҙерле, бик яҡын.
Йәндән артыҡ күреү. ■ Аһ! Ш ул күҙҙәр миңә
йәндән артыҡ, бәхет табам ҡарап тороштан.
Ш. Бабич. Йән дә тән ш ул ук йән көскә {ҡар.
көс). Йән дә тән эшләү. Йәне лә ҡалмау һау
ере, бөтөн ере ҡалмау. Күлдәгемдең йәне лә
ҡалмаган. Йәнен ҡуймау {йәки ҡалдырмау) һау
ерен, бөтөн ерен ҡалдырмау. Йәнеңде ҡайҙа
ҡуйырға белмәү ҡурҡып, ни эшләргә белмәү.
Йән ер ирҙәрҙең йомортҡалығы. Йәне юҡ 1) иҫе
юҡ, моңһоҙ. [Ғүмәр агай:] һам ан йоҡлай! Б еҙ
ҙең Әхмүштең йәне юҡтыр. Д. Юлтый; 2) кеше
не йәлләр бәғере юҡ; ҡаты бәғерле. Йән кибеү
ныҡ йонсоп, сараһыҙ сиккә етеү. Бер нисә йыл
рәттән ҡоролоҡ була. .. М ал ҡырыла, кеш еләр
ҙең йәне кибә. Ә. Вахитов. Йән киҫәге ҡәҙерле,
һөйөклө. Йән киҫәгем, алтыным тинем һине,
һөйҙөм һине. Т. Йәнәби. Йән ҡуйыу үлеү. Дейеү
ҡот осҡос үкереп, ш ул урында йән ҡуйган, «Ҡ у
ҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». Йән(де) ҡыйыу
1) үлтереү. [Нәркәс:] Атай, мине бала итһәң,
уның ҡанын агыҙма. Багауылһыҙ егеттең йәнен
ҡыйып дан алма. «аҡбуҙат»; 2) кешене яфалау,
үртәндереү.— Исмаһам, мырҙам, һин йәнде
ҡыйма, йәме,— тине агайым. Ғ. Вәлиев. Йән
өҙгөс ҡар. өҙгөс '. Йән өҙгөс тауыш менән ҡыс
ҡырыу. Йән өрөү 1) хәл индереү, терелтеү. 'Тә
биғәткә йән өрөү; 2) күтәренкелек, йәнлелек
биреү. Буранбайҙың хәбәре иптәштәренә йән
өрҙө. Д. Юлтый. Йән өшөү ҡар. өшөү 3. Йән
сығыу үлеү. һи нең менән даным сыҡты, йәнем
сыҡһын ҡуйыныңда (Халыҡ йырынан). Йән та
лашыу үлемесле булыу. Атылган иптәштәр йән
талашып ятҡанда ла: «Йәшәһен пролетариат ре
волю цияһы!» — тип ҡысҡырып ҡорбан булды 
лар. И. Көҫәпҡол. Йән тапшырыу үлеү. Дошман
ҡулы нан йән тапшырып [Бабсак батыр] ятты
шулай. «Бабсаҡ менән Күсәк». Йән терәге тор
мошта арҡа терәге булырлыҡ кеше. «Йән терә
гең кем? — тип һораганда, «йән терәгем фәлән
кеш е»,— тип яуап бирәләр. Т. Морат. Йән тир
ҡаты көсөргәнештән булған арманһыҙ хәл; ҡара
тир. Й ән тиргә төшөү. Йән тир сыгыу. ш Юлы:
таулы, соҡор-саҡыр, ҡайта-кайта аттың йән ти
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рен һыга торган. М. Тажи. Бер ял итәм, бер
бысам, үҙем йән тиргә төшәм. Ф . Рәхимғолова.
Йән һуйғыс аяуһыҙ йолҡкос. Йән һуйгыс әҙәм.
Йән эйәһе кеше һәм бөтә тереклек. Бөгөн кояш
сыгыу менән ҡулына салгы тоторҙай бөтә йән
эйәһе тугайга агылды. И. Насыри. Өйҙә ҡараңгы. Етмәһә бер йән эйәһе юҡ. Ф . Рәхимғолова.
Ни йәйең [менән] бәғерһеҙлек, моңһоҙлоҡҡа к а 
рата әсенеп әйткәндә тсулланыла. Ни йәнең ба
рып һуҡтың? Ни йәнең тарта? Себендәй йән
кешене бәләкәйләтеп әйткәндә ҡулланыла. Се
бендәй йәнде һаҡлау. Сыҡмаған йән астан, ау 
ырыуҙан үлер сиккә етеп лбытсҡан кешегә тса
рата әйтелә. Эсендә йәне юҡтыр бәғерһеҙ йәки
моңһоҙ кешегә тсарата әйтелә. Эсендә йәне юҡ
тыр бының — төшкә саҡлы йоҡлап ята. Эт йән
ле ҡар. эт.
•
Ир бирмәк — йән бирмәк. Әйтем. Итсегә
ит ҡайгыһы, кәзәгә йән ҡайгыһы. Әйтем. Йән
биргәнгә йүн биргән. Әйтем. Кәмәгә менгәндең
йәне ус төбөндә. Әйтем. Кара кешенең тире
сыҡҡансы, һары кешенең йәне сыгыр. Әйтем.
Үткер ҡылыс — ҡынга көс, үтмәҫ ҡылыс — йән
гә көс. Әйтем. Яҡшы һүҙ — йән аҙыгы, яман
һүҙ баш ҡаҙыгы. Әйтем.
й ә н а с ы ғ ы н а р. ҡар. йәнәсыҡҡа.
ЙӘНЕП [гәр.] и. иҫк. Бер ятс, тараф. Мөмкин
булманы ул тарлыҡ хәлендә халайыҡтарҙы өн
дәп, нәсихәтләп, үҙ йәнебемә алырга. «Батыршаның хаты».
ЙӘНКӘЙ и. Яратып, иркәләп әйткәндә тсул
ланыла. Әйтмә, йәнкәй, ауыр һүҙ, хәтеремде
ҡалдырыр (Халытс йырынан).
ЙӘНКӘЙ-ЙӘНӘШ и. Яратҡан, һөйгән кеше;
йәр. Йәнкәй-йәнәш китте ай һунарга, Аш ҡаҙар
ҡай буйына шәшкегә (Халытс йырынан).
ЙӘНКӘШ и. Яраттсан, һөйгән кеше, йәр.
А ягүрә төштәр күрәм һин йәнкәште һагынып
(Халытс йырынан).
ЙӘНЛЕ с. 1. ҡар. тере 1. Иртә менән йәнле
әҙәм ҡалмаган кеүек тыныс ятҡан ауы л кис
менән гөжләп китте. Һ. Дәүләтшина. Гүрстандай гәмле ауылдарҙа ҡыбырлаша йәнле мәйет
тәр. Ш. Бабич.
2. Хайуандар йәки үҫемлектәр донъяһына тса
раған. Йәнле тәбигәт.
3. Тасуирлы, образлы. Й әнле һөйләү теле.
Йәнле агитация. ■ Ул [Рим] үҙе йыш ҡына
Бануга ш ул яңылыҡтың йәнле кәүҙәләнеш е бу
лып тойола ине. Ә. Вәли.
4. Хәрәкәткә тулы, шаулап торған. Тын к ү л 
дәргә төшкән аҡҡошмо ни, уйһыуҙарҙа ята аҡ
томан. Н индәй йәнле иртә! Бына бер саҡ, тау
биттәрен солгап яҡтыга, ҡояш сыга башлай,
нурҙарына йым-йым итә Урал таштары. Ғ. Сәләм.
5. Күмәк кеше тсатнашлығында бик интенсив
барған, тсыҙытслы һәм күңелле булған (эш-хәл
гә, төрлө ватсиғаға ҡарата). И рҙәр ягы йәнле
әңгәмәгә әйләнде. Котлояр һаман да ҡысҡырып
һөйләне. Һ. Дәүләтшина. // Сәгиҙә .. дәресте
нисек кенә булһа ла күңеллерәк, йәнлерәк үт
кәрергә тырышты. М. Тажи.
ЙӘНЛЕК и. Өйҙәге эт, бесәй һәм ҡырҙағы
бөтә булған һөтимәр, йән эйәһе. Ваҡ йәнлек.

Йыртҡыс йәнлек. Өй йәнлектәре. Кыр йәнлек
тәре. Й әнлек тиреһе. Й әнлек һуҡмагы. ■ Хәҙер урман да йылдан-йылга һирәгәйә, йәнлек
тәр, ҡоштар ҙа кәмей бара. М. Тажи. Яҙ, йәй,
көҙ буйы урман эсендә мыжгып, көнө-төнө ятьт
тынмай торган йәнлектәрҙең береһе лә был ма
тур тынлыҡты боҙмай. Ғ. Дәүләтшин.
ЙӘНЛЕКСЕ и. Йәнлек аулаусы; һунарсы.
ЙӘНЛЕЛЕК и. 1. Төрлө эшкә бәйле шау-шыу,
хәрәкәт. Киске йәнлелек, мәж килеп тора ауыл
урамы, көтөүҙән малдар ҡайта уйнатып саң
бураны. Ғ. Байбурин.
2. Тормошҡа хас тулылыҡ, тәбиғилек. Бала
беҙҙең тормошҡа тагы ла матурлыҡ бирҙе, өйгә
тагы ла тулылыҡ, йәнлелек керетте. М. Ғафури.
Романдың икенсе яртыһында сюжет үҙенең ..
үҫтерелеше менән әҫәргә йәнлелек, билдәле дра
матизм биргән. Ә. Харисов.
ЙӘНЛӘНДЕРЕҮ ҡ. Йәнле итеү. Эште йәнлән
дереү. ■ Й үкәнән бал йыйып ҡалһын өсөн ҡорт
тарҙы йәнләндереү маҡсатында өҫтәп ашатырга
кәрәк.
ЙӘНЛӘНЕҮ ҡ. 1. Йәнлегә әйләнеү, йәнле
булыу. Йәнләнде ауыл, ҡала, урмандар, ә йөрәк
тә — байрам шатлыгы. Н. Нәжми. Яратам, яҙ,
күкрәп килеүеңде, йәпләнәлер һинән бар йыһан.
Р. Ғарипов.
2. Күңелле төҫ алыу; күңелләнеү. Сәгүрә еңгә
балаларса ҡыуанып, йәнләнеп китте. «Ағиҙел»,
1964,№ 8.
ЙӘННӘТ [гәр.] и. 1. Дини ҡарашса, гөнаһһыҙ
кешеләр үлгәндән һуң бара торған икенсе рәхәт
донъя; ожмах. Йәннәткә инеү. ш Күрәм ҡарт
тарҙы: улар көтәләр алда йәннәттәр, наҙлы нигмәттәр. М. Ғафури. Хоҙай бирер йәннәттән
тугайы һылыу Урал тау (Ҡобайырҙан). Урынын
йәннәттә ҡылһын үлгән кешегә әйтелә торған
теләк.
2.
күсм. Рәхәт, матур тормош йәки урын.—
Х әҙер донъя йәннәт бит ул, уландар. Н. Мусин.
Донъя йәннәте донъялыҡтағы рәхәт тормош
йәки урын. Яҡ-ягымда еҫле гөлдәр — был бит
донъя йәннәте. Ғ. Хәйри. Йәнең йәннәттә булһын
яҡшы теләк итеп әйткәндә ҡулланыла. Йәннәт
күлдәге ш ул уҡ ожмах күлдәге (ҡар. күлдәк).
ЙӘНСЕК с . Йәнселгән; йәмшек. Й әнсек са
мауыр.
ЙӘНСЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәнсеү, һ у л ҡулда
йәнселеп бөткән ҡалай түбәле таш амбар.
А. Карнай.
ЙӘНСЕҮ ҡ. 1. Баҫып, ҡыҫып, һуғып, рәүешен
боҙоу; йәмшәйтеү. Тимерҙе йәнсеү. ■ И пләп
кенә өйөрөп сап шулай, йөҙөн йәнсеп ҡуйма салгыңдың. Р. Ғарипов.
2. Баҫып, тапап иҙеү, емереү. Танк йәнсеп
үткән өй янында төтәй һуңгы ҡаҙыҡ. М. Кәрим.
[Х әй р у лли н :] Егеттәр, иҙегеҙ дошманды, йәнсе
геҙ, сигенмәгеҙ. Ә. Ихсан.
3. күсм. Рәнйетеү, әрнетеү. Йөрәгемде йәнсеп
ҡуҙ яна — күңел түрендәге ш ул бала. К. Кинйә
булатова.
й ән т и. диал. Тырышлыҡ, хәстәрлек.
□ Йәнт итеү тырышыу, хәстәрләү.
#
Йәнт иткән йәр табыр. Әйтем. Йәнт итмә
гән тапмаган. Әйтем.
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ЙӘН ТӘН и, йыйн, Вөтә булмыю. Йәнде-тәнде
аямау. Йән-тән биреп эшләү, Йәне-тәне менән
каршы, Йәне-тәне менән риза. Йән-тән менән
бирелеү. Йән-тән менән яратыу. ■ Рәшит Нигмәти бөтә тәбигәте, йәне-тәне менән шагир ине.
С. Күлибай.
ЙӘНТӘСЛИМ [фарс.] р. Вөтә көс менән, йән
көскә. Йәнтәслимгә йүгереү. Йәнтәслим эшләү.
■ Эй, батыр ир, батыр ир, .. һугышканһың йән
тәслим (Ҡобайырҙан). [Егет] йәнтәслим килеп,
дейеүҙең өҫтөнә менеп киткән (Әкиәттән).
ЙӘНТӘСТЕМ [фарс.] р. диал. Йәнтәслим.
ЙӘНТЕҮ ҡ. диал. Тырьнныү, хәстәрләү.
ЙӘНҮБ [гәр.] и. иҫк. Көньяҡ. Йәнүбтең ҡош
тары ла, диңгеҙҙән иҫкән ел дә, .. көлөп торган
Ҡырым ҡояшы ла — барыһы ла, барыһы ла уның
һуҙҙәрен тыңлай. И. Насыри.
ЙӘНҮБИ [гәр.] с. иҫк. Көньяҡта урынлаш
ҡан, көньяҡтағы. Й әнүби илдәр, ш Й әнүби
группа ла Кронштадт крепосына килеп, атакага
әҙерләнгән. Ш. Хоҙайбирҙин.
ЙӘНҮр и. диал. Ағас ҡорто.
ЙӘНФАр МАН [фарс.] р. Бөтә көс менән, йән
көскә (хәрәкәт итеп). Йәнфарманга йүгереү.
Йәнфарман сабып килеү, ш Немецтарҙың иҫән
ҡалгандары йәнфарман ҡасты. 0 . Күлибай.
ЙӘНҺЕҘ с . 1. Йәне юҡ, тере түгел. Й әнһеҙ
нәмә. ■ Баяр уның [Айбулаттың] эргәһенән
йәнһеҙ бер багана янынан үткән һымаҡ үтте.
Һ. Дәүләтшина.
2. Хайуан һәм үҫемлектәр донъяһына ҡарам а
ған. Й әнһеҙ тәбигәт.
3. Дәртһеҙ, илһамһыҙ, һүлпән. Ы лымыҡ һымаҡ
йәнһеҙ йәндәрҙең дошманы ла, дуҫы ла юҡ.
Ғ. Хөсәйенов.
4. күсм. Ҡыҙыҡһыҙ, һүлпән. Йәнһеҙ тормош.
5. күсм. Аяуһыҙ, ҡанһыҙ. Й әнһеҙ кеше.
Й ӘНҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. Аяуһыҙға әйләнеү, ҡан
һыҙланыу; йәнһерәү.
ЙӘНҺЕр ӘҮ ҡ. ҡар. йәнһеҙләнеү. [Ҡатил:]
Ҡанһыраган икән был, йәнһерәгән икән был.
һарайымды күтәргән үгеҙемде килтерең, үгеҙ
ҡылыр ҡылыҡты. «Урал батыр».
ЙӘНҺӘр с. ҡар. йәнһеҙ 1. Ҡайныһы үлгән,
ҡайныһы сала йәнһәр булып ята. X. Ғәбитов.
ЙӘНШИШМӘ [фарс.] и. Әкиәттәге тереклек
шишмәһе. [Урал:] Йәншишмәнең бар һыуын
һоҫоп алып киләйек, бар кешегә бирәйек. «Урал
батыр».
ЙӘНӘ p. 1. Яңынан, ҡабаттан. Сыҡ, йәнем,
төн зинданынан, күккә ос, йәмләп йәнә. Ш. Б а 
бич. Тауҙан сылтырап шишмә сыга, ти. Уның
һыуы бер аҙ ер агып бара ла, йәнә ер аҫтына инеп
югала, ти (Әкиәттән).
2. Өҫтәмә рәүештә, тағы ла. Көн йүгергән, төн
йүгергән [һыңараяҡ], йәнә бер көн йүгерәһе
ҡалган (Әкиәттән). Ҡарт у л итте бер генә һогонган да: «Йәнә бир!» — тигән, ти (Әкиәттән), һ ы у
юлы хеҙмәт сәндәренең ауылдарга таралып
бөтөү е эште йәнә лә ҡыйынлаштырҙы. «Совет
Башҡортостанының ун йылы», 1929.
3. йыйн. терк. мәг. Һәм, тағы. Тау батыр, Ур
ман батыр йәнә Угатар батыр — өсәүләп донъя
ҡыҙырып йөрөй, ти (Әкиәттән). [Дейеү:] Тегендә
әле минең алты башлы йәнә ике башлы ике ҡус

тым бар (Әкиәттән). / Шулай уҡ, һәм дә. Йәнә
һәр кем тәкәббер булһа, маҡтансыҡ булһа,
донъяла хурлы ҡ күрмәй китмәҫ. М. Өмөтбаев.
ЙӘНӘП [гәр.] и. иҫк. ӘФәнде. Ғәли йәнәптәре
революцияға тиклемге Россияла синФи айыр
маһы булған юғары дәрәжә кешеләрен ололау
һүҙе; бөйөк әФәнде. Ул саҡта Лотфулла батша
гәли йәнәптәре өсөн һугышыуҙан башҡаны бел
мәй ине. И. Ниғмәтуллин.
ЙӘНӘСЫҠҠА p. 1. Бөтә көстө һалып, бөтә
көс менән. Йәнәсыҡҡа һугып ебәреү. ■ — А ш 
лыҡты харап иттеләр бит! — тип [Миһран] йәнә
сыҡҡа ҡысҡырҙы ла ферма йортона йүгерҙе.
Ш. Насыров.
2. Сиктән тыш, бигерәк. Йәнәсыҡҡа ауыр.
Йәнәсыҡҡа күп. ш Байып барган ҡояш нурында
баланың былай ҙа һары йөҙө йәнәсыҡҡа һары
булып күренә. «Ағиҙел», 1968, № 12.
ЙӘНӘҮЕЛТӘр. диал. Йәнәсыҡҡа. Өйҙә тәгәм
ризыҡ юҡ. Күмәк инек бит йәнәүелгә. Я. Вә
лиев.
ЙӘНӘҺЕ инш. Кешенең ҡылығынан йәки
һүҙенән бер мәғәнә сығарып, шуны мыҫҡыллаған
һымағыраҡ итеп һөйләгәндә ҡулланыла. Төш
ҡайтҡанда, [Костя] йүгәндәрен беҙҙең һымаҡ
арҡаһына һалып, ҙур ҡәнәгәтлек менән атлай.
Йәнәһе, у л да иген игә. Р. Низамов. Журналист
ың эшен бик анһат уйлайҙар: бара ла яҙа ла
ҡайта, йәнәһе. Р. Солтангәрәев.
Й Ә Н Ә Ш 1 и. Һөйгән йәр. Йәнәшемде оҙат
ҡанда яулыҡтарым болганым (Халыҡ йыры
нан).
ЙӘНӘШ 2p. 1. Берәй кеше йәки нәмә менән бер
рәттән, йәнәшә, ҡатар. Йәнәш атлау. ■ [Әклимә:] Т алга ҡунган пар һандугас кеүек йәнәш
кенә ултырһындар. Икеһе лә ниндәй һөйкөмлө!
Ҡ . Даян. Командир атлыларга юл ҡатыһынан
сыҡмаҫҡа, икәүҙән артыҡ йәнәш бармаҫҡа,
артта ҡалмаҫҡа бойорҙо. Ә. Вахитов.
2.
с. мәг. Ниҙең дә булһа янындағы, рәттән
торған; ҡатар. Беҙҙең командалагы егеттәр
йәнәш ике вагонга урынлашты, С. Кулибай.
ЙӘНӘШКӘ р. Кем йәки ни менәндер йәнәш
ергә, кем йәки ниҙеңдер янына; йәнәшәгә, ҡатар
ға, эргәгә. Йәнәшкә ултырыу.
ЙӘНӘШЛӘП р. ҡар. йәнәш 2 1. Ерән бейә ..
Мөхәмәтулла бабай менән йәнәшләп килә. Ә. Ва
хитов.
ЙӘНӘШЛӘШЕҮ ҡ. Й әнәш 2 (1 мәғ.) урынла
шыу; ҡатарлашыу. [Салауат] Б илал менән
йәнәшләште. А. Таһиров.
ЙӘНӘШМӘ и. диал. Сана үрәсәһе.
й ә н ә ш т ә р. Кем иәки ни менәндер йәнәш
ерҙә, кем йәки ниҙеңдер янында; йәнәшәлә, ҡа
тарҙа, эргәлә. Йәнәштә тороу, ш Ғәлинур беҙ
ҙең йәнәштә рәхәтләнеп балыҡ тыпылдата.
Ф . Иҫәнғолов.
ЙӘНӘШТӘГЕ с. Кем йәки ниҙеңдер янында,,
йәнәшендә булған, йәнәштә булған. Йәнәштәге
өй. ■ Миндә батыргыс булып сыҡты. Й әнәш 
тәге бер агай уга [Ғәлинурга] сумкаһынан ҡыуал
сыгарып бирҙе. Ф. Иҫәнғолов.
й ә н ә ш т ә н p. 1. Кем йәки нәмәгәлер йәнәш
ерҙән, кем йәки нәмәнеңдер янынан. Йәнәштән
урын алыу.
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2. Бер рәттән, йәнәш ҡуйып. Ватан! Ошо бер
һүҙ каныбыҙга әсә һөтө менән һеңешкән. Ғәҙәт
ләндек әйтеп ватан һүҙен әсә һүҙе менән йәнәш
тән, Т, Морат.
ЙӘНӘШӘ р. кар, йәнәш 2.
ЙӘНӘШӘГӘ р, кар, йәнәшкә.
ЙӘНӘШӘЛЕК и. Эйәреүсе һүҙҙең эйәртеүсе
һүҙгә грамматик йәһәттән түгел, мәғәнә йәһәте
нән генә бәйләнеше (мәҫ. ҡала баҡсаһы, хуш
лашыу кисәһе, Ял йорто).
ЙӘНӘШӘЛӘ р, кар, йәнәштә. Бына бит
донъяла ниндәй изге күңелле кешеләр була! ,,
Ә һин улар менән йәнәшәлә йәшәйһең, хатта
уларҙы ң шундай икәнен белмәй ҙә үлеп китә
һең. .. һай, был игтибарһыҙлык! 3. Биишева.
й ә н ә ш ә л ә г е с. кар. йәнәштәге. Ҡадир ..
йәнәшәләге бәләкәй капканан перронга уҙҙы,
Фатима ла уның артынан эйәрҙе. Б. Бикбай.
ЙӘНӘШӘЛӘШЕҮ ҡ. кар. йәнәшләшеү.
ЙӘНӘШӘНӘН р. кар. йәнәштән.
ЙӘП 1 и. 1. Осо тармаҡланып торған нәмәнең
бер айырсаһы; сага. һәнәк йәбе. Өс йәпле сур
тан кармагы.
2. Бер нисә бысаҡлы бәкенең бер бысағы. Ике
йәпле бәке.
# һабы килһә, йәбе килмәй; йәбе килһә, һабы
килмәй, Мәҡәл.
ЙӘП 2 I и. Урын-еренә килеп, килешеп торған
бер хәл. ■ Мин йылымды үҙ йәбе менән генә
һауып сыгарып, яр башындагы акланга йәйеп
һалдым, Ф. Иҫәнғолов.
II с. Урын-еренә килеп, килешеп торған; Уңай,
ыңғай. Йәп булыу. Й әп килеү. Й әп төшөү.
Й Ә П 3 киҫ, Йә-ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрәжәҺе бирә. Йәп-йәтеш, Йәп-йәш, Йәп-йәшел,
ЙӘПЛЕ с, 1. Тотоноу, Файҙаланьгуға уңайлы;
йәтеш. Балтаның һабы йәпле. Й әпле итеп яһау,
■ Фатирың йәпле генә икән, М. 1аж и.
2. Урын-еренә килешле; йәтеш. Ҡ апка баганаһына йәпле агас, Ц Бүрәнә йәпле ятты,
ЙӘПЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш, кар, йәпләү 2 2. И рҙәр
ҙең башында өҫ ягы кейеҙҙән йәпләнгән кейеҙ
кәпәс. С, Кулибай.
2. ҡайт. кар, йәпләү 2 1. Й әпләнеп ятыу.
ЙӘПЛӘҮ 1 к. Йәп ҡуйыу, сата яһ ау.
• һәнәге кыйбат түгел, йәпләгәс кыйбатлана.
Әйтем.
ЙӘПЛӘҮ 2 ҡ. 1. Уңайлы, йәтеш итеү; ҡулай
лау. Й әпләп ултыртыу. ■ Бабай күҙлеген йәпләп куйҙы ла йылмая биреп һөйләргә кереште.
Р. Солтангәрәев.
2. Урын-еренә килтереү, йәтешләп ҡуйыу;
ҡулайлаштырыу. Атайыма окшатыбырак тубыкландым. Мылтыкты йәпләй башланым,
Ә. Зәйнуллин.
3. диал, кар, йөкмәү 1 1.
ЙӘПЛӘШЕҮ ҡ. Ү ҙ-ара йәтеш кенә тап килеү.
Тоташтырып караһалар, уктың ике яртыһы йәпләш еп тора, ти. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ЙӘПЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. Үҙ-ара йәтеш кенә итеп
тап килтереү. Йәпләштереп эшләү.
ЙӘПр ӘЙ 1 с. йәпрәйеп торған. Тирмә ишеге
асылды, ,. Йәпрәй кашлы бер карт күренде.
Ш. Шәһәр.

ЙӘПр Ә Й 2 и. диал. Бала итәк, ҡатмар.
ЙӘПҒӘЙЕҮ ҡ. Боҙолоп, йәмшәйеп, аҫҡа һал
бырау. Ҡашы йәпрәйеп төшкән, ■ Бабай йәп
рәйгән калпагы аҫтынан кыҙҙар ягына боролоп
караны, Һ. Дәүләтшина.
ЙӘПр ӘЙТЕҮ ҡ. Боҙоп, йәмшәйтеп, аҫҡа һал
быратыу. Ҡашты йәпрәйтеү.
ЙӘПТӘШ с. диал. Килешле, йәтеш. «П еров
ский•» Сынбулатовтың кәүҙәһенә йәптәш көй
булы п сыкты. М. Тажи.
ЙӘПҺЕҘ с. 1. Тотоноу, ҡулланыу өсөн уңай
һыҙ; йәтешһеҙ. Йәпһеҙ кәрәк. // Йәпһеҙ эшләү,
һәнәктең һабы йәпһеҙ эшләнгән.
2. Урын-ере, торошо йәтешһеҙ; уңайһыҙ.
// Й әпһеҙ ултырыу. Йәпһеҙ ятыу.
3. күсм. Күңелгә ятышһыҙ; уңайһыҙ. Үҙеңә
килгән кунакты кешегә ебәреү йәпһеҙ инде.
М. Тажи.
ЙӘПӘКӘЙЛӘНЕҮ ҡ. диал. Ярамһаҡланыу,
юхаланыу. Кешегә йәпәкәйләнеү,
ЙӘПӘКӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Юхалау. Й әпәкәйләп
һорау,
ЙӘПӘТӘЙ с, диал. Ярамһаҡ.
ЙӘр [фарс.] и. Күңел һөйгән, ғишыҡ ултҡан
кеше. Йәр һөйөү, ш [Шәүрә:] Бары хәтерем
калды: ташланган йәр — канаттары һынган
аккош ул! [Акмырҙа:] Мин бит ташламаным.
Б. Бикбай. Йәрең менән айырым булганда ла,
йән бер икән, ш ул йәренде ятка калдырганса
йән бир икән. Н. Хәбиров. Йән рәхәте һөйгән йәр
менән (Халыҡ йырынан).
ЙӘр ЕНГӘ р. кар. йәрингә.
ЙӘр ЕҮ ҡ. диал. Йәлсеү.
ЙӘр ЕШ С. диал. Иҫәр.
ЙӘр ИДӘ [гәр.] и. иҫк. Газета. Бындай урын
һыҙ фекерҙәрҙе йәридә сәхифәләренә яҙып
галәмгә изһар кылыуга ла ояттыр. М, ҒаФу-

468

ри.
ЙӘр И Н ГӘ р. Киләһе йылға. [Урал:] Барыбер
инәм мин у л училишега. Эйе! Быйыл булмаһа,
йәрингә! М. Хәйҙәров.
• Быйылгы эште йәрингә калдырма. Әйтем.
ЙӘр ИӘ [гәр.] и. иҫк. 1. Ҡ ол ҡатын; хеҙмәтсе
ҡатын. Намыҫлы егеттәр актык аҙыҡтарын
ханга оҙатып, һөйгән ҡыҙҙарын хан һарайына
йәриә итеп биреп, түрәләргә теҙ сүгеп, ҡол булып
йәшәргә тейеш түгел. Ш. Шәһәр.
2.
Күңел һөйгән, ғишыҡ ултҡан ҡатын-ҡыҙ;
һөйәркә.
ЙӘр Л ЕК и. ҡар. ярлыҡ.
ЙӘр МИНКӘ [РУе. ярмарка (нем.] и. Билдәле
бер ваҡытта, билдәле бер урынға бөтә яҡтан
йыйылған оло баҙар. Көҙгө йәрминкә, Яҙгы йәр
минкә. Күргәҙмәле йәрминкә. Өфө йәрминкәһе,
■
Йәрминкәгә бик күп вәкил килгән. Улар
халы ҡ талабы ҙур булган тауарҙы һайлап,
шунда у к етештереүселәр менән алыш-биреш
договоры төҙөй, «Оовет Башҡортостаны», 1982,
12 ғинуар.
ЙӘр ПЕС и, диал, ҡар, йәрпесәк2.
ЙӘр ПЕОӘК ! и. Ҡолаҡтың аҫҡы, кимерсәкһеҙ
өлөшө; ҡолаҡ йомшағы.
ЙӘр П Е С Ә К 2 и. Ҡ ыҙҙар күлдәгенең түшенә,
еңенә бөрөп баҫҡан тар ғына ҡатмар. Еңгә йәр
песәк ҡуйып тегеү.

ЙӘР

ЙӘТ

Й

2. Торош, килбәте килешле. ■// Йәтеш улты
рыу. Йәтеш килеп тороу. Буй-һынга йәтеш итеп
тегелгән кейем. ■ .. К әүҙәләре йәтеш тә, ҡашы
ҡара, буйы зифа — ҡойоп ҡуйган карточка.
Ғ. Амантай.
3. Эш, хәлгә я йлы. ■ Яланыраҡ яҡта, юлдагы
ҡарҙы ел осороп алып китеп торгас, йәтеш ине.
Н. Мусин. Машина тура килеп йәтеш булды.
/ Урыны, яйына килешле; тсулай. // Йәтеш уй 
лау. Боронголар әйтеп ҡалдырган бик йәтеш бер
мәҡәл бар. К. Мәргән. Ихтыяж төшөп, йәтеш
килгәндә, «иҫке» һүҙҙәрҙе ҡулланы уҙан тарты-.
нырга ярамай. Ғ. Хөсәйенов.
4. Ҡатмарлы түгел, мәшәҡәтһеҙ; анһат. Йәтеш
тормош. // Йәтеште ҡарау. Йәтеш күренеү.
(Әкиәттән).
■ Әбей менән бабай йәтеш кенә итеп тороп ята
ЙӘр ӘБӘЛӘҮ ҡ. Йәрәбә һалыУ. Й әрәбәләп
лар, ти (Әкиәттән). Х әҙер кеше йәтешкә сыгып
бүлеү.
алды. Утынды ла машина менән быса ла ҡуя.
ЙӘр ӘХӘТ [гәр.] и. 1. Тәндең йәки эске бер
□ Йәтеш итеү кемдеңдер эшен яҡшы тип тап
ағзаның тсыртсылып, тишелеп, зьшнланған урыҡанда әйтелә; яҡшы итеү. Уҡырга китеп йәтеш
ны; лра. Ҡылыс йәрәхәте. Уҡ йәрәхәте. Йәрәхәт
иткән.
һалыу. Йәрәхәтте бәйләү. Йәрәхәтте дауалау.
ф Йәтеш кеше ығы-зығыһыҙ, мәшәҡәтһеҙ,
■ Минең күкрәктән автомат пуляһы үтеп кит
анһат ҡына, ипле генә йөрөгән кеше. Йәтеш
кән. Ҡыҙыулыҡ менән ярты сәгәт буйы мин у л
тороу әҙер тороу.
йәрәхәтте һиҙмәгәнмен, С. КУлибай.
ЙӘТЕШЛЕ с. Йәтеш килгән, уңайлы. Иртәнән
2. күсм. Күңел рәнйете. Ауыр һүҙҙәр әйтеп,
бирле мылтыгын тоҫҡап, йәтешле минутты көтөп
йөрәккә йәрәхәт һалыу.
•
Тел йәрәхәте уҡ йәрәхәтенән яман. Әйтем. ултырган Байрас сирткескә ҡалай баҫҡанын
һиҙмәй ҙә ҡалды. 3. Виишева.
Яҡшы һүҙ йәнгә рәхәт, яман һүҙ йәнгә йәрәхәт.
ЙӘТЕШЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. йәтешләү 2.
Әйтем.
Йәтешләнгән урын.
ЙӘр ӘХӘТЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. йәрәхәтләү.
2. ҡайт. ҡар. йәтешләү 1. Йәтешләп ултырыу,
Йәрәхәтләнгән ҡул. Йәрәхәтләнгән күңел.
һ ү ҙ башларга йәтешләнеү. ■ [Тимербулат]
2. Йәрәхәт алыУ. [Урал батыр] тиңһеҙ алыш
мышҡылдап иларга йәтешләнде. Һ. Дәүләтшина.
тарҙың береһендә йәрәхәтләнеп, ҡанһырап ергә
ЙӘТЕШЛӘҮ ҡ. 1. Уңайы, яйына килтереү;
ауа (Әкиәттән).
килештереү. Йәтешләп һүҙ башлау. Йәтешләп
ЙӘр ӘХӘТЛӘҮ ҡ. 1. Тәнде ни менәндер зыян
ултырыу. Йәтешләп бәйләү. Йәтешләп тотоу.
лау, йәрәхәтле итеү; ЯралаУ. Аяҡты йәрәхәтләү.
Йәтешләп һалыу, ш [Сурагол — Түрәбайга:]
Ҡ улды йәрәхәтләү. Уны [һалдатты] Днепр йылОшо һыҙма мылтыҡты йәтешләп ҡулыңа ал.
гаһын кискәндә туп ярсыгы йәрәхәтләй.
Т. Хәйбуллин.
2. күсм. р әнйетеү. Күңелде йәрәхәтләү.
2. Тейешле, әҙер хәлгә килтереү; әҙерләү. Сәй
ЙӘРӘШЕҮ ҡ. диал. ҡар. килешеү 3.
йәтешләү. ■ Тимер карауатты индереп, ФәриЙӘСАр Ә Т [ғәР. ] И. иҫк. кит. Батырлытс, тсыйыУлытс.
ҙәгә урын йәтешләй башланылар. Р. Солтангә□
Йэсарәт итеү баҙнат итеү, тсыйыУланыУ. рәев.
ЙӘТЕШҺЕҘ е. Йәтеш килмәгән; килешһеҙ,
[Хәҙрәт] алдына барып рөхсәт һорарга йәсарәт
уңайһыҙ. Й этешһеҙ урын.
итеү ҙә мөхәлдең береһе ине. М. ҒаФури.
• Ҡоро һуҙ ҡолаҡҡа йәтешһеҙ. Мәҡәл.
ЙӘСаРӘТЛӘНЕҮ ҡ. иҫк. кит. Ваҙнат итеү,
ЙӘТИМ [гәр.] с. 1. Ата-инәһе йәки икеһенең
тсыйыУланыУ. һ и с бер инсан уга ҡаршы торорга
береһе булмаған. Йәтим бала. Йәтим ҡалыу.
йәсарәтләнмәҫ ине. Атсмүлла.
■ Й әш ләй йәтим үҫтем, ата йөҙөн, әсә мәрхә
ЙӘСИҒ и. иҫк. 1. Киске п1әф әтс байыған ватсыт.
мәтен күрмәнем. Ғ. Амантай.
Йәсиг уҙган, төн уртаһы яҡынлашҡан. Ш. Вабич.
2. и. мәг. Ата-инәһе йәки икеһенең береһе бул
2.
(йәки йәсиғ намаҙы) ШУл ватсытта Утсыла
маған бала. Йәтимдәр йорто. Йәтим яҙмышы.
торған намаҙ. Ул [Рәхимә] бөгөн йәсиг намаҙын
Ү кһеҙ йәтим бөтөнләй ата-әсәһеҙ, шыпа йәтим.
.. бисәләр бүлмәһенең мөйөшөндә бер үҙе
• И нәһе юҡ ҡыҙ йәтим, атаһы юҡ у л йәтим.
уҡыны. Оҙаҡ итеп дога ҡылды. Һ. Дәүләтпшна.
Әйтем. Йәтимдең ауыҙы ашҡа тейһә, мороно
ЙӘСМИН [гәр.] и. ХУ1П еҫле атс сәскә ата
ҡанар. Әйтем. Йәтим ҡатын елдән быу аҙыр.
торған тсыУатс.
Мәҡәл.
ЙӘСТИҠ и. ҡар. йәсиғ.
ЙӘТИМ Е ҺЕР и. йыйн. Йәтим балалар.
ЙӘСТҮ и. ҡар. йәсиғ.
йәтимлек и. Йәтим хәле; йәтимселек.
ЙӘТЕШ с. 1. "Готоноү, ФайҙаланыУға үңайлы;
Йәтимлектә үткән балалыҡ. ■ — Әсәйем үлгәс,
йәпле. Йәтеш һәнәк. ■ [Баҡса] балаларга
был кәмһетеү янына йәтимлегемде мыҫҡыл итеү
йәтеш, үҙеңә лә тыныс була. В. Бикбай.
өҫтәлде. С. Агиш.
/ Ҡүйыу, урынлаштырыу өсөн уңайлы; йәпле.
ЙӘТИМОЕЛЕК и. ҡар. йәтимлек.
Йәтеш урын. ■ Юлдаш һыу өҫтөндә сусайып
ЙӘТИМ ҺЕРӘТЕҮ ҡ. Йәтим итеп ҡарау;
торган йәтеш кенә яҫмаҡ ташҡа барып ултырҙы.
йәтимһетеү, ситләтеү, тибеү. [Айбулат — Гөл~
3. Виишева.
ЙӘРПЕСӘКЛӘҮ ҡ. Йәрпесәк 2 Ҡуйыу . Й әр
песәкләп тегеү.
ЙӘр СӘ [РУС. Яриңа] и. Яҙ сәсә торған арыш;
лҙғы арыщ.
ф Йәрсә баш арышҡа оюпаған үлән.
ЙӘРӘБӘ [РУС. жребий] и. Ниҙер бүлеткәндә,
ҡайҙалыр берәүҙе билдәләгәндә ғәҙел булһын
өсөн араһынан берҙе тәүәккәлләп тартып ала
торған ватс тсына бер и т нәмәләр. Йәрәбә алыу.
Йәрәбә тартыу, ш Ҡаралырга баргас, Х ө сә
йенгә беренсе йәрәбә сыҡты. Ул аҙна ла тор
маны, Татбатҡандан бер үҙе хеҙмәткә китте.
Ж. Кейекбаев. [Айыу:] Йәрәбә һалайыҡ. Йәрәбә
кемгә сыҡһа, арыҫланга шуны ашатырбыҙ
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йөҙөмгә:] Илама. Балаларҙы яҡшы ҡара, йәтим
һерәтмә, Һ. Дәүләтшина.
ЙӘТИМҺЕРӘҮ ҡ. Йәтимлектә йонсоп бойоғоУ>үҙенде йәтим итеп һиҙеү; йәтимһеү.— Б аш 
ҡа балалар атаһына иркәләнгәндә, уныц да
минең алга ултырып иркәләнгеһе, һөйҙөргөһө
килер. Шуның өсөн минең исемдән тагы бер үп,
ҡосаҡла. Ул йәтимһерәмәһен. Б. Хәсән. / күсм.
Ташландьпс, буш, күңелһеҙ хәлдә булыу.
Байгилдин тәҙрә ҡапҡастары бикләнеп, йәтим
һерәп ултырган бер өйҙө күрһәтте. X. Ғилә
жев.
ЙӘТИМҺЕТЕҮ ҡ. ҡар. йәтимһерәтеү.
й ә т и м һ е ү ҡ. ҡар. йәтимһерәү.
ЙӘТИМӘ [гәр.] и. Йәтим -кыҙ. Ш ул ҡыҙ үҙе
гәжәп матур булган, үҙе матур, үҙе йәтимә.
X. Ҡунаҡбай.
ЙӘТИМӘК с. Йәтим ҡалған (мал йәки кошҡорт балаһына тсарата). Йәтимәк бәрәс. ■ — Б и 
сара, йөрөй шунда тоҙга эйәләш кән йәтимәк
быҙау шикелле. 3. Биишева.
ЙӘТИНКЕ с. диал. ҡар. сәүек 1. Йәтинке эт.
йәтмә 1 и. Яны менән сиртеп тсыҫа торған
тсорал (ватс йәнлеккә, тсуянға тсуйыла).
ЙӘТМӘ 2 и. 1. Тотс рәүешендәге ватс ау йәки
йылымдың тоғо. Балы ҡ йәтмәһе, Йәтмә ҡороу,
ш Йәтмәгә эләккән аҡ сабаҡтар һикерешә,
3. Әхмәтов. Себен аулар өсөн үрмәксе тын
мөйөштә йәтмә үрмәксе. Ш. Виктсол.
2. күсм. Кешене алдар өсөн эшләгән хәйлә.
[Рогаткин:] Корниловтар ни тикле генә йәтмә
ҡорһа ла халы ҡ беҙҙең яҡта. В. Исхаков.
ЙӘТМӘ 3 и. диал. Ейәк.
ЙӘТМӘ 4 и. диал. Йәтсә.
ЙӘТМӘЛӘҮ 1 ҡ. Йәтмә 1 тсороу. Ҡ уянды йәт
мәләп тотоу.
ЙӘТМ ӘЛӘҮ2 ҡ. Й әтм ә2 (1 мәғ.) тсороу.
Балыҡты йәтмәләп тотоу.
ЙӘТСӘ и. һы уһарҙар ғаиләһенә тсараған бәлә
кәй генә нәҙек оҙон йыртҡыс йәнлек. А ҡ йәтсә.
Йәтсә сысҡан тота.
ЙӘТӘС и. 1. Ҡ оттоң саталы түШ һөйәге. Ҡаҙ
йәтәсе. Тауыҡ йәтәсе.
2. Шул һөйәкте айырьипып уйнай торған отош
уйыны (оттсан кешегә ни бирергә алдан һөйлә
шеп, ике сатаһынан икәү тотоп һындыралар ҙа,
береһе икенсеһенә үҙ тсулынан бер нәмә тотто
рорға тырышалар; тоттсан сатста «иҫемдә» тип
әйтһә, отолмай, оноттсан булып, Шуны әйтмәһә,
«йәтәс» тип, уны оталар). Йәтәс айырышыу.
Йәтәс отоу.
3. Мылтытстың сәп алыҫлығына тсарап, тсалтсытып-төнюрмәле мәрәйлеге. Йәтәсле мылтыҡ.
4. Саталап сигелгән биҙәк.
ЙӘҮҘӘТ [гәр.] и. 1. иҫк. кит. Юғары сиФат,
өҫтөнлөк.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЙӘҮЖӘ и. ҡар. ж әүза.
ЙӘҮКӘ [РуС. явка] и. Оатсырыу, өндәү йәки
юғалған нәмәне эҙләү хәбәре. Й әүкә таратыу,
ш Хәмзә бай, ашырымды урланы лар тип, йәүкә
һалган. Ғ. Әмири.
ЙӘҮКӘЛӘҮ ҡ. 1. Халытстса берәй хәбәр
һалыу; йәүкә һалыу. Й әүкәләп эҙләү. ■ —
Көн элгәре йәүкәләмәгеҙ, ҡыҙҙар. Мин дә ш ик

ләнәм был эшкә,— тине ҡапҡа төбөнә еткәс,
туҡталып. Н. Мусин.
2. диал. Ошаҡлау. Й әүкәләп тә өлгөргән!
ЙӘҮКӘСЕ и. диал. Ошаҡсы.
ЙӘҮМ [гәр.] и. иҫк. кит. Көн, тәүлек.
ЙӘҮҺӘр [гәр.] и. 1. Аҫыл таш. Зәңгәр йәүһәр
Фәйрүзә таш. Йәшел йәүһәр зөбәржәт таш. Ҡ ы
ҙыл йәүһәр ҡыҙыл яҡут ташы.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
• Хеҙмәт тормош йәүһәре. Әйтем.
ЙӘҮШӘН и. Һуғышта уҡ, ҡылыстан һаҡланыу
өсөн күкрәк менән арҡаға кейелгән ике яҡлы киң
япҡыс (борон ҡаты күн тышлы ҡалын кейеҙҙән,
һуңыраҡ тимерҙән эшләнгән).
ЙӘХМӘр ЕШ с. Шамтыр, эшлекһеҙ. Йәхмәреш
ҡыҙҙар менән мин урамдарҙа йөрөйөм. Ш. Ва
бич.
ЙӘҺАЛӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Белемһеҙ, наҙан.
ЙӘҺАЛӘТЛЕК и. иҫк. кит. Н аҙанлыҡ. Мәгарифтан булып ҡаплы күҙегеҙ һәм дә йөҙөгөҙ,
аталып «ҡыҫҡа аҡы лдар», йәһаләтлектә йөҙ
ҙөгөҙ. Д. Юлтый.
ЙӘҺЕД [гәр.] и. иҫк. кит. Тырышлыҡ.
□ Йәһед нтеү тырышыу.
ЙӘҺЕЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Аҡылһыҙлыҡ; наҙан
лыҡ. Эй, китап, мин аңраны төҙ юлга күндерһәнә, мине баҫҡан йәһел утын һыу һибеп һүндерһәнә. Ш. Бабич. Йәһле мөрәккәб ҡара наҙан.
ЙӘҺҮД [гәр.] и. Тарихи яҡтан сәмит телдәре
төркөмөнөң боронғо халыҡтарының береһенә
ҡараған, хәҙерге көндә төрлө илдәрҙә шул
илдәрҙәге төп халыҡтың дөйөм тормошо менән
йәшәгән халыҡтарҙың дөйөм этник исеме һәм
шул халыҡтарҙың бер кешеһе; еврей.
ЙӘҺҮДИ [гәр.] с. 1. Йәһүдкә мөнәсәбәтле.
2. и. мәг. Й әһүд халҡының бер кешеһе.
ЙӘҺӘННӘМ [гәр.] и. 1. Дини ҡараш са, гөнаһ
лы кетел әр үлгәндән һуң барып, мәңге утга яна
торған икенсе донъя; тамуҡ. Йәһәннәмгә инеү.
Йәһәннәм уты 1) дини ҡарашса, йәһәннәмдәге
гөнаһлы кетеләрҙе яндыра торған ут; 2) күсм.
бик эҫе урын. Йәһәннәм утында интегеп йөрөгән
ураҡсылар яландың төрлө еренә төрлөсә һибел
гән. Һ. Д әүләттина.
2.
күсм. Ғазаплы, тынысһыҙ, ауыр торм от.
Бы л йәһәннәм, был һугыш, был ҡанлы вәхшәт,
ихтимал ер-йыһан аҫты-өҫкә әйләнмәйенсә бөт
мәҫ, ихтимал. Ш. Бабич.
ф Йәнең йәһәннәмгә киткер ҡарг. үл, юҡҡа
сыҡ. [Йәнен] йәһәннәмгә оҙатыу үлтереү. Рәүф
Дәүләтов алты фашистың йәнен йәһәннәмгә
оҙатты. Ә. Ихсан .. Йәһәннәм аръяғы (йәки арты,
аҫты, тишеге, төбө) бик алыҫ ер. Атайымды
күрер өсөн йәһәннәм артына китер инем. Бик
һагындым. р . Низамов. [Татлыбикә:] Район бик
алыҫ, йәһәннәм төбөндә ята. Я. Хамматов.
Йәһәннәмгә китеү 1) үлеү, юҡҡа сығыу; 2) китеп,
ғәйеп булыу.
ЙӘҺӘННӘМИ [гәр.] с. Йәһәннәмгә хас,
йәһәннәмдәге. Йәһәннәми газап.
ЙӘҺӘр ЕҮ [гәр.] ҡ. иҫк. кит. Кешегә ишетте
реп, ҡысҡырып һөйләү.
ЙӘҺӘр ТЕҮ ҡ. иҫк. кит. йөкм. ҡар. йәһәреү.
ЙӘҺӘТ 1 [гәр.] и. 1. Эш, хәлдең йүнәлеше; яҡ,
тараф. Ғилми йәһәттән нигеҙләү. ■ Ырымбурҙа
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башҡорт халҡының культура тарихына бәйле
булган иҫтәлекле урындар шаҡтай күп. Бы л
йәһәттән иң тәүҙә Карауанһарай телгә алына.
К. Мәргән.
2. Ниҙеңдер йүне, я йы. [Бай балалары] кәйеф
асыу, рәхәт йөрөү йәһәтен ҡарайҙар ине.
М. ҒаФури.
ЙӘҺӘТ 2 [гәр.] р. Тиҙ хәрәкәт менән, таҙ генә;
етеҙ, тиҙ. Йәһәт эшләү. Йәһәт кенә килеп етеү.
Йәһәт ҡуҙгалы у. ■ [Ишбай:] Бар, әҙерлән, әсәй,
тиҙ, йәһәт бул. 3. Биишева. Ниңә моңаяһың,
Йәнгүзәлем, йәһәтерәк һөйләп бир инде. А. Иге
баев. А ҡ ъ я л батыр йәһәт кенә агас башына менеп
киткән (Әкиәттән). // Мурзиндың йәһәт коман
даһы аҫтында улар [бандиттар] өҫтөнә таш
ланып, ут яуҙыра башланылар. Һ. Дәүләт
пшна.
ЙӘҺӘТЛЕК и. Етеҙ хәрәкәт, тиҙлек, етеҙлек.
Бомбардировщиктар ыласын йәһәтлеге менән
түбән атыла. Ә. Вәли.
Й Ә Һ Ә ТЛ Ә Н Е Ү 1 ҡ. төш. ҡар. йәһәтләү 1.
Ашарга йәһәтләнде.
ЙӘҺӘТЛӘНЕҮ 2 ҡ. Йәһәт хәрәкәт алыу; етеҙ
ләнеү. Эш йәһәтләнде.
ЙӘҺӘТЛӘТЕҮ 1 ҡ. йөкм. ҡар. йәһәтләү Аш
йәһәтләтеү.
Й Ә ҺӘ ТЛӘТЕҮ 2 ҡ. Тиҙләтеү, тиҙ-тиҙ итеү.
Ғафури [ҡартты] йыраҡтан уҡ күреп ҡалды ла
аҙымын йәһәтләтә төштө. С. Ҡудаш.
ЙӘҺӘТЛӘҮ 1 ҡ. Хәстәрлек итеп әҙерләү;
йүнләү. Ашарга йәһәтләү. Утын йәһәтләү.
ЙӘҺӘТЛӘҮ 2 ҡ. 1. Тиҙләтеү, тиҙ-тиҙ ашыҡ
тырыу. Аҙымды йәһәтләү. Эште йәһәтләү.
■ — Килен, килен, ҡунаҡ килде бит, сәйеңде
йәһәтлә. Н. Мусин.
2. Ашығыу, тиҙ-тиҙ ҡуҙғалыу. Иштуган оҙоноҙон баҫып, йәһәтләп, өйөнә ҡайтып китте.
3. Виишева.
ЙӘҺӘТСЕЛ с. Э т те һ . б. хәстәрләп, ваҡы
тында башҡарыусан; йүнсел. Йәһәтсел кеше.
Йәһәтсел булыу.
ЙӘШ 1 с. 1. Ғәмәлдәге йәтәгән ғүмере әле әҙ;
киреһе ҡарт. Йәш кеше. Йәш ҡыҙ. Йәш быуын.
Йәш үҫмер. Йәш саҡ. Төҫкә йәш. Йәш булыу.
■ Йәш егеттәр гармун ҡосаҡлап, урам буйлап
йырлап үттеләр. Ғ. Амантай. Йәш гүмерем үтеп
китте һыуҙай аҡҡан, матур ҡыҙҙай ишек асып
кире япҡан. Аҡмулла. Ц Ҡарты ла бар был и л
дең, йәше лә бар был илдең (Ҡ обайырҙан). Б а 
шың йәш йәки йәш башың менән кешене йәш
Яғынан кәм ҡуйып, телтәләп әйтелә. Кеш еләр
ҙә миңә ҡарай. Йәнәһе, йәш башы менән ултыра,
ә оло кеше баҫып тора. Р. Оолтангәрәев. Йәш
бала имсәк ташламаған бәләкәй бала. / Бүтән
берәү менән сағыштырғанда, ғәмәлдәге йәгпәгән
ғүмере кәм, кесе; киреһе оло. Йәш еңгә. Йәш
ҡоҙа. Ул минән йәш. ■ Асатай Айбулатҡа кара
ганда байтаҡ йәш. Һ. Дәүләтпшна. Бында килгән
кешеләр араһында иң йәше мин. Д. Юлтый. Йәш
бнсә күп ҡатынлы кешенең иң һуңынан алған
ҡатыны. / Ғәмәлдәге йәпюгән ғүмере әҙ кещегә
хас. Йәш йөрәк. ш Дәртле абыстайҙың йәш ҡаны
шунда уҡ йөҙөнә һикерҙе. Б. Бикбай. Сыныҡ
маған, ныгымаган йәш зиһен бик ҡыҫҡа була бит.
X. Мохтар.

2. Күптән түгел барлыҡҡа килгән, күптән
түгел йәшәй, үҫә башлаған. Йәш агас. Йәш
мал. Йәш үҫенде. Йәш әҙәбиәт. / Берәй әлкәлә
эшмәкәрлекте күптән түгел б а т л ап ебәргән.
Йәш белгес. Йәш һалдат. Йәш яҙыусы. ■ Йәш
тарихсы ҡарт Зәкиҙе әрләнеләр кәрлә тип.
Ш. Бабич. Күптән түгел техникум бөтөрҙө, йәш
төҙөүсе булып сыҡты ул. Ғ. Сәләм.
3. Кибеп ҡатмаған, ҡоромаған; сей. Йәш тал.
Йәш утын. ш [Миңлеямал,] һыйыр алдына яңы
сабып алып килгән йәш үләнде һалды ла өйөнә
ҡайтты. Я. Хамматов. / Кибеп һарғаймаған;
йәшел. Йәш япраҡ. Йәш үлән.
4. Иҫкереп үҙгәрмәгән; Яңы. һ уңгы япраҡ һыйгыр һабагынан өҙөлөп төштө йәш ҡар өҫтөнә.
Р. Ғарипов.
ЙӘШ 2 и. Йәшәгән ғүмер оҙонлоғон билдәлә
гән йыл иҫәбе. Кесе йәш. Оло йәш. Урта йәш.
Мәктәп йәшендәге бала. Йәште иҫәпләү. Утыҙ
йәш менән бара. ■ — Нисә йәштә? — Ун алтыла.— Тимәк, оло гына бер һыйыр йәше бар
икән. С. Агиш. Ун дүрт йәше тулганда, [Сала
уат] яңгыҙ айыу аулаган. Р. Ниғмәти. [М улла:]
Ҡыҙ быйылга бирерлек түгел, йәше етмәгән.
Һ. Дәүләтпшна. Агастың йәшен билдәләү е
анһат, уның дүңгәләктәре йәш һанын үҙе әйтеп
тора. «Совет Башҡортостаны», 1985, 18 апрель.
ф Ҡ ара йәштән бик бәләкәй саҡтан. Ү геҙ егеп
һөргән атай ошо ҡара ерҙе кара йәшенән. С. Әли
баев.
•
Ашын ашаган, йәшен йәшәгән. Әйтем.
И рҙең йәше ике утыҙ. Әйтем.
Й ӘШ 3 и ., күҙ йәше Күҙ биҙҙәренән һығылып
сыҡҡан әскелтем шыйыҡлыҡ. Борсаҡ-борсаҡ
күҙ йәше. Йәш бөртөгө. Йәште һөртөү. Күҙгә
йәш килеү. Күҙгә йәш тулыу, ш Ул [Шәүәли]
йәшенә быуылып, һүҙенән туҡтаны. Б. Бикбай.
Ирочка үкһеп иланы. Минең беләккә ҡайнар күҙ
йәше тамды. Д. Юлтый. А ҡ ъ я л батырга бик
ҡыйын булып киткән, күңеле тулган, мөлдөрәп
күҙенән йәш тамган (Әкиәттән). Таш аҫтынан
сыҡҡан йылга тиһәм, күҙҙәремдән сыҡҡан йәш
икән (Халыҡ йырынан). Йәш аралаш илай-илай,
иламһырап. [Фатима] йәш аралаш үпкәләй баш
ланы. Б. Бикбай. Йәш йотоу илар ерҙән иламай
түҙеү (ныҡ ҡайғынан). Күҙгә йәш алыу илау.
Ҡанлы йәш әсе ғазаптан булған күҙ йәше.
Ҡанлы йәш түгеү, ш Баҫмаһын да донъя хәс
рәттәре, ҡанлы йәш тулмаһын күҙемә (Халыҡ
йырынан). Әсе Күҙ йәше ҡаты зарлы, ҡайғылы
күҙ йәше.
ф К үҙ йәше төшөү кешене рәнйеткәндең
ҡоһорон күреү.
ф Ата һүккән аш ейер, әсә һүккән йәш түгер.
Әйтем. Юрганың тире кипмәҫ, иркәнең йәше кипмәҫ. Әйтем.
ЙӘШЕЛ с . 1 Спектрҙағы төп төҫтәрҙең бе
реһе — һары менән зәңгәр араһындағы төҫ; үлән,
йәш лпраҡ төҫө. Асыҡ йәшел. Ҡара йәшел.
Й әш ел буҫтау. Йәшел буяҡ. Й әш ел ебәк. Йәшел
тугай. Й әш ел шыршы. Мәңге йәшел агас. Ц Й ә
шелгә буяу. ■ Салауат нисә йәшендә, йәшел
ҡамсат бүрке башында (Халыҡ йырынан).
2. Кибеп һарғаймаған; йәш. Йәшел бесән.
Й әш ел сиҙәм. Йәшел япраҡ, ш Ҡыҙрас аш әҙер
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ләтә. Кискә табан йорт уртаһына, йәшел үлән
өҫтөнә ҙур табын йыйыла (Әкиәттән).
ф Ут йәшел йәш үлән төҫлө. Ут йәшел күлдәк,
ф Йәшел төҫ — күҙ ялы, Әитем.
ЙӘШ ЕЛБӘ ҘӘ К с. Йәш, шат, вайымһыҙ. Й әш 
-елбәҙәк булыу, ш Й әш -елбәҙәк сагыңда болан
кеүек елеп ҡал (Халытс йырынан).
ЙӘШЕЛДӘР и. тар. Граждандар һуғышы
ваҡытында интервенттарға тсаршы күтәрелгән
партизандар. Таланган, эштән сыгарылган х а 
лыҡ тауҙарга күсте. Бөтә тау буйҙары йәшелдәр,
икенсе төрлө әйткәндә, партизандар менән ҡай
най башланы, И. Насыри.
ЙӘШ ЕЛКЕНСӘК и, йыйн. Йәш кешеләр,
йәштәр. А гиҙел һыуы өҫтөн ҡаплап алган йәш-елкенсәктең, кәмәләрҙә ыгы-зыгы килеп, ҡайна
шып йырлап йөрөүҙәре мине лә үҙенә тартты,
Т. Йәнәби, һ ы у ташыу ауыл халҡы өсөн үҙе бер
байрам. ,, М алай-ш алай сүрәкә һуга, йәш -елкен
сәк өҙгөс, таҡта яргыс, сәпәмә туп уйнай. р . Солтангәрәев.
ЙӘШЕЛЛЕК и. 1. Йәшел төҫ. Й әш еллек юҡ,
инде япраҡтары алтынланган бик күп агастыц.
Ғ. Оәләм. Комлоҡтагы йәшел тирәк йырлай:
«Йәшеллекте һаҡлай алманым, ,, Япраҡтарым
кипте, елгә осто, йәшел булып ҡала алманым».
Ғ. Хәйри.
2. Йәшел үҫемлек. Й әш еллеккә күмелгән
урам. ш Аҡрын иҫкән көньяҡ еле күҙ күреме
ергә йәйелеп киткән йәш еллек диңгеҙен яй гына,
ялҡау гына, ауыр гына тулҡындыра ине. Ғ. Д әү
ләтшин.
ЙӘШ ЕЛЛЕ-КҮКЛЕ с. Йәшел менән күк төҫ
аралаш. Й әш елле-күкле сатин юрган. Й әш елле
-күкле булыу. Й әш елле-күкле итеү.
ф Йәшелле-күҡле тауыш йәмһеҙ әсе тауыш.
[М улла] оҙон итеп һуҙып, йәш елле-күкле тауыш
менән уҡырга тотондо, Д. Юлтый.
ЙӘШЕЛЛӘНДЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәшел
ләндереү.
ЙӘШЕЛЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. ағас, тсыуаҡ һ . б.
ултыртып, йәшел итеү. Ауылдарҙы, ҡалаларҙы
йәшелләндерергә бөтә халыҡты ылыҡтырыу,
ЙӘШЕЛЛӘНЕҮ ҡ. 1. Йәшел төҫ алыу. Урам,
баҡсаларҙа йәш елләнде ҡайын, муйылдар,
М. Тажи.
2. Йәшел төҫтә булыу. Ә түбәндә йәшелләнеп,
йәмле ҡыуаҡлыҡ ята. Ғ. Ибраһимов.
ЙӘШЕЛЛӘТЕҮ ҡ. Йәшел итеү. Я ҙ йылыһы
агастарҙы йәшелләтте.
ЙӘШЕЛЛӘҮ ҡ. Йәшелгә буЯу. Ҡапҡаны
йәшелләү.
ЙӘШЕЛСӘ и. аш амлы ҡ өсөн баҡсала үҫте
релгән төрлө үлән үҫемлек һәм уның емештәре
(ҡьшр, кишер, помидор, сөгөлдөр һ. б.). Тоҙланган йәшелсә. Йәшелсә консерваһы. Йәшелсә
ашы. Йәшелсә баҡсаһы. Йәшелсә ултыртыу.
ЙӘШЕЛСӘСЕ и. Йәшелсә үҫтереүсе.
ЙӘШЕЛСӘСЕЛЕК и. Йәшелсә үҫтереү эше.
Й әшелсәселек бригадаһы.
ЙӘШЕЛ ҺӘҢГӘР и. 1. Тәндәге үлекләү, са
быртыу кеүек ауырыуҙарҙы дезинф екциялау,
зарарһыҙландырыу сараһы итеп ҡулланыла
торған антисептик дарыу. Малдың ҡортлаган
еренә йәшел-һәңгәр һөртәләр.

2. Баҡыр купоросы.
ЙӘШЕН и. атм осФера электрының һауала зарлдһыҙланыуы ваҡытында барлыҡҡа килгән
сатҡы. Йәшен атыу. Йәшенле ямгыр. ■ Ҡапыл
күк күкрәгән, йәшен йәшнәгән, ҡойоп ямгыр яуа
башлаган (Әкиәттән). Бы л Кусимов ине, батыр
улы, һөйгән улы башҡорт халҡының. Ҡара юрга
ҡара йәшен булып ябырылды дошман өҫтөнә.
Р. Ниғмәти. Йәшен ташы 1) туп булып тәгәрләп
йөрөгән йәшен.— Ә ллә тейҙеме, алдыма йәшен
ташы төштө! Зәңгәр ле-күкле туп булып, балтам
осонан әллә ҡайҙа тәгәрләп китте. К. Кинйәбу
латова; 2) йәшел төҫтәге аҫыл таш; йәшмә. А л л а 
яр м улла һандыҡ кеүек нәмәһен асты ла, зөбәр
жәт, фирүзә, .. йәшен ташы, ҡояш күҙе кеүек
ҡиммәтле таштарын Маврингә күрһәтеп сыҡты.
Ш. Шәһәр. Йәшен ҡайтарғыс (йәки тотҡос)
йәшен атмаһын өсөн бейек ҡоролмаларҙың ба
шына күтәреп, бер осо ергә тоташтырып ҡуйыл
ған йыуан тимерсыбыҡ.
ф [а я ҙ көндә] йәшен һуҡҡандай (йәки атҡан
дай) булыу көтмәгән бер хәл, хәбәр булғанда
әйтелә. Йәшендән ҡасҡан [шайтан] һымаҡ ныҡ
ҡурҡып ҡасыуға ҡарата әйтелә. Йәшен уйнатыу
ҡеүәт, ғәйрәт сәсеү; ут уйнатыу, һы байлы гәскәр
йәшен уйнатып дошманга ташланды.
ЙӘШЕН ДЕр ЕҮ ҡ. Йәшенергә булышлыҡ
итеү; йәшереү. Кейәүҙең килгәнен ишеткәс,
Фатиманы йәшендерҙеләр. Ж. Кейекбаев.
ЙӘШЕНЕП БО Ҫ О Н О П р. Кеше күҙенә кү
ренмәҫкә, һиҙҙермәҫкә тырышып; ҡасып-боҫоп.
Улар [дошмандар] былтыр үҙҙәренең яман эштә
рен асыҡтан-асыҡ эшләһә, хәҙер йәшенеп-боҫо
ноп ҡына эшләй башланы. Һ. Дәүләтшина.
ЙӘШЕНЕҮ ҡ. Күҙҙән ҡасып ышыҡланыу,
ышыҡланып боҫоу. Йәшенеп тороу. Йәшенеп
ятыу. ш Мин ҡурҡып, ҡапҡаның йыуан бага
наһы артына йәшендем, Н. Ғәлимов. Йәмилә
Ҡоломбәтте белеп торган, .. йәшенеп бер өйгә
кереп торган, «Вабсаҡ менән Күсәк». / Ышыҡ
ланып, күҙҙән юғалыу. Ҡояш тау артына
йәшенде.
ЙӘШЕНЛӘҮ 1 х. Йәшен йәшнәтеү. Й әшенләп
яуган ямеырлы төн ине. С. Кулибай.
ЙӘШЕНЛӘҮ 2 к. диал. Йәшнәү.
ЙӘШЕНМӘК и, Валалар уйыны (берәү күҙен
баҫып, гөргөлдәй, бүтәндәре йәшенә; кем, табыл
ғас, алдан килеп туҡылдатып өлгөрмәй — икенсе
юлы шул гөргөлдәй). Нәсимә агаһы менән уйнап
йөрөй йәшенмәк. Агаһы күҙен ҡаплай ҙа, ҡыс
ҡыра: «Гөр-гөр-гөр! — ти.— Мин утыҙга һанаганса, һин йәшенеп өлгөр»,— ти. Ә. Вахитова.
ЙӘШ ЕРЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. йәшереү. Йәш ерел
гән байлыҡ.
ЙӘШЕРЕН с. 1. Кемдән дә булһа йәшерелә
торған, күптәргә билдәле булмаған. Йәшерен
договор. Йәшерен эш. Ц Йәшерен килешеү. Й ә
шерен эшләү. ■ [Айбулат] волисполком аттары
нан иң яҡшы парҙы ектереп, Асатайҙы йәшерен
пакет менән Самарга губчекага оҙатты, Һ. Дәү
ләтшина. Баш ҡаларга йәшерен булган Байгужа
ваҡигаһы минең башта тора, Д. Юлтый.. Ҡай
сагында аҡрын гына бер ел иҫеп, агастарга
минән йәшерен ниҙер һөйләй, Ш. Вабич.
2. Тыш лҡтан беленмәгән, бүтәндәрҙән йәше
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релә торған (уЙ, хис, Фекергә тсарата). Йәшерен
фекер. Йәшерен шатлык, m Минең бер асыҡ
күңелле танышым бар. Бер генә йәшерен уйы ла
юҡ уның, эсендәге — тышында, Ф. Иҫәнғолов.
Ш, Бабичтың тәбигәт лирикаһында ла әкиәттәрҙәгесә ауан хыялды, мәҫәлдәгесә йәшерен а лле
горияны яҡшы күрәбеҙ, К. Әхмәтйәнов.
3. Закон тараФынан рөхсәт ителмәй торған,
йәшереп эш итә торған. Йәшерен йәмгиәт. Й әш е
рен түңәрәк, ш Тарихи «Урал» газетаһының
Ы рымбурҙа сыҡҡан булыуы билдәле. Ҡайҙалыр
ошо урамдарҙың береһендә был газетаның йәше
рен типографияһы урынлашҡан булгандыр,
К. Мәргән. Йәшерен йыйылыштарҙа тәү телмәр
һөйләгән, .. охранкалар өсөн ҡурҡыу һалган ун
һигеҙ йәшендә был егет. М. Хәй. [Ойошманың]
бер төркөмө йәшерен рәүештә һалдат кейемдәре
һатып ала. Д. Юлтый.
4. Революцияға тиклем: бигерәк тә политик
енәйәтселәрҙең эштәрен һ. 6. алып барыУ өсөн
тәғәйенләнгән, хеҙмәт иткән. Йәшерен агентура.
Йәшерен полиция.
ф Донъя йәшерендәре донъяның һәр кем
аңлай алмаған төрлө мутлытс Ьәм хәйләләре.
[Абыстай:] Мин әле йәп-йәш, донъя йәшерендә
рен яңы еҫкәй башланым. Ғ. Хәйбүллин. Йәше
рен тауыш теултамға тсуйылмаған бюллетень
йәки шар төшөрөп бирелә торған тауыш. Халы ҡ
депутаттарының бөтә Советтарына депутаттар
һайлау дөйөм, тиң һәм тура һайлау хоҡугы
нигеҙендә йәшерен тауыш биреү юлы менән үткә
релә. Баппеорт АСОР-ының КонституцияҺы,
1984.
ЙӘШЕРЕН БА ТЫ РЫ Н с. Кемдән дә булһа
йәшерелә торған, йәшереп эш ителә торған;
йәшерен. Ҡайһы бер йәшерен-батырын эштәре
нең өҫкә ҡалҡып сыгыуынан шөрләй у л [Саҡай].
Б. Бикбай. Ц — Йәшерен-батырын түгел, агай.
Мин ботинканы түгел, уның уҡытыусыһын ярат
майым. Я. Вәлиев.
i
ЙӘШ ЕРЕН-БОШ ОРОН с. Кешеләргә белдер
мәй, һиҙҙермәй э т ителә торған; йәшерен; йәше
рен-батырын. Йәшерен-бошорон эштәр. // Й ә
шерен-бошорон ҡыланыу. ■ [ Ҡ ыраубикә:]
Ундай ваҡытта ил ҡарттарына кәңәш итә торгайнылар, ә һеҙ йәшерен-бошорон гына эшләргә
уйлайһыгыҙ. Д. Юлтый.
ЙӘШ ЕРЕНЕҮ к, диал. Йәшенеү.
ЙӘШЕРЕҮ ҡ. 1. Оит күҙ күрмәҫлен урынға
йыйыу, сит күҙҙән тсасырыу. Йәшереп ҡуйыу,
m [Сәгиҙә:] Бабай, бынау саңгыларҙы алып
китеп, берәй ергә йәшереп ҡуй әле. Күңелем ә
ауыр булып, күҙ алдымда тормаһын. М. Тажи.
Әбей яулы гын эйәк аҫтынан салып бәйләй һал
ды, аҡ сәстәрен яулыгы эсенә йыйып йәшерҙе.
Ф. Иҫәнғолов. Егет ҡыҙҙың мамыҡ тунын алып
йәшергән (Әкиәттән). Ҡ ыҙ йәшереү ҡар. ҡыҙ.
2. Ышыҡтса алыу, ынштслау. Елдән битте йә
шереү. Ҡ улды артҡа йәшереү, m Мин уның
[аттың] яйына бик тиҙ төшөндөм. Бер күҙен
елдән йәшереп, үҙ уңайына ҡуйҙым. Д. Юлтый.
3. Кешегә белдермәй йөрөү. Исемде йәшереү.
Ҡайгыны йәшереү. Серҙе йәшереү, m Юламан
ҡарт кескәй баланың йөрәген яраламаҫ өсөн теге
ваҡытта унан әсәһе хаҡындагы дөрөҫлөктө

йәшергәйне шул. 3. Б иитева. Ҡуйсы, Зәйнәп,
Сәйҙел менән булган һөйөү хисеңде лә йәшермә!
Ғ. Оәләм.
ф К үҙ йәшереү күҙгә күренмәҫ булыу; тсасыу.
Эҙ йәшереү ҡар. эҙ. Я улык йәшереү йәштәр
уйыны (түңәрәкләп ултыралар; бер кеше түңәрәк
тышында йырлап йөрөй йөрөй ҙә, берәүҙең ар
тына һиҙҙермәй генә яулыҡ һалып китә; теге
кеше һиҙеп ҡалһа, яулыҡты алып баҫтыра баш 
лай, баҫтырғаны түңәрәк эсенә инергә тейеш тү
гел; инһә: «Каҙан ярылды!» — тип ҡысҡыралар;
ҡыуып етеп, яулыҡ менән һуҡҡас, улар урын
алмаша; яулыҡ һалғанды һиҙмәгәндә, йәшергән
кеше: «Эркет ташты!» тип ҡысҡыра; һәр берәү
үҙенең артын ҡарай, кем яулыҡ таба — шул
баяғыса баҫтырырға тотона).
ф Ауырыуын йәшергән үлер, бурысын йәшер
гән бөлөр. Әйтем. Йомошҡа килһәң, туҫтагыңды
йәшермә. Әйтем.
ЙӘШЕРМӘЛӘҮ ҡ. Кешенән ҡыҙғанып, күр
һәтмәҫкә тырышып ҡыланыу. Йәшермәләп
йөрөү.
ЙӘШ ЕРТЕН с. диал. Йәшерен.
ЙӘШЕРТЕН БОШ ОРТО Н с. диал. Йәшерен
-бошорон.
ЙӘШЕТ с. диал. Йәштәш.
ЙӘШКЕЛТ с . Йәшелгә тартым, йәшел төҫ ҡ а
тыш. Йәшкелт ебәк. Йәшкелт күҙ. Йәшкелт
һары. Йәшкелт булыу. Йәшкелт итеү. ш Йәш 
келт тау битендәге ергә һуҙылып ятҡан аҡ то
ман. Ғ. Хәйри.
ЙӘШКӘҘӘТЕҮ ҡ. Күҙ йәше килтереү, йәшле
итеү. К үҙҙе йәшкәҙәтеү.
ЙӘШКӘҘӘҮ ҡ. 1. Күҙ йәшенә мансылььу;
йәшләнеү. Зө лхи зә .. йәшкәҙәгән күҙҙәрен иренә
күрһәтмәҫ өсөн ситкә боролоп, эйәген ҡаҡты.
Н. Мусин.
2. күсм. Ауыр ҡара болот булып, дымға тулы
шыу. Көн йәшкәҙәп тора, яуыр, ахыры.
ЙӘШКӘК с. 1. Ғел йәшкәҙәп торған, йәше кипмәгән. Йәшкәк күҙле ҡыҙыҡай.
2. күсм. Яуынлы, йонсоу. Йәшкәк көн.
ЙӘШ КӘКЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. йәшкәкләү.
ЙӘШКӘКЛӘҮ ҡ. 1. Туҡтамай йәшкәҙәү. Күҙе
йәшкәкләп тора.
2. күсм. Болотлап, ара тирә амғыр һибәләү;
йонсоулау. Көн йәшкәкләне.
ЙӘШЛЕ с . Күҙ йәшкә тулышҡан. Ҡыҙ йәшле
күҙҙәрен һөртә-һөртә: «Рәхмәт инде, егет»,—
ти (Әкиәттән).
ЙӘШЛЕК 1 и. 1. Үҫмер саҡтан алып үҫеп ет
кәнгә, бәлиғ булғанға тиклемге саҡ; йәш саҡ;
киреһе ҡартлыҡ. Й әш лек дәүере. Й әш лек көн
дәре. Й әш лек дәрте. ■ — Үткән гүмерҙе кире
ҡайтарып булмай, йәшлегеңдең ҡәҙерен белеп
йәшәргә тырыш, .. үтеп киткән йәш гүмер һагындыра ла, үкендерә лә икән. М. Тажи.
Беҙҙең йәшлек ҡабатланмаҫ өсөн югала.
Ғ. Хәйри.
2. Йәш ‘ (2 мәғ.) булыу хәле йәки сиФаты.
Әҙәбиәтебеҙҙең йәшлеге тураһында һүҙ сыҡ
ҡанда иң тәүҙә проза жанрын телгә алалар.
К. Мәргән.
ЙӘШЛЕК 2 с. Күпмелер йәштә булған; йәш
тәге. Алты йәшлек бала. ■ Усмангәле ун алты
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А уы лды ң теге башынан бер төркөм йәштәрҙең
йәшлек егет булып киткән. Кәүҙәгә ҙурайган.
гармун менән йырлашып килгәне ишет[елде].
Ғ. Д әүләттин.
М. Тажи.
ЙӘШЛӘЙ р. ЙӘ1И сатстан, й ә т көйө. Ата-әсәЙӘШТӘШ и. Кем менән дә булһа бер йәштәге,
нән йәшләй калыу. Й әш ләй әйләнеү, m Йәшләй
бер йылғы кеше. Беҙҙе оҙатып ҡалыусылар:
йәтим үҫтем, ата йәҙөн, әсә мәрхәмәтен күрмә
әсәйем, Шәриф йәштәш, тагы ла уҡытыусы В ә
нем. Ғ. Амантай.
ҡифә. Н. Ҡәрип. Минең йәштәшем Ж әлил К ейек
ЙӘШ ЛӘНДЕРЕҮ ҡ. ҡар. йәшкәҙәтеү. К үҙҙе
баев ысындан да талант эйәһе ине. Ғ. Әмири.
йәш ләндереү.
// Ҡаршы ала япраҡтарын ҡагып йәштәш ҡайын
ЙӘШЛӘНЕҮ ҡ. Й ә т менән сыланыу, йәппсә
тәҙрә төбөндә. X. Кәрим. / Йәш лғынан тиң ке
тулыу (күҙгә тсарата). һы уы ҡҡа йәшләнеү.
■ Карасалев та кәлөп, йәшләнгән күҙен һәрт- шеләрҙең үҙ-ара өндәшеү һүҙе.— Шәһит йәш
тәш,— тине Дауыт Юлтый Хоҙайбирҙингә,— эш
тө. А. Таһиров.
бик күп, ваҡыт тыгыҙ. «Ағиҙел», 1966, № 5.
ЙӘШЛӘТЕҮ к. ҡар. йәшкәҙәтеү. Әсәйемде
ЙӘШӘТӘН с. Оло йәштәге; тсарт. Йәшәгән
тол ҡалдырып, ике күҙен йәшләтеп, ҡәйнә булган
суртан, ш Күсәк бейгә күлдәк-ыштанды йәшә
Уралым (Ҡобайырҙан).
гән үгеҙ тиреһенән тегеп биргәндәр. «Бабсатс
ЙӘШЛӘҮЕК и. Йәшел генә үлән булып яттсан
менән Күсәк».
урын; йәптән. [Моратша агай] йәш ләүеккә улты
ЙӘШӘЙЕШ и. Йәшәү, тормош шарты. Ижтирып, ашыҡмай гына тәмәке төрҙә. Ф. Иҫәнголов.
маги йәшәйеш.
Ҡ андракүл буйы тугай-тугай, тугайҙары уның
ЙӘШӘЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. йәшәү 1—3. А лда
йәшләүек (Хальпс йырынан).
һүтелмәгән йомгаҡ булып, ята йәшәлмәгән гүмеЙӘШМӘ [гәр.] и. Биҙәрләнеп торган тсыҙыл,
рем. Ш. Биктсол.
йәшел һ . б. төҫтәге тсаты таш (төрлө матур нәмә
2. эйһ. ф. ҡар. йәшәү 1—3. [Мәстүрә:] Көҙгө
ләр яһау өсөн тсулланыла). Йәшмә тип Учалы,
сәскә кеүек йәшәлә инде шунда. М. Кәрим.
Әбйәлил, Баймаҡ, Х әйбулла райондарында
ЙӘШӘМЕШ с . Күп йәшәп, күпте белгән. Й ә
осрай торган ҡыҙыл ташты әйтәләр. Ул — саҡма
шәмеш ҡарттар. / Күп йәшәгән кешеләй күпте
таштарҙың бер тәрә. «Совет Башкортостаны»,
белеүсән. Йәшәмеш бала.
1970, 7 ноя6рь.
ЙӘШӘН и. Йәшел үләнле ер. Иртәнсәкәй то
ЙӘШНИК [Рг/С. ящик] и. Верәй нәмә һалыу,
роп ҡолон ҡыуҙым һаҡмар гына буйы йәшәнгә
һатслау өсөн татста, тсатырға кеүек нәмәнән дүрт
(Халытс йырынан).
келләп яһаған төрлө ҙурлытстағы һауыт. Почта
ЙӘШӘНГЕҘӘҮ ҡ. диал. ҡар. йәшкәҙәү 1.
йәшниге. Йәшник таҡтаһы. Бер йәшник алма.
ЙӘШӘНКӘ и. диал. ҡар. терһәк 2.
И ке йәшник сәй. ■ Ғариф агайҙың өй башында
ЙӘШӘРЕҮ 1 ҡ. 1. Йәшелгә әйләнеү; йәшеллә
тимер-томор тултырылган бер йәшниге бар.
неү. Яҙҙар етте, көн йылытты, йәшәрҙе дала.
B. Викбай.
ЙӘШНӘТЕҮ ҡ. 1. Саттсылы итеү, саттсыланК. Кинйәбулатова.
2. Йәшел булыу. Иртәнсәкәй тороп мин ҡара
дырыу (йәтенде). Бер ваҡыт ер һелкетеп, күк
күкрәтеп, йәшен йәшнәтеп дейеү ҡайтып килә,
һам, йәшәрептәй ята тау башы (Халыҡ йыры
нан).
ти (Әкиәттән).
2. күсм. Дер һелкетеү, тсеүәт сәсеү. Йәшнәтеп
ЙӘШӘРЕҮ 2 ҡ. Й ә ш 1 (1 мәғ.) булыу, йәшкә
йәшәү. ■ Салауат йәшәй беҙҙең йөрәктәрҙә
әйләнеү. Ғариф ҡарт та был арала байтаҡ йәшә
реп киткән кеүек тойҙо үҙен. Б. Бикбай. Бөгөн,
рухи көсөбөҙҙө йәшнәтеп. Т. Карамьппева.
һине күргәс, йәшәрҙем мин. М. Хәй.
ЙӘШНӘҮ ҡ. 1. Саттсы уйнатыу (йәшенгә тса
рата). К үк күкрәп, йәшен йәшнәгәнен ҡарап тор
Й ӘШ ӘРЕҮ 3 ҡ. диал. Йәшләнеү.
ЙӘШӘРТЕҮ 1 ҡ. Йәшелгә әйләндереү, йәшел
ҙом. Ул бөтә ҡаланы, таш йорттарҙы яңгыратты,
итеү. Ямгыр ерҙе йәшәртә.
ҙур тәҙрәләр сылтырап, ҡалтырап торҙо.
C. Агшн.
Й ӘШ ӘРТЕҮ 2 ҡ. Й ә ш 1 (1 мәғ.) итеү, йәшкә
әйләндереү. [Кузьма:] Ә бына һин, иптәш, карт
2. күсм. Дәрт, тсеүәт сәсеү. Ярһымаһа күкрәк
йәшнәп, күкрәп, телдәрендә ялҡы н яна алмай.
тарҙы йәшәртеү тураһында ни уйлайһың?
Ш. Бабич. К үк күкрәтеп, ер тетрәтеп, йәшнәп
С. Агиш.
үтте йәш гүмер. Ҡ . Д аЯн.
• Яҡшылыҡ ирҙе йәшәртә. Әйтем.
ЙӘШӘТЕҮ ҡ. 1. Үлтермәй, тереклек иттереү.
ЙӘШТӘТЕ с. Күпмелер йәштә булған; йәшлек.
Б ы л һугыш беҙҙе йәшәтеү өсөн түгел, беҙҙе үлте
Ун йәштәге бала. ■ И ке яҙыусы өҫтәл янында
реү өсөн яһалган. Д. Юлтый. Дарыу эсереп,
ултыра. Күренеүенсә, улар урта йәштәге, ҡырҡ
тәненә дарыу ебәреп, балаларҙы йәшәтергә
биш -илле тирәһендәге кешеләр булырга тейеш.
С. Кулибай.
теше-тырнактары менән
йәбешеп
яталар.
йәштән р. Йәш сатстан, йәш ватсыттан.— М. Тажи.
2. Тыныс йәшәргә ирек биреү. Төймәләй ҙә
Беҙҙең Мәрйәм йәштән музыкага һәләтле булды.
Д. Юлтый. Атаҡайым, мине йәштән бирҙең, күрә
минең башымды йәшәтмәҫ булдың, атаҡайым
алманым күҙем туйганса (Халытс йырынан).
(Сеңләүҙән). [Батша кәңәшсеһе:] Бы л ике әҙәм
#
А ҡы л йәштән сыга, аҫыл нәмә таштан сыга. балаһы беҙҙе имен йәшәтмәҫ (Әкиәттән).
ЙӘШӘҮ ҡ. 1. Тереклек итеү, тереклек Ьатслау.
Әйтем. Баланы йәштән тый, ҡатынды баштан
Оҙаҡ йәшәү. ■ Юламан ҡарт .. ваҡыт-ваҡыт
тый. Әйтем.
хатта үҙен дә онота кеүек, бына-бына диңгеҙгә
ЙӘШТӘР и. Йәш кешеләр. А уы л йәштәре.
ҡолап төшөр ҙә, бер ҡасан да йәшәмәгән кеүек,
Йәштәр йыры. Йәштәр уйыны, ш Ҡарттар сәйгә
ултырҙы. Йәштәр таралышты. Һ. Дәүләтшина.
юҡ та булыр кеүек. 3. Биишева.
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2. Ғүмер үткәреү, ғүмер һөрөү. А уы лда йәшәү.
Бергә йәшәү, т Сәгиҙә был ауылда гүмер буйы
йәшәрмен тип башына ла килтермәй ине, М. Т а
жи. К үп йәшәгән былар, тибеҙ, әгәр күрһәк сал
карттарҙы, X. Кәрим. Борон заманда Ҡ ариҙел
башындагы калын урман араһында йәшәгән, ти
бер батыр (Әкиәттән).
3. ДонъЯ көтөү, көн итеү. Д онъя рәхәтендә
йәшәү. Маҙырап йәшәү. Х ә л ле йәшәү, ш Таңа
тар үлгәс, ике ырыу бик дуҫ йәшәгән. Ят халыҡтарҙың һәжү менән дә бергәләп курсалашыр
булгандар. Ә. Вахитов. [Урал:] Ер-Һыу үлемһеҙ
булһын, кеше шат, рәхәт йәшәһен. «Урал ба
тыр».
4. күсм. Онотолмай тороу, онотолмау, Ьаҡланыу.— Б әгән у л хикәйәтте мин һиңә һөйләйем,
Әгәр игтибарга лайы к тапһаң, бәлки бер сак уны
һин дә берәйһенә һөйләрһең. .. Бына ш улай
йәшәй бит инде у л арыу хикәйәттәр, 3. Виишева.
һ ә р сак: йөрөгәндә лә, осканда ла йөрәгемдә
йәшәй дуҫтарым. Р. Ғарипов.
5. Сифат ҡылымдын
Формаһында һан менән
бергә килеп, йәште белдерә. Й өҙ йәшәр әбей.
ф Ашын ашаған, йәшен йәшәгән бик оло кеше
үлгәндә йәки оҙатс үлмәй йөрөгәндә әйтелә.
Йәшә! маҡтағанда, һотсланып ҡотлағанда әй
телә. [Юлия:] Бик дөрөҫ аңлайһың, Ишбулды,
бик дөрөҫ эшләйһең. Йәшә, туганкайым! Һ. Д әү
ләтшина. йәшәй ҙә китә берәү бер нәмәгә кыуанып, маһайып китер булғанда әйтелә.— Ҡомарт
ҡыларын һанларҙай кеше килһә, йәшәй ҙә китә
у л Хасбулат апам. 3. Виишева. Йәшәһен! дан
лау, ҡотлау һүҙҙәрендә, лозунгыларҙа әйтелә.
Көслө эш, ныҡлы эш — берлектә. Берлектә!
Йәшәһен элемтә! Ғ. Амантай. Күп (йәки йөҙ)
йәшә! берәүҙе нытс маҡтағанда, ҡотлағанда
әйтелә. [Ҡарт:] Ҡашҡа ир икәнһең, кейәү1 Йөҙ
йәшә! (Әкиәттән). Тиң йәшәгеҙ өйләнешкән ке
шеләргә теләк итеп әйтелә.
•
Алты йәшәр юлдан ҡайтһа, алтмыш йәшәр
күрә барыр. Әйтем. К үп йәшәгән ни белгән,
күпте күргән — ш ул белгән. Мәтсәл.
ЙӘШӘҮСЕ и. Ҡ айҙалыр йәшәгән, торған
кеше. А уы лда йәшәүсе. Ҡ алала йәшәүселәр.
// Ә батша, донъяла минән дә яҡшы йәшәүсе
кеше булмаҫҡа тейеш, тип йәшәүсе ҡара эсле,
көнсөл бер нәмә булган (Әкиәттән).
ЙӘШӘҮСӘН с. Йәшәүгә һәләтле, бирешмәй
торған. Йәшәүсән булыу. Йәшәүсән итеү.
ЙӘШӘҮСӘНЛЕК и. Йәшәүгә һәләтлек. Уның
[М аяковскийҙың] ижадында ҙур идеяларҙың
яңы формалары ҙур поэтик көс менән яңгырауы
уның әҫәрҙәренең йәшәүсәнлек көсөн билдәләне.
Ғ. Хөсәйенов. Ғөмүмән, ҡатын-ҡыҙ ижады
йәшәүсәнлеге менән айырылып тора. Оҙаҡ
йәшәүгә һәләтлек ҡатын-ҡыҙ сәнгәтенең көндә
лек тормош, бигерәк тә көнкүреш йолалары ме
нән тыгыҙ бәйләнештә булыуынан килә, ахыры.
Н. Викбулатов.
ЙӘЬЖ ҮЖ [гәр.] и. ҡар. мәжүси.
ЙӘЬЖ ҮЖ ЛЕК и. ҡар. мәжүсилек. Сирмеш
тәр, арҙар ҙа бик асыулы. Уларҙың йәьжүжлек
тәренә лә көн юҡ. Ғ. Ибраһимов.
ЙӘЬЖҮЖ МӘЬЖҮЖ [гәр. ] и., йәьжүж вә
мәьжүж иҫк. кит. Дини караш са, ерҙе ябып,

донъяны тсырып нилгән бшс лман, тсырағай ине
халытс. [Бибисара абыстай — Тайба әбейгә:] Ҡоҙагый, шуны әйтәм әле, ахры заман еткәс, ҡиәмәт
ҡупҡас, ергә йәьжүж-мәьжүждәр сыгыр, ти.
3. Виишева.

К
к [ка] Ваппсорт алФавитының ун дүртенсе
хәреФе.
КАБАЛА [РУс.] и. Войондороҡ, ҡоллоҡ.
КАБАРДА и. К абарда-Балҡар АССР-ның
төп халҡы һәм шул халыҡтың бер кешеһе (иберий-кавказ телдәренең береһендә һөйләшә).
Кабарда халҡы. Кабарда ҡатыны. Кабарда теле.
КАБА РЕ [РУС. <Фр.] и. Вуржуаз илдәрҙә:
эстрадалы бәләкәй ресторан.
К А БЕЛ Ь [Рг/С. (го л.] и. Ер йәки һыу аҫтынан
ток ебәреү, элемтә булдырыу, төрлө сигнал,
хәбәр биреү һ. б. өсөн тышҡы тәьҫиргә бирешмәҫлек итеп махсус кәпләнгән, изоляторлы
электр сымы. К абель заводы. Ер аҫты кабеле.
Телефон кабеле. Электр кабеле. Кабель үткә
реү. ш Юл буйлап блиндаждан элемтә кабеле
һуҙыла. Ә Хәкимов.
КАБЙНА [РУС. <фр, ] и. Бәләкәй генә махсус
бүлмә. Герметик кабина. Душ кабинаһы. Само
лёт кабинаһы. ■ Ҡ ул күтәргәс, машина яйланы.
Кабинанан шофёрҙың йөҙө күренде. Ф. Иҫән
ғолов.
К А БИ Н ЕТ [рус. (ф р.] и. 1. Өйҙә йәки эш
урынындағы махсус эш бүлмәһе. Директор каби
неты. Председатель кабинеты,
2. Айырым бер эш өсөн йыһазландырылған
бүлмә. Рентген кабинеты. Физкультура каби
неты, Х им ия кабинеты,
3. Ҡ айһы бер илдәрҙә; хөкүмәттәге министҙар
составы. Министрҙар кабинеты. Яңы кабинет
төҙөү,
КАБЛОГРАМ МА [рус, (ф р,] и. махс. Һыу
аҫты кабеле аша бирелгән телеграмма.
КАБОТАЖ [рус. (ф р.] и. диңг. Бер илдең
порттары араһындағы суднолар йөрөшө. Бәлә
кәй каботаж бер диңгеҙ порттары араһындағы
суднолар йөрөшө. Ҙур каботаж бер нисә диң
геҙ порттары араһындағы суднолар йөрөшө.
К А БРИ О Л ЕТ [Рус. (ф р,] и. 1. Бер генә ат
егелә торған ике тәгәрмәсле еңел арба.
2. Еңел автомобилдең асылмалы кузовы.
КАВАЛЕР 1[РУС. <фр. ] и, 1. Ҡатын-ҡыҙ менән
ҡушлап бейегән ир.
2. һөйл. Ҡатын-ҡыҙ менән йөрөгән ир-ат.
Х әҙер беҙҙе яратҡан ҡыҙҙар бар. Беҙ хәҙер —
кавалер. Д. Юлтый.
К А В А Л Е Р 2 [рус, (ит.] и. Ордены булған
кеше. «Алтын йондоҙ» кавалеры. Ленин ордены
кавалеры.
КАВАЛЕРЙСТ [РУС.] и. Кавалерияла хеҙмәт
иткән Ьалдат; атлы һалдат. Кавалеристар пол
кы. ■ Ыргып менә, һикереп төшә кавалерист
аттарга (Халыҡ йырынан).
К АВА ЛЕРИЯ [рус. (ф р.] и. Атлы ғәскәр.
Кавалерияла хеҙмәт итеү. К авалерия һөжү475
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ме. ■ 112-се Башкорт кавалерия дивизияһы
ойошторолоп, 1942 йылдың апрель айында
фронтҡа оҙатылды, «Оовет Башкортостаны»,
1965, 6 май.
К а в а Л Ь К А д а [РУе. <ф р. ] и. Йөрөргә сытстсан
һыбайлылар төркөмө. Байрам көндәрендәге ка
валькада, һыбайлы спорт ярыштары әле булһа
күҙ алдымдан китмәй, С. Кулибай.
к а в а т и н а [РУе. (ит,] и. О перала моңға бай
бәләкәй лирик ария.
КАВЁРНА [рус, (лат,] и, 1. мед. Эске ағза
туҡымаһында ниндәйҙер сир һөҙөмтәһендә бар
лыҡҡа килгән ҡыуыш урын; ҡыуышлыҡ.
2. геол. Тау тоҡомонда барлытстса килгән
тсыуыш, буш урын; тсыуышлытс.
К а гА Т [рус,] и, а, х. Ҡыш һаҡлар өсөн өҫтән
ҡаплап ҡуйылған тамыр аҙык (картуФ, кишер,
сөгөлдөр һ. б.) өйөмө.
к а г а т л а у ҡ. Кагатҡа өйөү. Картуфты ка
гатлау,
КАГОР [РУС. (ф р ,]и . Виноград һутынан яһал
ған шәрбәтле ҡыҙыл араҡы.
К а д ЁТ 1 [рус, ( фр,] и, революцияға тиклемге
р оссияла: кадеттар корпусының уҡыусыһы.
ф Кадеттар корпусы Революцияға тиклемге
Россияла-. дворян балаларын оФицерлыҠҠа
әҙерләй торған ябьгк урта хәрби уҡыу йорто.
К а ДЁТ 2 [РуС.] и, Россияла 1905 йылда бар
лыҡҡа килеп, конституциондемократик партия
тип аталған 1917 йылда контрреволюцион хәрә
кәткә етәкселек иткән буржуаз партия ағзаһы.
КАДМ ИЙ [РуС. (лат,] и. Химик элемент, цинк
рудаһында була торған көмөш аҡ төҫтәге йом
шаҡ металл.
К а Д Р 1 [РУС. (ф р ,] и, 1. Киноплёнка йәки
(фотоплёнкалағы бер һүрәт.
2. КиноФильмдағы бер күренеш.
К аД Р 2 [рус, (ф р.] и, 1. Тыныс ваҡытта ла
демоблизацияға эләкмәгән даими ғәскәр со
ставы. Кадрҙа ҡалыу,
2. ғәҙәттә күпл. Берәй учреждение, предприя
тие, ойошма йәки проФессия кешеләренең әҙер
лекле төп составы.
к а д р ҙ а ғ ы с. Тыныс ваҡыттағы даими
ғәскәрҙә хеҙмәт иткән. Кадрҙагы офицер.
к а д р и л ь [рус. (ф р.] и. Алты (фигураға
ҡоролған ҡушар бейеү һәм шул бейеүҙең көйө.
КАДРО В Й К [РУе.] и, һөйл, Т©п хеҙмәткәрҙәр,
кадрҙар иҫәбенә ингән кеше.
КА ДРО ВЫ Й [РУС ] с, кар, кадрҙағы.
К а ж а н [рус, кожан] и. Күн пальто. Кажан
кейеү,
К а зА К [РуС. < төрк,] и, ҡар, ҡазаҡ.
К а з А Р К а [РУС.] и, Өирәктәр ғаиләһенә ин
гән тундра ҡошо.
К а З А Р М а [РУС. (ит,] и, ҡар, ҡаҙарма.
КаЗЕЙН [РУС. ( лат.] и, Һөттөн эреткәндә
бүленеп сыҡҡан аҡһым матдәһе (буяу, пластмас
са, елем һ. б. нәмә яһау өсөн ҡулланыла).
КАЗЕМАТ [РУС. <Фр.] и. 1. Артиллерия һәм
авиация утынан һаҡланыу өсөн ер аҫтына иәки
ер өҫтөнә эшләнгән ҡоролма.
2. Төрмәләге айырым камера. Салауат Юлаев
һәм Юлай Аҙналинды Рогервикка 1775 йылдың
29 ноябрендә килтереп еткерәләр һәм крепость

башняһының казематына мәңгелеккә ябып ҡ у я
лар. Ә. Харисов.
К А ЗЁН КА [РУС.] и. Һал өҫтөндәге өй. һ а л
агыҙыусылар .. өҫ кейеме, плащ-палатка, казён
ка һәм кәмәләр менән тәьмин ителде. «Оовет
Башҡортостаны», 1968, 24 апрель.
КАЗЁНЩ ИНА [РУС.] Эштең асылын билдә
ләүҙән ситтә торған (формаль ҡараш, (формаль
мөнәсәбәт.
К А ЗИ Н О [рус. (ф р.] и. Көнбайыш Европала:
ҡала ситендә, курорттарҙа була торған ресто
ранлы кәйеф-саФа һәм ҡомарлы уйын йорто.
К А ЗН А ЧЁЙ [РуС. ] и. 1. Ойошма йәки учреж
дениеның аҡсаһын һәм баһалы нәмәләрен һаҡ
лаусы. Профком казначейы.
2. Армияла частың аҡса, кейем-һалым, ашам
лыҡ кеүек нәмәләрен һаҡлау һәм өләшеү
эштәрен башкарыусы кеше.
КАИНАТ [гәр. ] и. иҫк. Бөтә донъя. Әйҙә, иҫ,
ел! Дөрлә, ялҡын! Бар каинат ҡайнаһын!
Ш. Фидаи.
КАЙМАН [рус. (исп.] и. Үҙәк һәм Көньяҡ
Америкала йәшәгән крокодил төрө.
КАЙ Н О ЗО Й [РУС. < гр.] и., кайнозой дәүере
Ерҙең геологик тарихындағы иң яңы дәүер.
КАЙРА [рус.] и. Ҡ ара арҡалы, аҡ ҡорһаҡлы
төньяҡ диңгеҙ ҡошо.
КАКАДУ [РУе. <нем. ] и. Бүрекле тутыйғош
төрө. Ҡара какаду.
КАКАО [РУС. (исп.] и. 1. Орлоғонан шоколад
эгнләнә торған тропик ағас. Какао агасы. Какао
орлого. Какао плантацияһы.
2. Шул ағас орлоғонан эшләнгән онтаҡ. Какао
эшләү.
3. Шул онтаҡтан ҡайнатҡан эсемлек. Бер ста
кан какао. Какао ҡайнатыу.
К А К О Ф О Н И Я [рус. (гр .] и. Ҡ олаҡ ярғыс
йәмһеҙ тауьпнтар; аһәңһәҙлек.
КАКТУС [РУС. < лат.] и. Итләс һабаҡлы, сәнс
кәклә көньяҡ үҫемлеге.
КАЛАМАШКА [РУе. колымага] диал. Келәй
мәк.
КАЛАМ БУР [РУС. <Фр.] и. Төрлө мәғәнәләге
ауаздаш һүҙҙәрҙә йәки бер үк һүҙҙең төрлө
мәғәнәһен ҡулланыуға ҡоролған йор һүҙ (мәҫ.
кискелеккә ҡабырға бүре тапты ҡабырға).
КАЛАН [Рг/С.] и. ҡар. ҡамсат.
КАЛАНЧА [РУС.] и. ҡар. ҡаланса.
КАЛЕЙДОСКОП [рус. ( гр.] и. Эсенә төрлө
төҫтәге быяла "ярсыҡтары һалып, өс ҡырлап
яһалған торба рәүешендәге оптик прибор (әйләндергән һайын яңы биҙәк барлыҡҡа килә).
КА Л ЕН ДА РЬ [рус. (лат.] и. 1. Йылдың һәр
көнөн тәртип менән теҙеп, айға, аҙнаға бүлеп
төҙөгән белешмә. Өҫтәл календары. Йыртмалы
календарь. / Йылдағы көн тәртибе ыңғайына
һалып, төрлө тәбиғәт күренеше иәки башҡа нәмә
тураһында мәғлүмәт биргән белегнмә. Астро
номик календарь. Ҡатын-ҡыҙ календары. Б а ҡ 
сасы календары.
2. Күк есемдәренең хәрәкәте менән бәйле пе
риодик тәбиғәт күренештәре нигеҙендә оҙайлы
ватсыт араһын иҫәпләү системаһы. Ай календары
ай һәм йыл оҙонлоғон Ай хәрәкәтенән сығып
иҫәпләгән календарь (иҫәп Мөхәммәттең Мәккә-
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нән Мәҙинәгә күскән көнөнән башланып, ун ике
айға бүленеп йөрөтөлә, исемдәре: мөхәррәм,
сәФәр, рабиғыләүүәл, рабиғылахыр, йомадиәлеәүәл, йомадиәлахыр, рәжәп, шәғбан, рама
зан, шәүүәл, зөлтсағиҙә, зөлхизә). ГрИгорнй
календары Рим папаһы Григорий X III тарафынан Юлий календарын төҙәтеү өсөн индереп,
йыл башын ун көнгә алға күсергән календарь
(яңы стиль). Ҡ ояш календары ай һәм йыл оҙон
лоғон Ҡояш хәрәкәтенән сығып иҫәпләгән кален
дарь (иҫке һәм яңы стиль календарҙары). Юлий
календары Юлий Цезарь тарафынан индерелеп,
йыл оҙонлоғон 365 1/4 тәүлектән иҫәпләгән
календарь (иҫке стиль).
ф Календарь йылы ҡар. йыл.
К А Л Й БР [РУС. <Фр ] и. 1. Ата торған тсорал
көбәгенең эске диаметры. Бәләкәй калибрлы
мылтык. Ҙ ур калибрлы туп. / Пуля йәки снаряд
тың диаметры. 16 калибрлы пуля.
2. тех. Эшләнгән нәмәнең, деталдең, тейешле
дәүмәле.
3. тех. Эгпләнгән нәмәнең дәүмәлен, Формаһын
үлсәй торған тсорамал. К алибр менән үлсәү.
калиБрланыу ҡ. төш. кар. калибрлау.
Калибрланган орлок.
калиБрлау ҡ. 1. Тейешле калибрға килеүкилмәүен билдәләү.
2. Тейешле эрелектәге орлотстарҙы айырыу.
Орлоҡтарҙы калибрлау мөһим шарт. Сәсеү орлого ни ҡәҙәре эре булһа, ш ул ҡәҙәре ышаныс
лыраҡ. «Совет Башкортостаны», 1965, 13 ноябрь.
КАЛИЙ [РуС. (гәр] и. Химик элемент, поташ
тан алынған көмөш атс төҫтәге металл.
КаЛИЙЛЫ с. Составында калий булған.
К алийлы ашламалар.
КАЛЛИГРАФ [РУс.] и. Матур, асытс итеп я ҙ
ған кеше. Уҡымышлы каллиграфтарҙың ҡайһы
берҙәре китапты күсереп яҙы у менән генә сик
ләнеп ҡалмаган. Ә. Харисов.
КаЛЛИГрАФИК с. Матур, асытс итеп яҙы л
ған. Каллиграф ик яҙыу.
КаЛЛИГрАФИЯ [РУС. <гр. ] и. Матур-асыҡ
яҙыу оҫталығы. Балаларҙы дөрөҫ каллиграфияга өйрәтеү.
КаЛО РИ Й и. Һөйл. ҡар. калория.
КаЛОРЙМЕТР [РУС. <лат. ] и. Есемдәр биргән
йәки йыйған йылылытс митсдарын үлсәү тсорамалы.
КаЛОРИМЁТРИЯ [РуС. ] и. Төрлө ФизиК йәки
химик процеста бүленеп сытстсан йәки йотолған
йылылытс митсдарын үлсәү ысулдары.
КаЛО РЙ Ф ЕР [рус. (лат.] и. Ҡ айнар һыу,
пар, төтөн йөрөгән торбалар ярҙамында бина
лағы һауаны йылыта торған прибор. Пар кало
риферы. Электр калориферы.
КаЛО РИ Я [рус. (лат.] и. Йылылытс митсда
рын үлсәй торған, бер системаға ла инмәгән
берәмен.
КаЛОРИЯЛЫ с. Калорияһы Күп, Калорияға
бай. Калориялы аҙыҡ. К алориялы ягыулыҡ.
КаЛОРИЯЛЫЛЫҠ и. 1. Бер килограмм
тсаты яғыулытс, йә булмаһа бер куб метр газ
яндырғанда барлытстса килгән йылылытс митсдары (калория менән билдәләнә). К үмерҙең
калориялылыгы.
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Бер грамм аҙытс иҫәбенә тере организмда
барлытстса килгән калория менән билдәләнгән
энергия митсдары. Аҙыҡтың калориялылыгы.
КаЛУШ [Рг/С. галоши (ф р.]
Һыу үтмәһен
өсөн аятс кейеме өҫтөнән кейелә торған резина
тсата. Быйма калушы. Куны слы калуш. Үзбәк
калушы йөҙлөклө, осло моронло һай калуш.
ф Калуш быйма ҡар. быйма. Калуш ҡата
тсуныслы күн тсата.
КАЛЬКа [РуС. (ф р.] и. 1. Үтә күренмәле
йотса тсағыҙ йәки тутсыма (һүрәт һәм һыҙмалар
күсермәһен алыу өсөн тсулланыла). Калькага
күсереү. Кальканан төшөрөү.
2,
лингв. Сит телдәге һүҙҙе туранан-тура тәр
жемә итеп яһаған яңы һүҙ (мәҫ. «надстройканан»
күсерелгән «өҫтсорма»).
к а л ь к а л а ш т ы р ы у ҡ. 1.
Калькаға
(1 мәғ.) төшөрөү, һүрәтте калькалаштырыу.
2. лингв. Икенсе бер телдән туранан-тура
тәржемә итеп һүҙ яһау. 1925—29 йылдарҙа каль
калаштырыу юлы менән яңы һүҙ яһау беҙҙең
тел практикаһында әле бөтөнләй булмаган.
«Совет Башкортостаны», 1966, 7 июль.
КаЛЬКУЛЯТОР [рус.] и. Калькуляция яһау
белгесе.
КаЛЬКҮЛЯЦИЯ [рус. (лат.] и . махс. Эшләп
сығарылған нәмәнең үҙенә төшкән хакын һәм
һатыу хакын иҫәпләү эше. К алькуляция яһау.
КаЛЬМАР [Рг/С. < Фр.] и. Ун һәрмәүесле эре
диңгеҙ әкәм-төкәме.
КАЛЬЦИЙ [РУС. (лат.] и. Химик элемент,
акбур, мәрмәр һ. б. таштар эсенә ингән көмөш
атс төҫтәге металл. Бромлы кальций. Кальций
тоҙо.
к а л ь ц и й л а н ы у ҡ. төш. ҡар. кальцийлау.
Кальцийланган сода.
к а л ь ц и й л а у ҡ. Кальцинация яһау.
к а л ь ц и й л ы с . Составында кальций булған.
Кальцийлы ашлама.
КаЛЬЦИНАЦИЯ [рус. ] и. хим. Есемде әсетеү
йәки таркатыу өсөн кыҙҙырыу йәки. яндырыу
эше.
КаЛЬЦЙТ [РУС. (лат.] и. Эзбиз, мәрмәр
таштарының эсенә ингән минерал; эзбиз
шпаты.
К А М Б ал а [рус. < фин. ] и. Ике күҙе лә бер
якта булған яҫы ялпатс диңгеҙ балығы.
КАМБИЙ [РУС. < лат.] и. ҡар. сөсөк.
КАМБУЗ [РУС. <гол. ] и. Караптың аш-һыу
бүлмәһе.
КаМВОЛЬ [РУе. камвольный <ием.]: камволь
еп аялап, тарап иләгән йөн еп. Камволь туҡыма
шул ептән һуғылған юғары сиФатлы туҡыма.
Камволь фабрикаһы камволь еп һәм ьсамволь
тукыма эшләгән фабрииа.
КаМЁЛИЯ [РУС. (фр-] и. Ҡыҙыл йәки ак
төҫтәге хуш еҫле, эре сәскәле, каты калын
япраклы йылы як ағасы.
КАМ ЕРа [РУе. (лат.] и. 1. Ҡайһы бер учреж
дениеларҙа махсус айырым бүлмә. Багаж һаҡ
ла у камераһы. Дезинфекция яһау камераһы.
/ Төрмәләге бер кешелек бүлмә. Хисмәтулланы
ҡараңгы камерага индереп бикләнеләр. Я. Х ам
матов.
2. махс. Берәй машина, тсорамал, ҡоролма
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эсендәге ябыҡ Урын, бүлен. В акуумлы камера.
Шлюз камераһы,
3. Шина, тУп кеүентәрҙең Һа Уа тултырыла
торған, резинанан ғибәрәт эске тсаты.
4. Фотоаппараттың плёнка, пластинка тсуЯ
торған эске өлөшө.
КАМЕРАЛЬ [рус. камеральный] с, махс. К а
бинетта, лабораторияла алып барылған (экспедиңилла йыйылған материалды ғилми Ятстан
эшкәртеүгә тсарата). Камераль эштәр,
КАМЕр НЫЙ [Рг/С. ] с, Солист мүзыкант йәки
айырым ансамбль баштсарыү өсөн тәғәйенлән
гән. Камерный музыка, / Ошондай әҫәрҙе баштсарыүсы. Камерный ансамбль,
КаМ Ер ТОН [РУС. < нем.] и. Ҡаты нәмәгә һуҡ
тсанда билдәле бер юғарылытста таУыш бирә
торған ике саталы тсорос тсорал (музыка тсоралдарын көйләгәндә тсүлланыла).
КАМЕР-ЮНКЕР [РУС. (нем.] и, р еволюңиЯға
тиклемге Россияла Ьәм ҡайһы бер монархистик
илдәрҙә: батша Һарайындағы иң бәләкәй дәрәжә
һәм шУл дәрәжәләге кеше.
КаМЗУЛ [РУС. камзол <фр, ] и, Билләп, эсләп
тегелгән еңһеҙ тсыҫтса кейем. Бәрхәт камзул.
Кара сатин камзул, ш Биш билле ҡыҙыл сога
камзул [Емештең] нескә билле зифа буйына
килешеп кенә тора, 3. Виишева. И рҙәр камзулы
түңәрәк текә яғалы, бер нисә төймәле, тура
билле, биҙәүһеҙ камзул. Ҡ ыҙҙар камзулы өҙөлөп
торған билле, асытс иҙеүле, бер генә төймәле,
утса-тәңкә тсырпыулы камзул. Әбейҙәр камзу
лы асытс иҙеүле, бер генә төймәле, утсалы кам
зул.
КаМИЛ [гәр, ] с, 1. СиФат кимәле тейешле
дәрәжәлә булған. Камил кеше. Иҫ-аҡылы камил.
Камил булыу, ш Большевиктар әйтә: «һ әр бер
илгә камил мөхтәриәт бирелһен». Ш. Вабич.
2. р. мәг. Тулы, теүәл. К үсәк менән Тойгон
Ураз ханда камил ике йыл тороп, әҙерләнеп
.. яу га сыҡты (Әкиәттән).
3. р. мәг. Вөтөнләй, тамам. Камил арытты.
Камил аяҡтан яҙҙым. Камил теңкәгә тейҙең.
Камил ышандыҡ, ш Бына директор менән агро
ном] дың] .. камил юл өҙөлөр мәл еткәс, орлоҡ
алыштырыу иҫтәренә төшкән. Ф. Иҫәнғолов.
4. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
4 Иман (йәки иманым) камил ҡар. иман 1.
КаМИЛЛаУ ҡ. Башкарыу, үтәү. һ и нең һү
ҙеңде беҙ камиллай алмайбыҙ. «Батыршаның
хаты».
КаМИЛЛаНПЫРЫҮ ҡ. Камил хәлгә килте
реү, камил итеү; ятсшыртыу. Уҡытыусыларҙың
белемен камиллаштырыу институты, ■ Х алы ҡ
хужалыгына идара итеүҙе камиллаштырыу пар
тияның экономик стратегияһының мөһим үҙен
сәлеге, «Оовет Баштсортостаны», 1985, 11 ноябрь.
камиллашыу ҡ. Камил хәлгә килеү, үҫеү
процесында яҡшырыу, һәйбәтләнеү. Белеме ка
миллашты, Техник яҡтан камиллашыу, ш
[һәнәрсе] һәр ваҡыт эҙләнгән, өйрәнгән, Шуга
ахры, ул үҙ һәнәрендә көндән-көн үҫкән, камил
лашҡан. 3. Биишева.
КаМИЛЛЫК и. Камил хәл, теүәллек. [Йәш
тәрҙең] эшендә һәм һүҙендә .. уҡы у га, белемгә,
камиллыҡҡа ынтылыштары
һиҙелеп
тора.

р . Ниғмәти, һабрауҙы ң үҙе сыгарган шигырҙары камиллыҡтан алыҫ ине әле. Ә. Хәкимов.
камйн [рус. <ғР.] и. Киң ауыҙлы мейес;
сыуал. Камин рәшәткәһе.
КаМИР: камир һыуыҡ диал. тсыраулы һыуытс.
КаМПАНИЯ [рус.(ф р.] и. 1. хәрби Билдәле
бер ватсытта айырым бер урында дөйөм матссат
менән баштсарылған киң күләмле хәрби сара.
Совет Армияһының 1942-43 йылдагы ҡышҡы
кампанияһы.
2. Хәрби диңгеҙ Флотының өҙлөкһөҙ йөҙгән
ваҡыт араһы. Йәйге кампания.
3. Ижтимағи-политик йәки хужалыҡ бурыста
рын бойомға ашырыу өсөн билдәле бер ваҡытта
алып барылған эш. Газет-журналдарга яҙы лы у
кампанияһы, һ а й ла у алды кампанияһы. Яҙгы
сәсеү кампанияһы.
КАМПУЧИ и. Кампучияның төп халҡын тәш
кил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеһе.
КАМСА и. ҡар. ҡамса.
КАМФАрА [Рг/С. <гр. ] и. Ҡырҡыу еҫле төҫһөҙ
кристаллик матдә (медицина һәм техникала
ҡулланыла). Камфара майы.
+ Камф ара ағасы лавр һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған мәңге йәшел ағас.
КАМ ФАр АЛЫ с. Составында камФара бул
ған. Камфаралы спирт.
К а М Ф а р К а [рус. конФорка (го л.] и. 1.
Самауырҙың сәйгүн ултыра торған иң өҫкө
өлөшө. [Әсмә апай] самауыр .. ҡапҡасын шап
иттереп япты ла сәйгүнде камфарка өҫтөнә
ҡуйҙы. X. Мохтар.
2. Плитала газ яна торған урындағы тишекле
тупалсаҡ. Ике камфаркалы плита.
3. күсм. һөйл. Күлдәк еңенең бөрөп, ҡабар
тып тегелгән осо. Камфаркалы ең.
камфаркалау ҡ. КамФарка (3 мәғ.)
ҡуйыу, камФаркалы итеү. Еңде камфаркалап
тегеү.
К а М Ч а д А Л [рус.] и. иҫк. Ительмән.
КАМЫШЙТ [РУе.] и. махс. Ҡамышты преста
ҡыҫып, тимер сыбыҡ менән бәйләп эшләгән
төҙөлөш материалы. Камышиттан мал аҙбары
эшләү. II Камышит йорт.
КАНАЛ [РуС. (фр-] и. Айырым һыу ятҡылыҡ
тарын тоташтырыу йәки ер һуғарыу өсөн эш
ләнгән яһалма һыу юлы. Волга-Дон каналы. Ер
һугарыу каналдары. Канал йырыу. Канал
ҡаҙыу,
КАНАЛИЗАЦЯ [РУС. ] и, ТЪрлаҡлы ерҙән быс
раҡты ағыҙыу һәм уны таҙартыу өсөн ер аҫтынан үткәрелгән торбалар системаһы. Канализа
ция үткәреү. Канализация таҙартыу.
КАНАРЕЙКА и. ҡар. кәнәри.
КАНАТ [РУС. ] и. Йыуан сүс йәки ҡорос арҡан.
КАНАУ [РУС. канава] и. Ҡ аҙылған оҙон тар
соҡор. Тәрән канау. Канау йырыу. Канау ҡаҙыу.
Канау ҡаҙгыс. ш Ауылдың уртаһынан ян-ягы
канаулы ҡырсын түшәгән юл үтә, Ж. Кейек
баев.
КАНАУЫС [фарс,] и. Беше ебәк туҡыма.
КАНВА [РУС. <Фр.] и. Сигеү өсөн ерлек итеп
ҡулланыла торған һирәк туҡыма. Ваҡ канва.
Канвага сигеү.
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К а Н Д а Л [рус. кандалы <гәр. ] и. һөйл. Аяҡҡулға һалына торған быға\г. Баш китеүкәйҙәре
ауыр түгел, ауыр кандал менән әйләү е (Х алык
йырынан).
К а Н Д а у а Й [рус. конДовый] и. һөйл. ЙыУан
каты үҙәкле төҙ карағай йәки карағас ағасы.
К аН Д И Д А Т [рус. (лат.] и. 1. Ниндәйҙер эш
кә, нимәнелер алырға, кайҙалы р һайланырға
һ. б. тәғәйенләнгән, билдәләнгән кеше. Депутат
лыҡҡа кандидат. Президентлыҡҡа кандидат.
2. Кесе ғилми дәрәжә һәм шУл дәрәжәне алған
кеше. М едицина фәндәре кандидаты. Ф илология
фәндәре кандидаты. Кандидат дипломы.
К аНДИДаТЛЫ Ҡ и. Кандидат бүлған хәл.
Кандидатлыҡ стажы. Кандидатлыҡ диссер
тацияһы.
ф Кандидатлыҡ минимумы диссертация әҙер
ләү өсөн кәрәк булған белем күләмен күрһәт
кән һынау. Кандидатлыҡ минимумы тапшы
рыу.
к а н д и д а т у р а [рус. ] и. 1. Кандидат
(1 мәғ.) итеп күҙҙә тотолған кеше. Эшкә канди
датура табыу. Кандидатура күрһәтеү.
2. ҡар. Кандидат 1. Кемдеңдер кандидатура
һын яҡлау.
КаНИ КУЛ [РуС. каникулы (лат.] и. Укыусы
ларҙың укыуҙан туктап Ял иткән вакыты. Йәйге
каникул. Ҡышҡы каникул. Яҙгы каникул. К ани
кул башланыу. Каникулга туҡтау, ш Ике-өс
айлыҡ каникул йәлп итеп үтеп тә китә; һиҙмәй
ҙә ҡалаһың, көҙө лә килеп етә.. Ш унан йәнә
уҡыу. Ж. Кейекбаев.
КаНИСТр [рус. канистра < ингл.] и. Нык
я была торған тар ауыҙлы, Ялпак һауыт (шыйыҡлык һалыу өсөн ҡулланыла). Алюмин канистр.
Полиэтилен канистр. Бензин канистры.
КаНИФ АС [РУе. <нем. ] и. иҫк. Боронғо беше
мамык тукыма. / / Канифас күлдәк.
КаНИФОЛЛӘҮ ҡ. КаниФоль һөртөү.
КаНИФ ОЛЬ [рус. ( гр. ] и. Сайыр кыуғанда
сыкҡан ҡаты йылтыр һары матдә (келәйләү һәм
изоллциялау өсөн, шулай уҡ ҡыллы уйын ҡорал
дарының смычогын ышҡыу өсөн ҡулланыла).
Каниф олле һабын.
КаНКАН [РУС. <Фр.] и. Тән хәрәкәттәрендә
әҙәпһеҙ ҡыланыштар сағылған эстрада бейеүе.
К а Н О Н А Д а [рус. (ф р.] и. Күп туптан өҙлөк
һөҙ алып барылған атыш. Артиллерия канона
даһы. ■ Канонадаларҙың ухы лдауы дер тетрәт
те бөтә донъяны. Ғ. Әмири.
КаН О Н Ёр К а [рус. (ф р.] и. Урта калибрҙағы
бер нисә туплы бәләкәй хәрби карап (яр буйында
ҡулланыла).
КаН О Н Й р [рус. ( нем.] и. 19 быуатта Россияла артиллерия һалдаты; тупсы.
КаН О Э [РУС. (исп.] и. Бер аяҡҡа тубыҡла
нып, һыңар ишкәк менән ишә торған үҙенә бер
төрлө спорт кәмәһе.
КаНТ [рус. ( нем. ] и. Кейем ситенә йәки йөйгә
ҡыҫтырып тегелгән тар таҫма; ҡайма. Кант
ҡуйыу. Кант ҡуйып тегеү. Кантлы салбар.
К а Н Т А Т а [Рус. < нт. ] и. 1. Оркестр ҡатнаш
лығында күмәкләп йәки яңғыҙ йырлай торған
тантаналы ҙур музыкаль әҫәр.
2. Тантаналы лирик шиғыр.

к а н т л а у ҡ. Кант ҡуйыу. Кантлап тегеү.
и. 1. Швейцария респуб
ликаһы составына ингән ерҙәрҙең айырым һәр
береһе.
2. Франция һәм Бельгиялағы ваҡ администра
тив берәмек.
3. тар. 18 быуаттың аҙағынан 19 быуаттың
урталарына, 1919 йылдан райондар төҙөлгәнгә
тиклем Башҡортостанда булған административтерриториаль берәмек. Бөрйән-ҡыпсаҡ кантоны.
К үҙәй кантоны, ш Бөтә Башҡортостан 28 кантонга бүленеп, һәр бер кантон башҡорт ф еодал
дары араһынан һайлап алынган кешеләр тара
фынан идара ителгән. 3. Шәрҡи.
4. Шул берәмек башында торған рәсми кеше.
Я уы з кантондарҙы ҡуя икән Рәсәй генә тигән
батшалыҡ (Халыҡ йырынан).
к а н т о н й с т [РУе.] и. 19 быуаттың беренсе
яртыһында Россияла тыуғас уҡ хәрби хеҙмәткә
тәғәйенләп яҙып ҡуйылған, иң түбән хәрби
мәктәптә тәрбиәләнгән һалдат улы.
КаНЦЕЛЯРИЯ [РУе. (лат.] и. Учреждение
ның яҙыу-һыҙыуға бәйле эштәрен алып барған
бүлеге һәм шул бүлек урынлашҡан бүлмә.
К олхоз канцелярияһы. К анцелярия эше.
КАНЦЛЕР [рус. (нем.] и. 1. Революцияға
тиклемге Россияла: бик юғары вазиФалы кеше
ләргә бирелә торған чин һәм шул чинды йөрөткән
кеше.
2. Көнбайыш Европалағы ҡайһы бер илдәрҙә
иң юғары вазиФа һәм шул вазиФалағы кеше.
к а о л й н [рус. (ҡыт. ] и. Утҡа сыҙамлы аҡ
балсыҡ (сынаяҡ яһау өсөн ҡулланыла).
К аП Ё Л Л а [рус. (лат.] и. 1. Йырсылар һәм
музыканттар ансамбле, хор. Академик дәүләт
капеллаһы.
2. Католиктарҙа: айырым ғаиләнең бәләкәй
ғибәҙәт йорто йәки сиркәү эсендәге айырым

КаНТОН [РУС. (ф р.]

Урын.

КаПЕЛЬМЁЙСТЕР [РуС. <нем. ] и. Хәрби ор
кестр дирижеры.
КаПИЛЛЯР [РУС. (лат.] и. махс. 1. Бик нәҙек
көпшә. / Төрлө нәмә эсендәге ҡыл һымаҡ нәҙек
кенә юл. Тупраҡтагы капилляр.
2. Бик ваҡ ҡан тамыры. К апиллярҙар сел
тәре.
КаПИТАЛ [РУС. (ф р. ] и. 1. Капитализм дәүе
рендә ялланған эшселәрҙе эксплуатациялау
нигеҙендә аҡса хужаһына өҫтәмә Файҙа килтерә
торған ҡиммәт. Даими капитал. Төп капитал.
Үҙгәреүсән капитал. Ф инанс капиталы, ш Тау
ар етештереү үҫешенең билдәле бер баҫҡысында
аҡса капиталга әүерелә. / эк. Ялланған эшсе
ләрҙең капиталистар тараФына.н эксплуатация
лау мөнәсәбәтен сағылдырған экономик катего
рия. / Капиталистар. Капитал донъяһы. ■ Тармар килһен беҙҙең ҡыҫымдан аҡтыҡ көсөн
йыйган капитал. X. Ҡунаҡбай. Беҙҙең көрәш
мал өсөн түгел, беҙҙең көрәш — синфи көрәш:
беҙ бөтә кешелекте капитал ҡоллогонан ҡотҡа
рыу өсөн көрәшәбеҙ. Д. Юлтый.
2.
Ҙур аҡса, күп аҡса. Ҡ улдагы капитал.
Ф айҙаһыҙ ятҡан капитал. Дәүләт капитал һа
лыуы. ■ [Төҙөлөш кә] тотоласаҡ капитал һалыу
ҙарҙың эффектлылыгы, объекттарҙың техник
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кимәле ,, документацияның сифатына бәйлән
гән, «Совет Башкортостаны», 1985, 13 ноябрь.
к а п и т а л й з м [рус.] и. Етештереү сарала
рының шәхси ҡулда булыуына, ялланған эшсе
ләрҙең капитал тараФынан эксплуатацияланыуына нигеҙләнгән ижтимағи-экономик (форма
ция (Феодализмды алмаштырып, социализмдан
алда килә). Монополистик капитализм,
к а п о т а л й с т [РУе ] и. Капиталистик йәм
ғиәттә өҫтөнлөк иткән синькф вәкиле, ялланма
хеҙмәтте эксплуатациялаған капитал хужаһы.
к а п и т а л и с т и к с. 1. Капитализм принцип
тарына нигеҙләнгән. Капиталистик ҡоролош.
Капиталистик йәмгиәт. Капиталистик етеште
реү саралары,
2.
Капитализмға хас, капитализмға бәйле.
Капиталистик әхлаҡ нормалары,
КаП И ТаЛ Ь [РУе. капитальный] с, Төплө,
нигеҙле, ныклы. Капиталь йорт,
4 Капиггаль ремонт бөтә яклап эшләнгән тулы
ремонт (йорт, машина, станок һ. б.). Капиталь
стена ҡоролманың түбәһенә терәк булған төп
стена. Капиталь төҙөлөш хальпс хужалығы (фон
дын киңәйтеүгә хеҙмәт иткән промышленность
һәм торлаҡ төҙөлөшө.
КаПИТАН [РУе. (ф р,] и. 1. Өлкән лейтенант
тан юғарғы схфицер дәрәжәһе һәм шул дәрәжә
ләге кеше.
2. Карап башлығы. Теплоход капитаны. К апи
тан каютаһы. Капитан ярҙамсыһы,
3. Спорт командаһының башлығы. Х оккей
командаһының капитаны,
ф 3-сө дәрәжәле капитан (флоттағы капитанлейтенанттан һуң килгән оФицер дәрәжәһе һәм
шул дәрәжәләге кеше. 2-се дәрәжәле капитан
(флоттағы 3-сө дәрәжәле капитандан һуң килгән
оФицер дәрәжәһе һәм шул дәрәжәләге кеше.
1-се дәрәжәләге капитан (флоттағы 2-се дәрәжәле
капитандан һуң килгән оФицер дәрәжәһе һәм
шул дәрәжәләге кеше.
КАПИТАН ЛЕЙТЕНАНТ [рус ] и. Флоттағы
өлкән лейтенанттан юғарғы оФицер дәрәжәһе
һәм шул дәрәжәләге кеше.
КаПИТЁЛЬ [РУс. <лат, ] и, архцт. Йорт колон
наһының йәки пилястрҙың туранан-тура түшәм
менән тотаппсан өҫкө өлөшө.
КаПИТУЛЯЦИЯ [рус, (лат,] и. Һуғыштың
туктатылыуы һәм еңеүсе ҡуйған шарттарға риза
булып еңелгән яҡтың баш һалыуы. Капитуляция
яһау,
КаПОТ [рус. (ф р.] и, тех. Двигатель, меха
низмдарҙы һыуьпстан һатслау өсөн яба торған
көп. Автомобиль капоты. Самолёт капоты.
КаПРАЛ [РуС. (ф р,] и. 17 быуаттан 19 быуат
башына тиклемге рус ғәскәрендә һәм тсайһы бер
сит ил ғәскәрҙәрендә иң кесе командир дәрә
жәһе һәм шул дәрәжәләге кеше.
К аП р ЙЗ [рус. (ф р.] и. Һөйл. Холоҡһоҙлоҡ,
еңмешлек.
К аП р ЙЧЧИО [РУе. ( ит. ] и. Киҫкен боролош
тар, көслө биҙәктәр менән яҙылған музыкаль
әҫәр. Чайковскийҙың итальян каприччиоһы.
КаШРОН [РУС.] и. 1. Синтетик ептең бер төрө.
Н әҙек капрон. / / Капрон ау. Капрон бау. К ап
рон еп.

2. Шул ептән эшләнгән тутсыма. А ҡ капрон.
/ / Капрон күлдәк.
3. һөйл. Шул ептән бәйләнгән ойоҡ. Капрон
кейеү.
КАПСҮЛа [Рг/С. (лат.] и. 1. Ҡуша йотор өсөн
эсенә дарыу һалынған көп. Капсулалы касторка.
2. анат. ҡар. көп ! 2.
3. Герметик ябылған һауыт рәүешендәге нәмә.
Катапультланган капсула.
КАПСЮЛЬ [рус. ( фр, ] и. Патрон, туптың һ. б.
зарядын тоҡандырыу өсөн ҡулланылған, шарт
лағыс матдәле металл ҡапҡас. Патрон капсюле.
Снаряд капсюле.
КаПТЕНАр Му С [рус. (ф р.] и. Армияла
аҙыҡ-түлек, кейем-һалым, ҡорал менән тәьмин
итеү һәм уларҙы һаҡлау эшен башҡарыусы кеше
(Совет Армияһында 1917 йылдан 1950 йылға
тиклем, батша армияһында 1716 йылдан 1917
йылға тиклем) [Бәкер:] Каптенармус аҙыҡ алыр
га кеше эҙләп йөрөй ине, мин үҙем теләп барам
тинем. А. Таһиров.
КАПЮШОН [РуС. <фр. ] и. Яғаға ҡуша берке
телгән баш кейеме; башлыҡ. Капюшонлы курт
ка. Плащ капюшоны. Капюшонды күтәреү.
К АҒАБЙ Н [РуС. ( Фр.] и. Ҡыҫҡа кәбәкле вин
товка.
КАрАБИНЁр [рус. (ф р.] и. 1. 19 быуатҡа
тиклем Көнбайыш Европа илдәрендә һәм Рос
сияла айырым һайланма ғәскәри берәмеккә
ингән карабинлы һалдат.
2. Италиялағы жандарм.
КАрАЙМ и. Төрки телдәренең береһендә
һөйләшкән халыҡ һәм шул халыҡтың бер кеше
һе (Литвала һәм Ҡырымда йәшәй). Караим
халҡы. Караим ҡатыны. Караим теле.
К а р аК А Т И Ц а [рус.] Һыуға көрән буяу сы
ғарып йәшенә торған ҡыҫҡа һәрмәүесле диңгеҙ
әкәм-төкәме.
КараКҮЛ и. ҡар. ҡаракүл.
КАрАМЁЛЬ [рус. (ф р.] и. Эсе баллы ҡаты
кәшфит. Сейә карамеле.
к а р а н д а с [рус. тарантас] и. ҡар. кырандас.
к а р а н т й н [рус. <ф р. ] и. 1. Йоғошло ауы
рыу таралмаһын өсөн, сирлеләрҙе һәм улар
менән аралашыусыларҙы ваҡытлыса изоляция
лау сараһы. Бешмә карантины. Карантин ва
ҡыты. Карантинда тотоу, ш А уы лда карантин
иглан ителде: бер кемде индермәҫкә, бер кемде
сыгармаҫҡа. Ә. Мирзаһитов.
2. Йоғошло ауырыу булған ерҙән килгән кеше
һәм нәмәләрҙе тикшереү урыны. Карантинда
тороу.
КАрАП [РУС. корабль] и. 1. Ҙур диңгеҙ суд
ноһы. Е лкәнле карап. Хәрби карап. Сауҙа кара
бы. ш Зәңгәр диңгеҙ бушлыгында яңгыҙ карап
йөҙә. 3. Биишева.
2. Көслө ҙур осҡос аппарат, һ а у а карабы.
Космос карабы.
К а р АТ [РУС. ( гәр. ] и. Аҫыл таштарҙы үлсәү
берәмеге (0,2 грамм).
КАр АТЕЛЬ 1 [Рг/С.] и. Буйһонмаған халыҡты
ҡырыу, язалау эшендә катнашҡан кеше.
КАр АТЕЛЬ 2 [РУС. карательный] с. Буйһон
маған халыҡты ҡырыу, язалау эшен башҡар
ған.
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+ К аратель отряд буйһонмаған йәки оккупаңияла ҡалған халыҡты язалау эшен башҡарған
хәрби отряд, полиция. Каратель отрядтар ауыл
һайын йөрөп, восстаниела катнашкан кеш еләр
ҙе ҡырып сыкҡан. «Башҡорт легендалары»,
1969.
КАраТЭ [РУС. (я п ,] Үҙ-үҙеңде коралһыҙ
һаҡлау көрәшенең япондар системаһы.
карауат [р ус. Кровать] и. Бер йәки ике
кеше ятырлыҡ йоҡо урыны. Агас карауат. Тимер
карауат, Йыймалы карауат. Пружиналы ка
рауат, Балалар карауаты. Карауат башы,
■ Булм әләрҙә карауат-фәлән юҡ. Кем ҡайҙан
урын таба — шунда ята. А. Таһиров.
кағвамйд [рус. (лат.] и. махс. Кеше һәм
башҡа тереклектәге аҡһым алмашыныуынан
барлыҡҡа килгән азотлы кристаллик матдә
(беренсе тапҡыр бәүелдә табыла). Карбамид —
ашлама гына түгел. Уны аҡһымга ярлы булган
мал аҙыгына ла ҡушалар. М. Хисмәтов.
КарБЙД [рус. ( лат. ] и. хим. Углеродтың ҡай
һы бер металл йәки металлоидтар менән булған
берләшмәһе. К альций карбиды. Кремний кар
биды.
ф Карбнд лампаһы ацетилен менән яндырыл
ған лампа.
КарБОЛ [РУе. карболовый <лат.]: карбол
кислотаһы дезинФекция яһау өсөн ҡулланылған
әсе шыйыҡлыҡ; Фенол. Карбол һабыны карбол
кислотаһы ҡушылған һабын.
КарБОЛКа [РУе.] и. һөйл. Карбол кислотаһы
(ҡар, карбол).
КарБОН [рус, (лат,] и. геол. Таш күмер
ятҡылыҡтары барлыҡҡа килгән осор; таш күмер
осоро, һ уң гы йылдарҙа Өфөнөң тирә ягындагы
девон һәм карбон ҡатламдарының нефтле бу
лыуы асылды. М. Хисмәтов.
КарБОНАТ [рус. ( лат. ] и. 1. хим. Күмер кис
лотаһының төрлө тоҙо (сода, поташ һ. б.).
2. хим., геол. Төрлө металл менән күмер кис
лотаһы ҡушылып барлыҡҡа килгән минерал
дарҙың исеме.
карвонатлы с . махс. Составында карбо
нат булған. Карбонатлы тупраҡ.
карвонлау ҡ. Иретмәне йәки шыйыҡлыҡ
ты углекислый газ менән эшкәртеү.
КарБОруНД [рус. (лат.] и. махс. Кремний
менән углеродты ҡушып иреткәндән барлыҡҡа
килгән йәшкелт йәки ҡара төҫтәге бик ҡаты
кристаллик матдә (утҡа сыҙамлы нәмәләр яһау,
ҡаты ҡоросто шымартыу, ҡайрау әсән ҡулла
ныла); кремний карбиды.
КарБУЗ и. ҡар. ҡарбуз.
К а р БЮр АТОр [РУе. <фр. ] и. Эске яныулы
двигателдәрҙә шыйыҡ яғыулыҡ менән һауанан
яныусан ҡушылма барлыҡҡа килтергән прибор.
КАрДИНАЛ [РУе. (лат.] и. Католиктар сиркәүендәге папанан ҡала иң юғары рухани
дәрәжә һәм шул дәрәжәләге кеше.
КАрДИНАЛЬ [РУс. кардинальный <лат.] с.
кит. Иң мөһим, иң әһәмиәтле. Кардиналь мәсьәлә. Кардиналь үҙгәреш.
КАрДИОТрАММа [РУС. ( гр. ] и. КардиограФ
ярҙамында яҙып алынған, йөрәк тибешен күрһәткән һыҙма.
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КАрДИОТрАФ [РУе. <гр. ] и.

К
Йөрәк тибешен

яҙыу приборы.

КарДИОЛОТ [Рг/С. <гр. ] и. Йөрәк ауырыу
ҙарын белгән врач.
КарДИОЛОШЯ [рус. <гр. ] и. Медицинаның
йөрәк ауырыуҙарын тикшерә торған бүлеге.
КарЁЛ и. Карелияның төп халҡы һәм шул
халыҡтың бер кешеһе (фин телдәренең бе
реһендә һөйләшә). Карел халҡы. Карел ҡаты
ны. К арел теле.
ф Карел ҡайыны ҡырҡҡан ере матур биҙәкле
ҡайындың бәр төрө.
К а р Ё Т а [рус. (п о л.] и. ҡар. көймә.
К а р И а Т Й Д а [рус. <гр. ] и. архит. Ҡатын-ҡыҙ
һыны рәүешендәге йорт колоннаһы.
KApHEG [рус. (лат.] и. мед. Теш һөйәгендәге
ҡаты туҡыманың сереүе.
КАрИКАТура [рус. (ит.] и. 1. Көлөп, мыҫ
ҡыл итеп төшөрөлгән һүрәт. Стеналагы бур
жуйҙарҙы мыҫҡыл итеп эшләнгән төрлө карика
туралар, һүрәттәр йәбештерелгән. Я. Хамматов.
2. күсм. Бик насар, көлкөлө килеп сыҡҡан
оҡшашлыҡ.
карикатурйст [рус.] и. Карикатура яһ а
усы рәссам.
КарКАС [рус. ( ит. ] и. Берәй нәмәнең йәки би
наның һөлдәһе. Йорттоң каркасы. Караптың
каркасы.
КАрМАЗЙН [РУе. < гәр.] и. Бурлат ҡыҙыл
төҫтәге буҫтау; / / Кармазин бишмәт, ш Карма
зинҡай яга, ай күк сәкмән, килбәтһеҙ ҙә иргә
килешмәй (Халыҡ йырынан).
К а р МаНЙЫЛ и. диал. Кармазин,
кағнавлл [рус. (ит.] и. 1. Италия халҡы
ның яҙғы байрамы.
2.
Күмәк халыҡтың уйын-көлкөлө, маскарад
лы уйыны. Яңы йыл карнавалы. Карнавал
кейеме.
КАр ОТЙН [РУе. (лат.] и. Кишерҙә, йомортҡа
һарыһында, һөттә һәм ҡайһы бер үҫемлек
күҙәнәктәрендәге ҡыҙғылт-һары пигмент.
КАрП [РУе.] и. ҡар. һаҙан.
КАрСТ [рус.] и. геол. Тау токомдарының
һыуға иреүе һәм мәмерйә, ҡыуышлыҡ, соҡор
яһалыуы менән бәйле күренештәр. Карст мә
мерйәһе.
КАрТ [РУС. (ингл.] и. спорт. Мотоцикл дви
гателе ҡуйылған, бәләкәй метражлы, кузов
һыҙ ярыш автомобиле.
КАрТА [РУе.] и. 1. Ер йөҙөн сағылдырған
һыҙма. Географик карта, ш Комиссар карта
һын асты. Беҙ ш ул картанан үҙебеҙҙең ҡайһы
ерҙән барганыбыҙҙы ҡараныҡ. М. А бдуллин./
Ер йөҙөнөң үҙенсәлекле билгеләрен күрһәткән
шундай уҡ һыҙма. Политик карта. Топографик
карта. Ф изик карта. Синоптик карта. Этногра
фик карта. Коштарҙың миграция картаһы.
Ҡаҙылма байлыҡтар картаһы. Үҫемлектәр кар
таһы. / Күк йөҙөн сағылдырған һыҙма. Астро
номик карта. Йондоҙҙар картаһы.
2.
Төрлө мәғлүмәт яҙыу өсөн граФаларға
бүленгән ҡағыҙ. Курорт картаһы. Технологик
карта.
КАрТЁЛЬ [РУС. <Фр.] и. эк. Капиталистик
монополияның бер төрө (айырым бер промыш481
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лениость тармағындағы капиталистарҙың моно
полия тотоу, максималь Файҙа алыу өсөн сауҙа
һәм хаҡ шарттары буйынса төҙөгән берекмәһе)
КАрТЕр [РУС. ( ингл.] и. Двигателдең хәрәкәт
лялар тултырылған снаряд. П уш калар үкереп
КаРТЁЧЬ [рус. ( пол.] и, 1. Эсенә йомро пу
лялар тултырылған снаряд. Пушкалар үкереп
дошманга картечь уттарын түкте. С. Кулибай.
2. Һунар мылтығының ҙур йәҙрәһе. Картечь
менән яһау.
КаргГЙНа [РУС.] и. 1. кар. һүрәт 1.
2. һөйл. карт. кино 2.
ф Томанлы картина проекцион Фонарь яр 
ҙамында экранға төшөрөлгән һүрәт.
КАрТИНҒ [РУс. <ингл. ] и. спорт. Карт тибын
дағы автомобилдәр ярышы.
КарТОГрАММа [рус. <гр. ] и. махс. ГраФик
юл менән статистик мәғлүмәттәр төшөрөлгән
карта. Халыҡтың тыгыҙлыгын күрһәткән кар
тограмма.
КАр ТОТр АФ [рус.] и. Карта төҙөү белгесе.
к а рто г раФ ик с . махс. Картографияға мө
нәсәбәтле. Картографик тамгалар. / ГеограФик
карталар эшләгән. Картографик фабрика.
КАрТОГрАФИЯ [рус. (гр .] и. К арталар
төҙөү эше һәм шул туралағы Фән.
КАр ТОН [РуС. (ит.] и. ҡар. ҡатырға.
КАр ТОТЁКА [рус. <гр. ] и. 1. Ниндәйҙер мә
ғлүмәттәр яҙылған карточкаларҙың билдәле бер
тәртиптәге йыйылмаһы. Китапхана картотека
һы. һ ү ҙл е к картотекаһы. Картотека шкафы.
2. йыйн. Шул карточкаларҙы һаҡлай торған
тартмалар.
КАрТОЧКА [РУС.] и. 1. "Гөрлө мәғлүмәт
яҙыу өсөн ҡулланылған дүрткел ҡатырға йәки
ҡалын ҡағыҙ. Иҫәп карточкаһы. Карточкага
яҙыу.
2. Аҙыҡ-түлек, әйберҙәргә норма ҡуйылғанда,
уларҙы билдәле бер тәртиптә алыу өсөн талон
дарға бүленгән бланк. Аҙы ҡ карточкаһы. Икмәк
карточкаһы. Карточна системаһы аҙыҡ-түлекте,
тауарҙы карточка менән биреү системаһы. К ар
точка системаһы индереү.
3. һөйл. Фотография рәсеме; Фото. Карточ
кага төшөү.
КарТуЗ [РУС. (го л.] и. И рҙәрҙең козыреклы,
текә тирәсле баш кейеме. Башҡа картуз кейҙер
ҙеләр, өҫкә шинель бирҙеләр (Бәйеттән).
К а р Ту Ф [РУс. картоФель < нем.] и. 1. Эт ҡ а
рағаты һымаҡтар ғаиләһенә ҡараған, тамырын
да крахмалға бай бүлбеләре булған баҡса үҫем
леге; бәрәңге. Картуф сәскәһе. Картуф күмеү.
Картуф ҡаҙыу. Картуф алмаһы картуФ сәскәһенең бәләкәй генә алма рәуешендәге емеше.
2.
Ошо йәшелсәнең ашауға яраҡлы бүлбеЬе.
Ҡ ыҙыл картуф, һары картуф. Эре картуф.
Ярмалы картуф. Картуф бәлеше. Картуф бе
шереү. Картуф ҡурыу, ш [Сәлмән] картуфты
һабагынан тотоп тартҡайны, ҡаҙ йомортҡаһы
ҙурлы ҡ ике картуфы килеп сыҡты, ти (Әки
әттән). К артуф оно 1) кипкән картуфты тартып
яһаған крахмал; 2) һөйл. картуф крахмалы.
КАр Ту Ф Л Ы Ҡ и. Картуф баҡсаһы. Зиннәт ..
картуфлыҡ аша Юшатыр буйына сапты.
3. Ураҡсин.

к а р уан [фарс.] и. Сүл-даланан йөк артып,
аллы-артлы теҙелеп барған хайуандар төркөмө.
Дөйә каруаны. Каруан башлыгы. Каруан менән
юлга сыгыу. ш Бер нисә көн үткәс, каруан
дың юлга алып сыҡҡан һыуы бөткән. Кеше
генә түгел, дөйәләр ҙә һыуһыҙ интегә башлаган
(Әкиәттән). А рҡа өҫтәренән каруан килә, Б о 
харанан түгел Хиванан (Халыҡ йырынан)./
күсм. Аллы-артлы теҙелеп барған нәмәләр төр
өмө. Ҡоштар каруаны.
ф Каруан сәне көнсығыштан килтергән сәй;
һинд сәйе.
KApyAHGbI и. Каруан йөрөтөүсе.
# Сүлдең данын каруансы сыгара. Әйтем.
КАр у АН-ҺАр АЙ [фарс.] и. Каруан һәм к а
руансылар туҡтай торған йорт.
КАр у с ЁЛЬ [РУе. (ит.] и. Оитенә төрлө нәмә
рәүешендәге ултырғыстар уратып ҡуйылған
әйләнмәле түңәрәк ҡоролма. Әйләнә карусель,
әйләнә, карусель ҡоролган хәйләгә, М. Кәрим.
КАрЦЕр [РуС. (лат.] и. Я за өсөн ваҡыт
лыса ултырта торған бер кешелек бүлмә.
КАр Ь Ё р [РуС. < фр,] и. Өҫтән соҡоп, төрлө
ҡаҙылдыҡ, балсыҡ, таш алған урын. Ҡом
карьеры. Күмер карьеры. Мәрмәр карьеры. ■
Бында элек ниндәйҙер карьер булган, ахыры,
тәрән-тәрән соҡорҙар бар. К. Мәргән.
КАр Ь Ё р А [РУС. < Фр.] и. 1. Кешенең эш-хеҙмәттәге үҫеше, эш әлкәһендә дәрәжәгә ирешеү,
авторитет һәм дан ҡаҙаныу күренеше.
2.
Айырым бер әлкәләге эш, хеҙмәт. Хәрби
карьера.
КАр Ь Е р ЙЗМ [рус.] и. Ижтимағи эш мәнфә
ғәтен ҡайғыртмай, шәхси уңышка ғына ынтылыу
күренеше.
КАр Ь Е р ЙСТ [РУС.] и. Йәмғиәт мәнфәғәтен
күҙәтмәй, үҙ карьераһы өсөн генә тырышҡан
кеше.
КАСА [фарс.] и. йәйпәк ауыҙлы, тар төплө
тотҡаһыҙ сынаяҡ. Каса менән сәй эсеү. ш К и 
ленсәк .. ап-аҡ касаны мөлдөрәмә тултырып
айран алып инде. Н. Мусин.
ф К аса япрағы бот. сәскә тажының тышы
нан уратып торған япраҡтар.
КАСАК [РУС. косяк] и. Судноны тарта,
һалды ярға бәйләй торған йыуан арҡан, [һ а лсы 
лар] алтмыш метр оҙонлогондагы сүс касакты
ҡанат аҫтынан уратып алдылар ҙа, ҡотороп
аҡҡан ташҡын уртаһындагы кузланан аша тарт
тылар. М. Тажи.
КАСАр [РУС. косарь] и. Иҙән ҡырып йыуа
торған ҙур бысаҡ; салғы бысаҡКАСАФАТ [гәр. ] и. Ниҙеңдер тәьҫиренән
килгән насар һөҙөмтә. Пётр батшаның [шведтар
менән] .. һугыш касафаты алыҫ Башкортостанга ла ҡагылмай ҡалманы. Я уга күпләп ир ат,
йылҡы талап итә башланылар, Ғ. Хөсәйенов.
Ғәфирә апай баҫыуга еңел генә кейенеп киткәй
не, кисен өшөп-туңып ҡайтты. Шуның касафа
тылыр инде: ҡолаҡтары сәнсеп, башы ауыртып,
биле һыҙлан тора. Ә. Гәрәев.
КАСКА | рус. ( фр.] и. Күберәк тимерҙән эш
ләнгән баш кейеме (хәрби кешеләр, пожарник
һ. б. кейә). Пожарник каскаһы, һалдат кас
каһы.
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КаСКАД [РУС. <Фр.] и, 1. Һикәлтә-Һикәлтә

КАСТЕТ [РУС. < Фр.] и. Ҡурғаштан ҡойоп,
усҡа кейә торған йоҙроҡ ҡоралы.
булып төшкәй т а р л а УыҠ.
КАСТОр КА [рус.]: касторка майы кенә уты
2. О переж ала: йыр менән башҡарыла ю рған
орлоғонан алынған май (медицинала ҡулла
тсыҙыУ темптағы бейеү.
КаСНуЙ [РУС. косная] и, диал. Борам кә- ныла).
КАСТр ЮЛЯ [РУС.] и. ҡар. кәстрүл.
мәҺе.
К а т а К О М Б а [рус. < ит. ] и. Боронғо Рим
КАССа [РУС. < ит, ] и, 1. Аҡса Һәм ҠиммәТле
империяһындағы эҙәрләнгән христиандарҙың ер
нәмә ятҡан махсус тимер ҡумта. Кассага бикләү,
аҫтындағы йәшенә, ғибәҙәт ҡыла торған урын
2. Алынған аҡса иҫәбенә талон бирә торған
дары. / Ер аҫтындағы оҙон тар коридорҙар рәүе
аппарат Ьәм шул аппарат ҡуйылған урын, каби
шендәге буталсыҡ юлдар. Одесса катакомба
на.
лары.
3. Предприятие, учреждениеның аҡса алыуК а т а л А Ж К а [РУе.] и. һөйл. Төрмә. Ката-биреү, билет һатыу кеүек эштәрҙе башҡарған
лажкала ултырыу. Каталажкага ябыу.
бүлеге һәм шул бүлек урынлашҡан урын,
К атА Л И З [РУС. < гР.] и. Катализатор тәьҫи
бүлмә. Театр кассаһы. Тимер юл кассаһы.
рендә химик реакцияның көсәйеүе йәки уның
■ Өфө вокзалына төшкәйнем, шунда күреп
тиҙлегенең үҙгәреше.
ҡалдым Сәйҙелде билет кассаһының алдында.
К а т а Л И З А Т О р [рус.] и. хим. Химик реак
Ғ. Сәләм.
цияны арттыра, кәметә йәки уның тиҙлеген
4. Төрлө кредит ойошмаларының исеме сос
үҙгәртә торған матдә. Биологик катализатор.
тавында ҡулланыла. Страховой касса, һаҡлы ҡ
к а т а л и т и к с. хим. Катализға мөнәсәбәтле.
кассаһы.
Каталитик реакция.
5. Ойошманың булған аҡсаһы. Кассаны бар
К а т а Л О Ғ [рус. ( гр.] и. Бер төр нәмәләрҙең
лау.
билдәле тәртиптә төҙөлгән исемлеге. Китап
6. (йәки хәреф кассаһы) типогр. типографик
каталогы. Йондоҙ каталогы. Каталог төҙөү.
хәрефтәр һалынған бүлкәле-бүлкәле ҡумта.
4 Ү ҙ-ара ярҙам кассаһы взнос иҫәбенә ваҡытК а т а м а р АН [рус. ( там.] и. Ике корпус өҫ
төнә палуба түшәп яһалған судно.
лы ярҙам алыу өсөн профсоюз ағзалары тара
К а т а П У Л Ь Т [рус. катапульта ( лат.] и. 1.
фынан төҙөлгән иреклг ойошма.
тар. Ауыр таш, бүрәнә кеүек нәмәне ҡәлғә
КАССАЦИОН [рус. кассационный] с. юр.
эсенә ырғыта торған боронғо һуғыш ҡоралы;
Кассацияға (1 мәғ.) мөнәсәбәтле. Кассацион
мәнжәник.
суд түбәнге баҫҡыстағы судтың ҡарарын яңы
2. тех. Карап палубаһы йәки осоу майҙа
нан ҡарай торған юғарғы суд.
КАССАЦИЯ [РуС. (лат.] и. 1. юр. Түбәнге нынан самолетты осорта торған механизм.
3. Лётчик, космонавты осҡос эсенән автома
баҫҡыс суд ҡарарының юғарғы баҫҡыста яңынан
тик рәүештә тышҡа ырғыта, атып сығара торған
ҡаралыуы. Кассация һорау. Кассация тәрти
ҡорамал.
бендә ялы у биреү.
4. тех. Космонавтарға, осоусыларға күнекмә
2. (йәки кассация ялыуы) Түбәнге баҫҡыс суд
үткәрә торған ер өҫтөндәге ҡоролма.
ҡарарының яңынан ҡаралыуын һорап юғарғы
КАТ АПу Л ЬТ Л АНЫу ҡ. ҡайт. ҡар. ката
баҫҡысҡа биргән ғариза. Хөкөм ителгәндәр өсөн
пультлау.
кассация биреү срогы, гәҙәттәгесә, етмеш ике
КАТАПу ЛЬТЛАу ҡ. Катапульт (3 мәғ.)
сәгәт ине. Ғ. Әмири.
менән атып сығарыу.
3. Һайлау һөҙөмтәһен законһыҙ тип табып,
КАТАр [Рус. < гР.] и. Тән ағзаһының эске
кире ҡаҡҡан ҡарар.
КАССЕТА [рус. (ф р .] и. 1. Ф отография
яғындағы лайлалы тиресәнең шешеүе. А ш ҡа
ҙан катары. Тын юлы катары. Үпкә катары.
йәки кино плёнкаһын яҡтынан һаҡлай торған
КАТАр АКТА [рус. ( гр.] и. мед. Ҡ ара ҡылау
ҡумта.
2. Магнитофон лентаһы һауыты.
(ҡар. ҡылау 2).
КАСС Й р [рус.] и. К ассала (2—4 мәғ.) эш
КАТАр АЛЬ [рус. катаральный] с. Катарға
ләүсе, аҡса һәм баһалы ҡағыҙҙарҙы алыумөнәсәбәтле. Катараль йүтәл.
-биреү, билет һатыу эшен башкарыусы хеҙмәт
КАТАСТр ОФА [РУе. ( гр.] и. ҡар. Һәләкәт.
кәр. Кассир булы п эшләү. Кассир ҡатын-ҡыҙ.
Тимер юл катастрофаһы. Катастрофага осрау.
КАСТА [рус. ( порт.] 1. Һиндостанда һәм
КАТАСТр ОФИК с. ҡар. һәләкәтле. Ката
ҡайһы бер көнсығыш илдәрендә: сығышы, хострофик хәл.
ҡуҡ-йолалары менән айырымланған ижтимағи
КАТАФАЛК [РУе. < ит.] и. Мәйетте алып
төркөм. Түбән каста. Югары каста.
китә торған арба йәки автомобиль. К ала нэп
2. күсм. Баш ҡаларға аралашмай, үҙенә баш мандарынан берәү үлгәйне. Уны йылтыр ката
ҡа ҡағиҙәләр менән йәшәгән ижтимағи төр
фалкҡа һалып, ҡаланың үҙәк урамдары аша
көм.
алып киттеләр. И. Насыри.
КАСТАНЬЕТА [РУС. < исп. ] Бейегәндә усҡа
КАТЕТОр ИЯ [Рг/С. < гр.] и. 1. филос. Мате
кейеп шаҡылдата торған музыка ҡоралы (И спа
риаль донъялағы күренештәрҙең иң дөйөм
үҙенсәлек һәм бәйләнештәрен сағылдырған тө
ния, көньяҡ Италия һәм Латин Америка илдә
рендә таралған).
шөнсә. Ваҡыт категорияһы. Сифат һәм һан
КАСТЕЛЯНША [рус.] и. Больница, ятаҡ
категорияһы. Экономик категория.
кеүек дөйөм йорттарҙағы урын-ер ҡаралдыһына
2.
Фәнни терминологияла: нәмәләрҙең төрөн
хужа ҡатын,
йәки уртаҡ үҙенсәлеген белдергән дөйөм төшөн483
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с э . Грамматик категория. Исем категория
һы.
3.
Бер төрлө нәмә һәм күренештәрҙең төр
көмө. Категорияга бүлеү. Айырым категория
эшселәргә эш хакы н күтәреү, ш 1869 йылда
башҡорт урмандары ,, ике категорияга бүлен
гәндәр: душевой наделдар һәм иркен урман
участкалары, «Совет Башҡортостанының ун
йылы», 1929.
КАТЕр [рус, ( ингл,] и, 1. Ватс эшкә йөрөгән
бәләкәй генә карап.
2. Бәләкәй күләмдәге махсус хәрби карап.
КА ТЕРП Й Л Л ЕР [рус, ( ингл,] и, иҫк, АҠШ-тан алынған тәүге ҡарышлауыҡлы трактор.—
Ы сынлап та трактор тауышы. Ана, һырынды
ларҙы ярып катерпиллер килеп сыҡты. И. Насыри.
катет [рус. ( гр.] и. мат. Тура мөйөшлө
өсмөйөштә тура мөйөш яһаусы һыҙыҡтарҙың
береһе.
КаТЁТЕр [РУе. < гр.] и. Нәҙек кенә көпшә
рәүешендәге медицина коралы (эске ағзаға, мәҫ.
һейҙек ҡыуығына, индереү өсөн ҡулланыла).
К аТ О Д [рус. ( гр.] и. Кире зарядлы элек
трод; киреһе анод.
+ Катод нурҙары һирәк газ аша трубканан
ток үткәндә, катодтың өҫкө йөҙөнән сығыусы
нурҙар — электрондар.
КаТОК [РУе.] и. 1. Конькиҙа йөрөү өсөн мах
сус эшләнгән боҙ; һырғалаҡ.
2. Ерҙе, юлды тигеҙләй торған ауыр цилиндр
тәгәрмәсле машина.
3. Ерҙе тигеҙләү өсөн ҡулланылған ауыл
хулсалығы ҡоралы. Дискылы каток. Тешле
каток. Шыма каток.
КаТОКЛаУ ҡ. Каток (2, 3 мәг.) менән
тапатыу. Юлды катоклау. Ерҙе катоклау,
КаТОЛИК [рус, ( гр,] и. Католицизм йүнә
лешен тоткан кеше.
КаТОЛИЦЙЗМ [РУС.] и. Христиан диненең
Рим папаһын баш тип иҫәпләгән төп йүнәлеш
тәрҙең береһе.
КАТОр Г а [рус, ( гр,] и. Батш а р оссияһында:
йәшәү шарттары насар урынға һөргөнгә ебәреп,
һаҡ аҫтында ауыр эш эшләтеү язаһы һәм шул
язаға хөкөм ителгән кешеләр торған урын. Себер
каторгаһы. Каторга эше, Каторгага ебәреү.
Каторгага хөкөм итеү, ■ /775 йылдың октяб
рендә Салауат атаһы Юлай менән бергә Рогервикка, гүмерлек каторгага ебәрелә, «Башҡорт
поэзияһы», 1953.
КАТОрЖАН [РуС. каторжанин] и. Каторгаға
ебәрелгән йәки каторгала булған кеше. Катор
жандар колоннаһы. Политик каторжан, ш Бы л
ерҙәрҙә горур түҙемлекте декабристар һаҡлап
йөрөгән. Каторжандар быгау тагып үткән,
М. Хәй.
КА ТО р Ж Н И К [РУС.] и, ҡар, каторжан.
КАу СТИ К: каустик сода һыуҙа яҡшы ирей
торған төҫһөҙ кристаллик матдә; ҙәһәр натр.
КАУЧУК [РУе. < ингл,] и. Резина яһау өсөн
ф айҙаланылған ҡатмарлы матдә (үҫемлек һуты
нан йәки химик синтез менән алына). Тәбиги
каучук. Синтетик каучук. К аучук заводы, j I
К аучук табанлы туфли.

КАУЧУКЛЫ с. Каучук эшләргә яраҡлы
һуты булған. К аучуклы үҫемлектәр,
КАФЕ [РУС. < ф р ] и. Сәй, ҡәһүә, ҡороһары һ. б. ашамлыҡтары булған бәләкәй ре
сторан.
КАФЕДРА [рус, ( гр,] и, 1. Телмәр тотоу
өсөн тәғәйенләнгән ҡалҡыу урын. Кафедрага
сыгыу. Кафедранан һөйләү,
2. Юғары уҡыу йортондағы айырым бер Фән
йүнәлеше һәм шул Фән тирәһендә тупланған
уҡытыусылар төркөмө. Башҡорт теле кафедра
һы, Ф изика кафедраһы. Кафедра етәксеһе. К а 
федра ултырышы,
3. Христиан сиркәүендә епископ ултыра тор
ған ҡалҡыу урын.
КАФЕЛЬ [рус, ( нем.] и. Эзбизле балсыҡтан
яндырып, өҫтән йылтыр менән ҡаплап яһалған
дүрткел йоҡа плитка (мейес, стенаны кәпләү
өсөн ҡулланыла). Каф елле стена, ш [Харис:]
К ухняга кафель йәбештереп сыктым. Көҙгөң дә
кәрәкмәй, ялт итеп тора. Ш. Янбаев.
КаФЕТЁРИЙ [рус. ( исп.] и. Кафеның бер
төрө (ғәҙәттә клиент үҙен-үҙе хеҙмәтләндерә).
КаФТАН [рус. < фарс.] и. Боронғо оҙон
итәкле ирҙәр кейеме.
КАФЫР [гәр.] и. 1. Ғәҙәттә христиан динендәге кешеләргә мосолмандар тарасфынан бирел
гән исем. Йыйын кафыр араһында яңгыҙы бойогоп килгән бабайга бер мосолманды осратыу
бик ҙур гәнимәт булды бугай. Ғ. Ибраһимов./
Диндән яҙған кеше. [М улла:] Коммунист булган
кеше бөтөнләй алланы танымай,. Ш улай булгас,
у л кафырҙың да кафыры була. Һ. Дәүләтшина.
2. Әрләгәндә, шелтәләгәндә әйтелә.
4 К афыр китеү йыназаһыҙ, ясинһыҙ үлеү.
КАХЕТИН и. Грузин халҡының этнограФик
бер төркөмө һәм шул төркөм кешеһе.
КАЧАЛКА [РУС.] и, һөйл. Скважинанан
неФть һурҙыра торған ҡоролма.
КАШАЛОТ [Рг/С. < Фр.] и. Тешле киттар
төркөмөнә ингән имеҙеүсе эре диңгеҙ хайуаны.
КАШАР [Рг/С. кошара] и, һөйл. Һарыҡ кәртәһе.
КАШАУАЙ [РУС. кошева]: кашауай сана
артлы, киң еңел сана; ауыл санаһы. Кейәү
һөлөк кеүек яҡшы ерән айгыр егеп, кашауайга
бер үҙе ултырып килде. Ж. Кейекбаев.
КАШАУАР [РуС. кашевар] и. һөйл. Аш беше
реүсе. Кашауар үртәнә-үртәнә баҫыу эшсәндә
рен ашарга саҡыра. X. Ғиләжев.
КАШКИ [фарс.] терк. иҫк. кит. Әгәр, гәрсә.
Кашки булһа һәр әҙәм дә эстә кер-тап тотмаган. Д. Юлтый.
КАШНЕ [РУс. < Фр.] и. Муйын яулығы,
йоҡа шарФ. Ебәк кашне.
КАШТАН [РУС. < лат.] и, 1. Бук ағасы ғаилә
һенә ингән аҡ сәскәле эре көньяҡ ағасы.
2. Шул ағастың ашай торған сәтләүеге.
КАЮТА [РУС. < гол,] и. Караптағы команда
йәки пассажирҙар бүлмәһе. Беренсе класс каю
таһы, Капитан каютаһы. Пассажирҙар каютаһы,
КАЮТ-КОМПАНИЯ [РУС. < гол, + Фр.] и. П а
роход, караптарҙа пассажирҙарға ашау-эсеү, ял
итеү өсөн дөйөм бүлмә.
КВАДРАНТ [РУС. < лат,] и, 1. мат, Түнәрәктең д үрттән бер өлөшө.
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2. Күк есемдәренең бейеклеген үлсәй торган
боронғо астрономик прибор.
КВАДр АТ [РУС. ( лат,] и. 1. Тигеҙ Яҡлы
дүртмөйөш; дүрткел.
2. мат. Һандың үҙенә үҙен арттырған ҡабат
ландығы. Квадратка күтәреү. Дүрт икенең квад
раты. Квадрат тамыры.
3. мат. Икегә тиң дәрәжә күрһәткесе. Өстө
квадратка күтәреү.
ф Квадрат метр майҙан үлсәү берәмеге
(иңе һәм буйы берәр метр булған майҙан). К вад
рат йәйә [ ] формаһындағы йәйә. Квадрат оя рәт
араларын эшкәртеү еңел булһын өсөн үҫемлек
тәрҙе, бер береһенән ара калдырып, шаҡмаҡ
тәртибендә ултыртыу алымы. Квадрат оя менән
сәсеү. Квадрат оя ысулы. Квадрат оялап сәсеү.
КВАДр АТу р А [рус. <лат.] и. мат. Билдәле
бер майҙандағы квадрат берәмектәр һаны. Б ү л 
мә квадратураһы.
КВаЛИФИКАЦИЯ [рус. < лат.] и. 1. Берәй
хеҙмәткә әҙерлек дәрәжәһе. Югары квалиф ика
ция. Квалиф икация талап иткән хеҙмәт, ш [Х е ҙ
мәт коллективтары] үҙ агзаларын коммунистик
әхлаҡ рухында тәрбиәләй, уларҙы ң .. профессио
наль квалификацияһын күтәреү тураһында х ә 
стәрлек күрә. Баппсорт АССР-ының КонституңиЯһы, 1984.
2. Махсус белем, һәнәр. Квалиф икация алыу.
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫ с. К валификациям
эйә, квалификацилһы булған. Б еҙҙең илебеҙ
югары квалиф икациялы кадрҙарга, ҡеүәтле индустрияга эйә. «Совет Башҡортостаны», 1985,
11 ноябрь.
КВаН Т [рус. <лат.] и. физ. Энергияның иң
бәләкәй өлөшсәһе.
ф Квант механикаһы теоретик физика
ның атом ҙурлығындағы Ьәм бик бәләкәй мас
салы өлөшсәләрҙең хәрәкәт итеү закондарын
өйрәнеүсе бүлеге.
КВАр ТА [РУС. ( лат.] и. 1. Ҡ айһы бер ил
дәрҙәге шыйык йәки бөртөклө нәмәләрҙе үлсәү
берәмеге.
2. муз. Диатоник гаммалағы билдәле бер баҫ
ҡыстан дүртенсе баҫҡыс. / Диатоник гаммалағы
билдәле бер баҫҡыс менән шунан дүртенсе
торған баҫҡысҡа тиклемге ара.
К В а р ТАЛ [РуС. < лат.] и. 1. Йылдың дүрттән
бер өлөшө (өс ай). Беренсе квартал. Квартал
планы.
2. Ҡ аланың дүрт яҡтан киҫешкән урамдар
менән сикләнгән өлөшө.
к в а р т а л л а у ҡ. 1. Кварталға (1 мәғ.) бү
леү } кварталға һалыу. Планды кварталлап төҙөү.
2. Квартал-квартал итеү. Йорттар тарау һа
лына. Кварталлап төҙөгәндә ... осһоҙораҡҡа
төшөр ине. «Совет Башҡортостаны», 1966,
26 июль.
К В ар ТЁТ [РУС. ( ит.] и. 1. Дүрт инструмент
йәки дүрт тауыш өсөн яҙылған музыка әҫәре.
2. муз. Дүрт музыканттан йәки йырсынан
торған ансамбль. К ы ллы инструменттар квар
теты.
к в а р т й р а [рус. { нем.] и. 1. Йорттоң бер
йәки бер нисә бүлмәһе, кухняһы һ. 6. булған

бер өлөшө. И ке бүлмәле квартира, һ икһән
квартиралы йорт. ■ Беҙҙең йорт һигеҙ кварти
ралы гына. И ке генә подъездан тора. Р. Н иза
мов. Коммуиаль квартира ҡар. коммуналь./
Торған өй. Хужаһыҙ ҡалган квартира сикһеҙ
моңһоу күренде. 3. Биишева.
2. Ваҡытлыса йәшәр өсөн билдәле бер шарт
тарға күнеп алынған йәки бирелгән бүлмә.
Үҙебеҙгә күрә квартира ла табылды. Кала
ситендә .. И кебеҙгә бөтә ашау әсеүе, мунсаһы,
кер йыуыуы менән егерме дүрт һум. С. Агиш.
3. Ҡунырға төшкән урын. Квартирага тө
шөү.
К ВА РТИ РА Н Т [РуС.] и. Ваҡытлыса кварти
рала (2 мәғ.) тороусы кеше. Квартирант ин
дереү. Квартирант тотоу. ■ Хәжәр апай үҙ
өйөндә квартиранттар хужа булганын яратмай.
Ш. Янбаев.
КВАр Ц [РУС. < нем.] и. Күберәк кристалл
рәүешендә осрай торған төҫһөҙ быяла һымаҡ
минерал. Үрге Мотал ауылынан аҫтараҡ таптаҙа кварц ҡомо сыгып ята. Д. Бураҡаев.
ф Кварц лампаһы ҡар. лампа.
КВАр ЦЙТ [РуС. < нем.] и. Төрлө минерал
ҡатнаш кварцтан торған тау тоҡомо.
КВАр ЦЛЫ с. Составында кварц булған.
К варцлы ҡомташ. Кварцлы руда.
КВЙНТА [РуС. < лат.] и. муз. 1. Диатоник
гаммалағы билдәле бер баҫҡыстан бишенсе баҫ
ҡ ы с ./ Диатоник гаммалағы билдәле бер баҫҡыс
менән шунан бишенсе торған баҫҡысҡа тик
лемге ара.
2. Ҡайһы бер музыка ҡоралдарындағы иң нә
ҙек тауышлы ҡыл.
КВИ Н ТЕТ [РУС. < ит.] и. 1. Биш инструмент
йәки биш тауыш өсөн яҙылған музыка әҫәре.
2. муз. Биш музыканттан йәки йырсынан тор
ған ансамбль. Инструменталь квинтет.
К ВИ ТАН ЦИ Я [рус. < ит. ] и. Ниҙелер алған
лыҡҡа бирелә торған рәсми ҡағыҙ. А ҡса квитан
цияһы. Багаж квитанцияһы. Квитанция яҙҙырып
алыу.
К ВО р у М [рус. < лат.] и. Берәй ойошманың
йыйылышын тулы хоҡуҡлы итеп һанау өсөн
кәрәк булған ағзалар һаны. Тулы кворум.
К ворум етмәү.
К ЕБИ бәйл. иҫк. кит. Кеүек.
К ЕБЛӘ и. Үҫемлек һуты менән туҡлана торған
ваҡ бөжәк; ағас бете, үлән бете. Баҡсаларҙы ..
йыш ҡына ҡыяр кебләһе интектерә. «Совет
Башҡортостаны», 1986, 12 июнь.
КЁТЛИ [РУе. ( нем.] и. 1. Теҙеп ултыртылған
ҡыҫҡа таяҡтарҙы шар менән һуғып уйнай тор
ған уйын. К егли уйнау.
2. Шул уйын өсөн шымартып яһалған ҡыҫҡа
таяҡтар.
КЕТЛЬ [рус. < нем.] и. типогр. Типографик
хәрефтәрҙең үлсәме.
К ЕДр [Рус. < гр.] и. ҡар. эрбет.
КЕҘГЕТ и. диал. Тәгәрлек.
К ЕҘЕ С. Әйткәнгә ыжламаҫ, ҡарышмал. Кеҙе
кеше. Кеҙе булы у. / Кеҙегә әйләнеү.
К ЕҘЕЛ Е с. ҡар. кеҙе.
КЕҘЕЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Үҙһүҙләнеп ҡарышыу, кире
ләнеү. Бала кеҙеләнеп ашамай ултыра.
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К ЕҘӘ 1 и. Уҫал бейәне Ьаүған сатста һыңар
артҡы аяғын мүйынына тарттырып бәйләгән
бау . Кеҙә һалыу,
К Е Ҙ Ә 2 и. диал, кар, нелә 1. Ике-өс кыҙ
ишекте астырмаҫҡа була кеҙәгә килеп йәбеште,
Ж. Кейекбаев.
КЕҘӘЛӘҮ 1 ҡ. Кеҙә һалып бәйләү. Бейәне
кеҙәләү,
К Е Ҙ Ә Л Ә Ү 2 ҡ. диал. Келә һалыу . Ишекте
кеҙәләү,
КЕҘӘҮ ҡ. ҡар, Кеҙәләү 1.
КЕЙТЕҘЕҮ ҡ. ҡар, кейҙереү.
К ЕЙ ҘЕр ЕҮ ҡ. 1. Өҫкө кейем кейергә ярҙам
итеү, кемдеңдер тәненә кейем һалыу. Йылы
ҡүлдәк кейҙереү. / Берәй нәмәне өҫтән кәпләү,
тышлау. Мендәргә тыш кейҙереү, Сумаҙанга
көп кейҙереү, ш Колондо өшөтмәҫ өсөн бабай
менән әбей көпө тегә һалып кейҙергән (Әкиәт
тән). / күсм. Кейем бүләк итеү. Өйрәнсек кайтып
төшә, һөнәрсегә ебәк сапан, аҡ сәллә, ситек-кәүәш кейҙерә, 3. Биишева.
2. Үткәреп, эләктереп өҫтән ҡуйыу. К үҙлек
кейҙереү, Быҙауга моронса кейҙереү. Й үгән
кейҙереү. Күсәргә тәгәрмәс кейҙереү, ■ Ен
ҡыҙы Әлеүкәйҙең бармагына балдаҡ кейҙереп
киткән, ти (Әкиәттән).
• Бер атҡа ике ҡамыт кейҙермәйҙәр. Мә
ҡәл.
К ЕЙ ҘЕр ЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. кенҙереү.
КЕЙЕҘ и. Һарыҡ йөнөнән йәйеп баҫылған
ҡаралды әйбере. Аласа кейеҙ. Тышлы кейеҙ.
Кейеҙ баҫыу. Кейеҙ менән кәпләгән ишек. ■ һ а рыга буялган иҙәнгә аҡ кейеҙ йәйелгән. Б. Хә
сән. Төнлөк кейеҙе тирмә төнлөгөн яба торған
кейеҙ. Түр кейеҙе ҡалын итеп баҫылған тар
ғына кейеҙ (урындыҡ түренә һуҙып түшәлә).
/ Шул рәүештә баҫылған йөн нәмә. Камыт кейе
ҙе. / / Кейеҙ олтораҡ. Кейеҙ калпак.
ф Кейеҙгә баҫтырыу төшкән килендең аяҡ
аҫтына аҡ кейеҙ һалыу. Кейеҙ ҡата (йәки калуш)
ш ул ук калУш быйма {ҡар. быйма). Кейеҙ
ҡолаҡ ҡар. ҡолаҡ.
• Дуҫың бысагы менән мөгөҙ киҫ, дошманың
бысагы менән кейеҙ киҫ. Мәҡәл.
КЕЙ ЕҘЛӘ Н ДЕр ЕҮ ҡ. Кейеҙгә әйләндереү,
кейеҙ һымаҡ итеү.
КЕЙЕҘЛӘНЕҮ ҡ. Кейеҙ һымаҡҡа әйләнеү,
кейеҙ һымаҡ булыу. Йөн кейеҙләнгән. Сәс ке
йеҙләнгән.
КЕЙЕҘЛӘҮ ҡ. Кейеҙ ҡуйыу, кейеҙ менән кәп
ләү. Ишекте кейеҙләү, ш Камыттарынды ла
ебәр, яңынан мөйәтләп, кейеҙләп бирермен.
Ф. Иҫәнғолов.
КЕЙЕК I с. Ҡ улға эйәләшмәгән; ҡырағай.
Кейек бал ҡорттары. Кейек ҡоштар. Кейек
булы у, ш [Каскындар] кәндөҙҙәрен һунарга
йөрөп, кейек йәнлек аулаган. Н. Иҙелбай. Ты у
ган илен һагынып, ҡаңгылдашып, кейек ҡаҙҙар
килә күлдәргә. Ҡ. Даян. / Ҡ улға ылыҡмаҫ, уҫал.
Кейеккә әйләнеү. Кейек булып китеү.
II
и. 1. Ҡ ырағай йәнлек. Йыртҡыс кейектәр.
Кейек аулау. ■ Йондоҙ ҡашҡа, урмандан ҡайт
ҡан кейек һымаҡ, һаман эйәләшмәй, Р. Солтан
гәрәев.
2. диал. Ҡ оралай, илек.

ф Аҡ кейек тиреЬе затлы йәнлек (аҫ, кеш,
шәшке, тейен һ . б.). Мендем генә бейек тауҙарга,
аҡ кейеккәйҙәрҙе ауларга (Халыҡ йырынан).
КЕЙЕКЛӘНЕҮ ҡ. Ҡ ырағайға әйләнеү; кейекһеү. Улар [йылҡылар] күмәгәйгән, кеше күрмәй
кейекләнеп киткән, ти (Әкиәттән).
КЕЙЕКСЕ и. Һунар менән шөғөлләнеүсе;
һунарсы.
КЕЙЕКҺЕҮ ҡ. Яртылаш ҡырағайға әйләнеү;
ҡырағай һымаҡ булыу. Кейекһегән бесәй. Өйөр
айгырҙары аҫауланып кейекһеп киткән.
КЕЙЕЛТӘН с. Кейеп таушалдырған, яңы тү
гел. Кейелгән итек. Кейелгән күлдәк.
КЕЙЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. кейеү. Балдаҡ шунда
у к ҡыҙҙың бармагына үҙенән-үҙе кейелгән д э
ҡуйган (Әкиәттән).
КЕЙЕМ и. 1. Өҫ-башҡа кейеп йөрөй торған
нәмә. Йәйге кейем. Кышҡы кейем. Ҡалын кейем.
Тышҡы кейем. Яңы кейем. Эске кейем. Йылы
кейем. Затлы кейем. Хәрби кейем. А яҡ кейеме.
Баш кейеме. Өҫ кейеме. Кейем шкафы, ш К ө
төүсе кейеме кейеп, Алпамыша килеп wide, ти.
«Алпамыша».
2. Һан менән: өҫ-башҡа кейеп йөрөй торған
ишле бер нәмә. Бер кейем итек. Бер кейем
күлдәк-ыштан. Ике кейем бейәләй, ш [Әбүбә
кер] төйөнөн систе .. һәм бер кейем өр-яңы саба
та менән киндер салбар сыгарып һалды. Р. Ғаб
драхманов.
КЕЙЕМ Ҡ АРА и. йыйн. Өҫ-башҡа кейә тор
ған төрлө кейем; кейем-һалым. Юлга кейемҡара әҙерләү, ш Көйә төшмәһен өсөн, кейемҡараны ваҡыты-ваҡыты менән елләтеп, ҡаҡҡы
лап торорга кәрәк.
КЕЙЕМЛЕ с . Кейемгә бай, кейеме күп. Кейем
ле кеше. Ул бик кейемле.
КЕЙЕМЛӘҮ ҡ. диал. Кәфенләү.
КЕЙЕМ ҺАЛЫМ и. йыйн. Һәр төрлө өҫ кей
еме; кейем-ҡара. Х әҙер инде минең кейем-һа
лым да ауылдагыса түгел, киндер күлдәк урыны
на — ҡаласа тегелгән ситса күлдәк, бумажный
булһа ла — салбар. Т. Йәнәби.
КЕЙЕМ ҺЕҘ С. Кейемгә ярлы. Эшсе затлы
кейем текте, гел кейемһеҙ булды үҙе. С. Әли
баев.
КЕЙ ЕНДЕРЕҮ ҡ. 1. Кейем кейҙереү, кейе
нергә ярҙам итеү. Баланы кейендереү. Йылы
итеп кейендереү.
2. Кейем менән тәьмин итеү, яҡшы кейем
кейҙереү. [Иванов:] Бөтә тапҡан-таянганын Нинаның уҡыуына бөтөрә, Уны кейендерә, уга
түләй. Д. Юлтый.
КЕЙЕНДЕРЕШ ЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ке
йендереү. Көнһылыу уның [Мәрйәмдең] ай-вайына ҡуймай, балаларҙы үҙе кейендерешә
башланы. 3. Биишева.
КЕЙЕНЕП-ЯҺАНЫ У ҡ. Ҡупшы итеп кейе
неү; ыҫпайланыу. Ш улай бер саҡ һоябикә кейе
неп-яһанып, йөрөргә сыгып киткән, ти (Әкиәт
тән).
КЕЙЕНЕҮ ҡ. 1. Үҙ өҫтөнә кейеү. Боронгоса
кейенеү. Йәштәрсә кейенеү. Йылы кейенеү.
Ы ҫпай кейенгән кеше. ■ Рәшиҙә кейенә башлагас, Сәгиҙә лә урынынан тороп китергә әҙер
ләнде. М. Тажи.
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2. Өҫ-башты бөтәйтеү, ятсшы кейем кейеү.
Кейенергә яратыу. Кейенеп йөрөү,
КЕЙЕНЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар, КеЙенеү. Ҡыҙҙар
шаулашып, уйнап-көлөп, һыу һибешеп арыйҙар
ҙа кейенешеп күгәрсен булы п осоп китәләр
(Әкиәттән).
К ЕЙЕРЕҮ ҡ. диал. Киреү.
КЕЙЕҮ ҡ. 1. Кейемде үҙ өҫтөңә һалыу,
тәнде кейем менән ҡаплау. А яҡҡа кейеү. Башҡа
кейеү. Ҡ улга бейәләй кейеү. Өҫкә тун кейеү.
■ [Өмөтбай] өҫтөнә брезент тужурка, оҙон
ҡуныслы итек кейгән. Ғ. Дәүләтгшин. Ап-аҡ
күлдәк кейгән йәш ҡайын. Ғ. Амантай. / Өҫтә,
тәндә йөрөтөү; ҡулланыу. Күлдәкте оҙаҡ кейеү.
Эшселәр кейә торган кейем. ■ Б еҙҙең тирәләге
башҡорттар сабата кейә. Т. Йәнәби.
2. Үткәреп, эләктереп, үҙеңә ҡуйыу. Йөҙөк
кейеү. К үҙлек кейеү. Саңгы кейеү. Уймаҡ кей
еү. ш Салауат атҡа менә алмай, өҙәңгекәйҙәрен
кейә алмай (Халыҡ йырынан).
КЕЙӘ 1 и. Умартаның ҡорт инә торған еге.
Кейәне асыу. Кейә уйыу. ш Б ал ҡорттары
[солоктоң] кейәһенән бер инеп, бер сыгып геүләп
осоп тора, ти. Ж. Кейекбаев.
КЕЙӘ 2 и. Ниҙеңдер ҡәҙерен белмәй шашыу
ҙың, насарлыҡ эшләүҙең һуңынан килгән язаһы;
ҡоһор. Кейәһе етеү. Кейәһе төшөү. Кейәһен
күреү.
К Е Й Ә 3 и. һөйл. Күҙ-ҡолаҡ, хәстәр. Күктә
ге йондоҙҙар, урамда кейәһеҙ ҡалган балалар
кеүек, секрәйешеп яналар, Д. Юлтый.
КЕЙӘЛЕК и, ҡар. Кейә 2.
КЕЙӘҢКЕ и. Еңел холоҡло, тотанаҡһыҙ ҡ а
тын-ҡыҙ; уйнашсы. [М аруся:] Кит күҙ алдымдан, Тимак! Ерәнәм мин һинән, кит! [Тимак:]
А х, һин, кейәңке, С, МиФтахов.
КЕЙӘҮ и. 1. Әйләнеп йөрөгән егет. Кейәү
булы у. Кейәүҙе ҡыҙ янына ябыу, ш [Хәмдиә:]
А лла бирһә, быйыл туйҙарын ашап-тырып,
үҙҙәрен кейәүгә ҡушып, таҫтарын алабыҙ инде.
Һ. Дәүләтшина. [Бәҙергол туйҙың] һәр йолаһын
йолалап, еренә еткереп, ысын кейәүҙәрсә маһир
үтәргә тырышты. Ғ. Хөсәйенов. Кейәү аҙығы
туйға һуйылған малдың кейәүгә биреп ҡайтара
торған алғы һаны. Кейәү аҡсаһы (йәки тәңкәһе)
кейәүҙең балдыҙ, ҡәйнештәренә таратҡан аҡса
һәм бүләктәре. Кейәү аты кейәүгә ҡайны бүләк
иткән ат. Кейәү ашы (йәки нүстәнәсе) кейәү
егет алып килгән күстәнәс. Кейәү ашына саҡы
рыу, Кейәү бала кейәүләп йөрөгән егет (ҡыҙҙың
ата-әсәһе, оло туғандарына). Кейәү егет кәләш
әйттергән егет. Кейәү егете (йәки көсөгө, нөгәре,
үңере) кейәүҙең туй ваҡытында Янында йөрөгән
дуҫ егете. Кейәү Күлдәге кейәүгә ҡыҙҙың атаәсәһе бүләк иткән кейем. Кейәү күренеше ҡыҙ
ҙың лҡын туғандарына беренсе күрешкәндә
кейәү биргән бүләк.
2. Ир (лңы өйләнешкән йылдарҙа — ҡатынына
ҡарата). Кейәүгә биреү. Кейәүгә ҡасып китеү,
ш З ая уҙа ла баһа Зөлхизәнең йәш гүмере,
У га бит инде ун һигеҙ йәш. Кейәүгә сыгыр мәле
еткән. 3. Биишева. [Мәскәй әбей:] Балам, кейә
үеңде яратаһыңмы? (Әкиәттән). Көсөн Кейәү
ҡайны-ҡәйнә йортонда торған кейәү; йортҡа
ингән кейәү. Өй Кейәүе диал. көсөк кейәү.

3.
Ҡыҙ йәки һеңле тейеш ҡатын-ҡыҙҙың ире.
К ейәү итеү. ■ Ғамир Гәрәйҙең кейәү тейеш
кешеһе була. Бер туган кейәү түгел, ш улай ҙа
яҡын. Үҙе аҫрап үҫтергән йәтим Шәрифәнеке.
Б. Бикбай.
+ Кейәү еҫе ш ул уҡ Кейәү үләне (ҡар. үлән).
Кейәү ҡамсыһы ҡар. ҡамсы. Кейәү өйө ҡыҙҙы
кейәүгә ҡушҡан аулаҡ өй. Кейәү туҫтгағы туй
ваҡытында ҡыҙҙың еңгәләре бал ҡойоп биргән
туҫтаҡ (уны эскәс аҡса, бүләк һалалар).
ф Кейәү кергәнсә ҡыҙың һаҡла, кейәү кергәс,
өйөң һаҡла. Мәҡәл. К илен ҡәйнә буҫагаһынан,
кейәү ҡайны буҫагаһынан яралыр, Мәҡәл.
КЕЙӘҮЛӘҮ ҡ. Туйҙан һуң оҙатып алғанға
тиклем кәләш янына килеп йөрөү (элекке йола).
К ейәүләп йөрөү, ш Бәҙергол бер аҙна кейәүләп
ятты. Башта ирмәк тойолһа ла, тик көн дә мунса
инеү аҙаҡ йәштәрҙе ялҡыта башланы. Ғ. Хөсәйе
нов.
ф Көйһөҙ кейәү кейәүләп ятҡансы, көйлө
кейәү кәләшен алып ҡайткан. Мәҡәл.
КЕКС {рус. ( ингл.] и. Йөҙөм ҡушып майға
баҫылған татлы икмәк.
КЕЛ Т оҡш. Сиртмәле тимер нәмә ҡапыл асыл
ған йәки ябылғанда сыҡҡан йомшаҡ тауышты
белдергән һүҙ. Келт иткән тауыш. ■ Келт итеп
сәгәт өҫтөндәге ҡапҡас асылды ла «кәкүк» сыҡ
ты. Б. Бикбай.
ф Келт итеп иҫкә төшөү ҡапыл иҫкә төшөү.
КЕЛТЕЛДӘҮ ҡ. Келт-кепт итеү, келт-келт
тигән тауыш сығарыу. Сәгәт келтелдәп йө
рөй.
К Е Л ТЕ Р -К Е Л ТЕ Р оҡш. Тимер нәмәләр еңел
сә сайҡалғанда, бер-береһенә бәрелгәндә сыҡ
ҡан йомшаҡ ритмик тауышты белдергән һүҙ.
Тәгәрмәстәр бер көйгә генә тәгәрләй: келтеркелтер, келтер-келтер, Т. Килмөхәмәтов.
К ЕЛ ТЕр ЛӘТЕҮ ҡ. Келтер-келтер иттереү,
келтер-келтер тигән тауыш сығарыу.
К ЕЛ ТЕр ЛӘҮ ҡ. Келтер-келтер итеү, келтер-келтер килеү. Ургыс бер көйгә генә келтерләй,
Ф . Иҫәнғолов. Тәгәрмәстәр келтерләүе тау
баштарҙы йоҡонан уята, В. Н аФиҡов.
К ЕЛ ТЕр ӘТЕҮ ҡ. ҡар, келтерләтеү.
К ЕЛ ТЕр ӘҮ ҡ. 1. ҡар, келтерләү. Вагон тәгәр
мәстәренең келтерәп барыуҙары уларҙы ң уйын
тыныс бер юлга һалып ебәрҙе, Б. Ишемғол.
/ күсм. Бер ыңғай менән яй ғына дауам итеү
(эш, тормошҡа ҡарата); тәгәрләү. Эш, майлаган
арба кеүек, келтерәп кенә бара. Я. Вәлиев.
2.
Саҡ-саҡ эләгеп, һелкенеү (ҡалай, тимер
кеүек нәмәләргә ҡарата). Келтерәр кенә тороу.
К ЕЛ ТЕр ӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. келтерәү.
К ЕЛ Т И Ф У Н и. һөйл. Төрлө прибор, ҡулай
ламаларҙа эләктереп торған, ҡаптырып ҡуйған
бәләкәй генә нәмә. Йоҙаҡтын келтифуны тот
май. Сәгәттең келтифуны ысҡынган.
КЕЛ Т КЕЛТ оҡш. Ҡ абат-ҡабат келт иткән
тауышты белдергән һүҙ. Келт-келт йөрөй сәгәт
теле, ваҡыт үтә. М. Хәй.
КЕЛТЛӘҮ ҡ. ҡар. келтелдәү.
КЕЛТӘ р. диал. Ҡырҡа. Келтә боролоу.
К ЕЛ ЬТ {рус.] и. Беҙҙең эраға тиклем меңенсе
йылдарҙа Көнбайыш Европала йәшәгән ҡәбилә
ләр төркөмө.
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КЕЛӘ и. 1. Ы рғаҡ рәүешендәге бик, элгес.
Ишек келәһе. Келәне элеү. ■ Сәхәрйәр келәне
ыскындыра ла ишекте кыҫып кына тышка күҙ
һала. Ә. Гәрәев. / Шылдырып ҡына бикләй
торған ҡыҫҡа таяҡ рәүешендәге бик. К елә һа
лыу. К апка келәһе. Тәҙрә келәһе. ■ К еләһе
шалтыр-шолтор килеп, такта солан ишеге асыл
ды. В. Нафиҡов.
2. Ҡаптырып, йоҙаҡ элә торған атлама. [Тат
лыбайҙың] хәтере насар — келәһендә йоҙаҡ тот
маны. 3. Вишнева.
КЕЛӘГӘ и. диал. Тоба, ятыу.
КЕЛӘЙ [РУС. клей] и. ҡар. елем.
КЕЛӘЙМӘ [РУе. клеймо] и. 1. Нәмәнең сиФа
тын, эшләнгән ваҡытын, урынын һәм башҡаһын
күрһәткән билдә; тамға. Завод келәймәһе.
Иткә келәймә һуҡтырыу. w/t'М ирхәйҙәр байҙың
герҙәре келәймәһеҙ, ти. Ғ. Хәйри. / Малдың тә
ненә лндырып баҫылған билдә; тамға. Келәймә
баҫыу.
2. Боронғо заманда боласыларға лндырып
баҫылған билдә; тамға. М аңлайга келәймә һ у
гыу.
3. ШУл билдәләрҙе һуға торған ҡорал; тамға.
КЕЛӘЙМӘК [РУс. колымага] и. Кәлтә, һалам,
бесән кеүек нәмә ташый торған бейек үрәсәле
оҙон арба.
КЕЛӘЙМӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. Келәймәләү.
КЕЛӘЙМӘЛӘҮ ҡ. Келәймә һуғыу, келәймә
баҫыу.
КЕЛӘМ [фарс.] и. 1. Өбөрөләп, биҙәкләп,
йөндән һуғылған ҡаралды әйбере; көйөҙ. Келәм
туҡыусылар, ш Бына аҫыл келәм залдың иҙә
нендә, Л енин баҫҡан эҙ бар уның биҙәгендә.
Н. Иҙелбай.
2. диал. Валаҫ.
КЕЛӘН с. диал. Шыма, тигеҙ. К елән таш.
ф Келән көпшә диал. шыма көпшә (ҡар.
көпшә 1).
К ЕЛӘНКӘЙ и. Шыма көпшә (ҡар. көпшә 1).
КЕЛӘПӘ с. диал. Күрә ҡарау, күрәш. Келәпә кеше.
К ЕЛ Ә !4 [РУе. клеть] и. 1. Иген һала, аҙыҡ-түлек йәки башҡа нәмә тота торған йорт
ҡаралтыһы. Таш келәт. К олхоз келәте. Келәт
бурау. ■ Иген йыйып алынган, келәткә һалын
ган. Ғ. Дәүләтшин.
2. диал. Кәзәнкә.
ф Аҡ келәт бәләкәй генә Тәҙрәле таҙа келәт
(йәй көнө унда йоҡлап та була). у Т келәте
диал. аш аласығы (ҡар. аласыҡ).
ф И р — кефәт, ҡатын — йоҙаҡ. Әйтем.
4 КЕЛӘ ТСЕ и. Келәттәге нәмә өсөн луаплы
кеше; келәт мөдире.
КЕЛӘ ҮЕК и. 1. Үтә күренеп торған йоҡа
ғына нәмә; лры. Яра, келәүек ҡаплап, уңала
башлаган.
2. с. мәг. Үтә күренеп торған, бик йоҡа
(боҙға ҡарата).
КЕЛӘҮЕКЛӘНЕҮ ҡ. 1. Яры менән ҡапланыу
(йәрәхәткә ҡарата).
2.
Йоҡа ғына боҙ менән ҡапланыу, һ ы у
келәүекләнеп туңа башлаган.
КЕЛӘШ-КЕЛӘШ саҡр. Ҡолон саҡырғанда
әйтелә.

КЕЛӘШШӘ [РУС. клещи] и. ҡар. ҡыпсыуыр.
КЕМ 1 а. 1. һор. Кешенең исемен йәки ниндәй
кеше булыуын һорағанда ҡулланыла. Кем килә?
Кем кәрәк? Ат кемдеке? ■ Эстән берәү сыгып,
нәҙек тауыш менән: «Кем бар?» — тип ҡысҡыр
ҙы. Т. Йәнәби.— Балаң булһа, кем тип ҡушты
рыр инең? Б. Ишемғол. / Риторик һорауҙа ҡул
ланылып, яуабында «һәр кеше» мәғәнәһе Фараз
ителә. Батырмын, тип, кем әйтмәй — яу килгәндә
йүне юҡ. Салауат Юлаев, И л тигәндең кеме юҡ,
кеме юҡ та ние юҡ (Ҡобайырҙан). / Риторик
һорауҙа ҡулланылып, яуабында «бер кеше лә»
мәғәнәһе Фараз ителә. Кем уйлаган уны.
■
Е ңеллеген, нәфислеген ҡара һин уны ң! Кем
уны ҡомдан, балсыҡтан эшләнгән көршәк тип
әйтә алыр. 3. Биишева.
2. билдһ. Атап әйтелмәгән бер шәхесте бел
дерә. Кем дә булһа. ■ Байҙар бара кырандаста,
ярлы лар артта — йәйәү. Кемгә рәхәт, кемгә
михнәт, Урал буйында йәйләү. С. Кулибай.
/ Үҙенә хас сиФаты булған бер шәхесте белдерә.
Кем икәне билдәһеҙ. ■ һ еҙгә кем тип әйтергә
лә белмәйем. М. Тажи. Эштә, көрәштә күренә,
кемдәрҙең кем икәне. Н. Н әжми.— Бына мин
кем,— тигән теге ҡыҙ. — Мин әбей ҙә була алам,
теләгән бер нәмә һүрәтенә инә алам (Әкиәттән).
3. Баш һөйләмдең эйәһен асыҡлаусы эйәрсен
һөйләмдә эйә вазиФаһын үтәй. Кем хеҙмәтен
намыҫ менән үтәй, ҡайҙа эшләһә лә хур түгел.
Ғ. Сәләм.
4. һөйл. Яңғыҙлыҡ исемдәр алдынан килеп,
өҫтәмә өндәш һүҙ вазиФаһын үтәй. [Ҡ арауы л
сы:] Аш лы ҡ кәбәкһеҙ булмай инде ул, кем
Ғилемхан ҡусты. «Ағиҙел», 1964, № 7.
5. аныҡлаусы һүҙ менән: бер Кем бер кеше,
берәү. Бер кем дә юк. Бер кем дә күрмәне. Бер
кемгә лә кәрәкмәй. Теләһә Кем теләһә ниндәй
кеше. Теләһә кемгә сер һөйләмә. Тәләһә кем
менән дуҫлашыу. Һлс кем бер кеше, берәү, һ и с
кем алдында ҡаушаманы, ш [Томинко] һөйләй
торган һүҙен һис кемдән ҡурҡмай һөйләй.
Д. Юлтый. Һәр кем һәр кеше. һ ә р кемгә лә
аңлайышлы һүҙ. һ ә р кем үҙенсә х ә л итә. Әллә
кем билдәһеҙ кеше. Үрәдниктар ҙа, тагы ла әллә
кемдәр ҙә бар. Кеше күп, илле-алтмышлап бу
лыр. Һ. Дәүләтшина.
ф Кем белә [бит] инш. булыры-булмаҫы ике
ле булғанда әйтелә; белмәҫһең, ҡайҙан беләһең.
Кем белә, бәлки ысынлап та Н ыязголдоң берәй
ярҙамы тейеп ҡуйыр. Һ. Дәүләтшина. Кем дә
кем „кем“ һүҙен көсәйтеү өсөн ҡулланыла.
Кем дә кем миңә буйһона — ш ул иркен тын алып,
рәхәт йәшәй; кем дә кем буйһонмай — ш ул
тыны ҡыҫылып, интегеп үлә (Әкиәттән). Кем етте
шул теләһә ниндәй кеше. Х әҙер фермаларҙа
кем етте ш ул гына эшләп йөрөр заман түгел
инде. «Совет Башҡортостаны», 1966, 4 Февраль.
Кемдеке — шуныҡы инш. исем һатмаҫҡа өндә
гәндә әйтелә. [Председатель:] Ҡустым, аттың
иң яҡшыһын һайлап ек. Кемдеке — шуныҡы,
колхоздың йөҙөнә ҡы ҙллыҡ килтерерлек булма
һын. «Совет Башҡортостаны», 1964, 23 август.
Әллә кем булыу йәки үҙеңде әллә кемгә ҡуйыу
маһайыу, эреләнеү. Бына бер заман әллә кем
булы п ирәйеп йөрөгән дейеүҙе Урал елтерәтеп
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күтәреп тә алды, быраҡтырып та ебәрҙе, ти.
«Урал батыр».
ф Кем эшләмәй, ш ул ашамай. Мәҡәл. Кем
арбаһына ултырһаң, шуның йырын йырларһың.
Мәҡәл. Кымыҙҙы кем яратмай, ҡыҙҙы кем һо
ратмай. Мәҡәл. Әйтмәгәнде кем белә, асмаганды
кем күрә. Мәҡәл.
К Е М 2 инш. 1. Хәл, ваҡиғаның көсөргәнешле
булыуына баҫым яЬау, тыңлаусының иғтибарын
тартыу өсөн ҡулланыла. А ҡбуҙ асыуланып,
Уралды ш ул тиклем бейеккә сөйөп ебәрҙе, ти,
кем, теге атылып төшөп, биленә тиклем ергә
батты, ти. «Урал батыр». Ямгыр ш ул тиклем
шәп яуҙы, кем, һыуланмаган еребеҙ ҡалманы.
Ж. Кейекбаев.
2. Й ырҙарҙа «һай», «вай» ымлыҡтары менән
бергә көсәйтеү вазиф аһын үтәй. Ҡаһым түрә
менән һор юргаҡай, вай кем, тояҡтары ҡупҡан,
баҫа алмай (Халыҡ йырынан). К аруан да гына
һарай ай асылгас, һай кем, яуҙан ҡайтҡас,
кантондарга булды ай фарман (Халыҡ йыры
нан).
К ЕМ БРИ Й [рус.] и., кембрий осоро геол.
Палеозой дәүеренең тәүге осоро. Нефть кембрий
осоронан алып, хәҙерге дәүергә тиклем туҡтау
һыҙ барлыҡҡа килгән. Л . Бураҡаев.
КЕМ ДЕР билд һ. а. Кем икәне билдәһеҙ
кеше; әллә кем. Кемдер илай, кемдер ыңгыраша.
Ш. Бабич.
КЁМПИНТ [рус. <ингл. ] и. Автотуристар
өсөн лагерь.
КЕМСӘ а. иҫк. Ниндәй ҙә булһа бер кеше, кем
дә булһа берәү. Ете ырыу халҡының башлыҡ
тарынан ете кемсә.. Ҡазанга барып, [батшага]
гарзы итагәт иткән. М. Һаҙыев.
КЕМСӘНӘ а. иҫк. ҡар. кемсә. Ҡобан йортона
барҙым, бер ҡарт кемсәнәлә ҡунаҡ булдым.
«Башҡорт шәжәрәләре", I960. Тир ауырыулы
кемсәнәләр һаташалыр. С. Яҡшығолов.
КЕМ ТЕРЛӘҮ ҡ. Әкрен генә хәрәкәтләнеү
(хәлһеҙ кешегә ҡарата). Кемтерләп йөрөү.
■ Бер ҡарт менән бер әбей булган. Улар
кемтерләп ярлы гына көн иткәндәр, ти (Әкиәт
тән).
К ЕМ У ҘА РҘА Н р. Кем уҙарҙан (ҡар. уҙыу).
КЕМҺӘНӘ а. иҫк. ҡар. кемсә. [Килмәк —
Арыҫланга:] һ и н бит арҙаҡлы батыр! И лдең
өлкәндәре, яҡшы кемһәнәләре һиңә күҙ багып
тора. Ғ. Ибраһимов.
КЕМӘЙ и. диал. ҡар. әх и р әт2.
•
Матур ҡыҙҙың кемәйе йәмһеҙ булыр.
Әйтем.
КЕН А Ф [рус. (лат.] и. ҡар. кәнәп.
КЕН ГУРУ [РУС. (англ. ] и. ҡар. көнгөрә.
КЕН ДЕК 1 и. 1. анат. Ҡарындағы баланы,
яралғыны инә ҡарынына тоташтырып, уны
туҡландырыу хеҙмәтен үтәгән нәҙек кенә эсәк.
Кендек бауы. Кендек бәйләү. Кендек ҡырҡыу.
Кендек инәһе (йәки әбейе) тыуған баланы ҡабул
итеп, кендеген ҡырҡҡан ҡатын-ҡыҙ. Тыуган
ҡыҙ баланы ҡулына алып, М уйы лбикә үҙе кен
дек инәһе булды. Һ. Дәүләтшина. Кендек
таҫтары кендек ҡырҡҡан ҡатынға бирелгән
бүләк. Кендек таҫтарына биш метр күлдәклек
бирҙем.

2. Ҡ орһаҡ уртаһында соҡорайып торған урын.
Кендек соҡоро. Кендек сығыу кендек боҙолоп
ҙурайыу.
ф Донъя кендеге ш ул уҡ донъя тотҡаһы
(ҡар. тотҡа). [Кемдәидер] айырылһа, кендеге
ҡанай кемгәлер берәү гел тағылып йөрөгәндә
әйтелә. Уның бит атаһынан айырылһа, кендеге
ҡанай. Кендек йәбешеү берәй кешегә йәки
урынға эйәләшеп, айырыла алмаҫ булыу. Исламдарга кендегем йәбешкәнме ни! Мин дә башыма
бүрек кейгән ир ҙә баһа. Ә. Зәйнуллин.
КЕН ДЕК 2 и. 1. Арбаны алтәкмәккә тоташ
тырған үҙәк. Агас кендек. Тимер кендек. Арба
кендеге, ш Ул [Әбделкәбир] ишек алдында,
итегенең эсенә арба кендеге кейҙереп, үксәһенә
сыҡҡан ҡаҙауҙарҙы төйөп маташа. Ф. Иҫәнғо
лов.
2. Һал ишкәген беркеткән үҙәк.
ф Кендек бырау диал. йыуан ҙур бырау.
КЕН ДЕКӘЙ и. диал. Кендек әбейе.
КЕН Т и. иҫк. кит. ҡар. ҡала '.
КЕНӘ 1 и. Күңелдә йөрөтөлгән асыу; үс.
[Тимергәле ҡарт:] Ҡан ҡатышҡанга йыл тулды,
үпкәләр, кенәләр бөттө инде. Һ. Дәүләтшина.
Кенә ҡыуыү (йәки һаҡлау, тотоү) күңелдә асыУ
йөрөтөп үс алырға тырышыу. [Ҡотлобай:] Юҡ,
юҡ, донъялыҡтагы донъяла ҡалһын. Ике йәшәр
гә килгәнбеҙме әллә ер йөҙөнә, кенә ҡыуып
йөрөргә. Н. Ҡотдосов.
КЕНӘ 2 и., кенә уты Телгеләнеп торған япрай
япраҡлы, суҡ сәскәле, сәнскәк орлоҡло, һөтлө
гәндәр ғаиләһенә ҡараған ағас һымаҡ үҫемлек
(орлоғонан кастор майы, һабағынан сүс ал а
лар).
КЕНӘ 3 ҡ. ҡар. гына.
КЕНӘГӘ [рус. книга] и. Китап һымаҡ итеп
төпләнгән махсус эш дәФтәре. Бухгалтерия
кенәгәһе. Инвентарь кенәгәһе. Иҫәп кенәгәһе.
Йорт кенәгәһе, ■ Я лы у кенәгәһе тулган төртмәтөртмә һүҙ менәи. Ғ. Дәүләтов.
ф Йорт кенәгәһе ҡар. йорт 1.
К ЕН Ә З [рус. князь] и. 1. Феодаль Россиялағы ғәскәр һәм әлкә башлығы. Мәскәү
ҡалаһына нигеҙ һалган кеше Юрий Д олгорукий
тигән кенәз булган.
2. Шул башлыҡтарҙың нәҫеленә бирелгән
дәрәжә.
К ЕН Ә ЗЛ ЕК и. Кенәз идара иткән әлкә.
Бөйөк М әскәү кенәзлеге.
КЕНӘМ с . д и а л . Кенәсел.
КЕНӘСЕЛ с. Кенә һаҡлаусан, кенә ҡыуыусан.
К енәсел кеше,
КЕНӘҮ ҡ. Оҙаҡ ас йөрөүҙән эс ныҡ тартылыу.
А с йөрөп, эсе кенәп киткән.
КЕНӘШЕҮ ҡ. Оҙаҡ ас йөрөүҙән эс тартылып,
ашай алмаҫ хәлгә килеү. Асҡа кенәшеү,
КЕПЕС с. Ҡыҫылып бөткән, сырт-сырт йомо
лоп торған (күҙгә ҡарата).
КЕПЕСЛӘНЕҮ ҡ. Кепескә әйләнеү, кепес
булыу. Йәш үҫмерҙәрҙән алып, теше төшөп,
ауыҙы кәүжәйеп, күҙе кепесләнеп бөткән ҡарт-ҡорога тиклем .. урамга сыҡҡан. Ш. Шәһәр.
КЕПЕСЛӘТЕҮ к. Күҙҙе сырт-сырт йомоу.
[Татлыбай] кепесләтеп йәшел күҙен: «Мин
гәйепле, апай, кисер“,— ти. 3. Биишева.
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К ЕРЕК ТӘ Н и. ҡар, кәркәдән.
К ЕРЕЛ ДӘ К и. Иң ваҡ аҡсарлаҡ.
КЕРЕМ и. Айырым бер хеҙмәттән, йыйымдан
КЁПКа [рус.] и. И рҙәрҙең козыреклы йәйге
килгән һәм бухгалтер кенәгәһенә теркәлгән
баш кейеме. Салих ., кепкаһының киң козьтрегы
материаль байлыҡ йәки аҡса. Керем кенәгәһе.
аҫтынан гына бөтә бүлмәне һөҙөп ҡарап сыҡты,
Малсылыҡтан килгән керем,
Б. Ишемғол.
КЕРЕМ СЫҒЫМ йыйн. Ингән һәм тотонолған
КЕр 1 и, 1. Тәндәге, кейемдәге бысраҡ. Ҡ ул
аҡса йәки материаль байлыҡ.
кере. Тән кере. Кергә ҡатҡан күлдәк. Кер
К ЕРЕТЕҮ ҡ. ҡар, индереү.
ҡундырмай кейеү. Керен алганса йыуыу,
К ЕРЕҮ ҡ. ҡар, инеү. К илеп кереү. Өйгә
■
[Ҡыҙҙың] өҫтөндә .. керенә ҡырҡылып
кереү. Йомошҡа кереү, һугы ш ҡа кереү, Фатирбөткән киндер күлдәк. К. Ибәтуллин.
га кереү, К олхозга кереү. Иҫәпкә кереү. Күк
2. күсм. Эстәге, күңелдәге насарлыҡ. Ай
төҫкә кереү. Рәткә кереү. Ҡ ул араһына кереү,
зирәк ҡыҙ, ай зирәк ҡыҙ, үткер теле, изгеләрҙән
■ һөйгән генә йәрең ҡуштан булһа, кереп бара
изгерәктер, юҡтыр кере. Ш. Бабич. Эс кере кү
йөрәк-бауырыңа (Халыҡ йырынан).
ңелдәге насарлыҡ, яуыз уй. Асыҡ уның дуҫлыҡ
ф Кереү еңдән алда сыгыу ыңды уйла. Мәҡәл.
тойгоһо, юҡ унда һис бер эс кере. М. Сөндөклө.
К Е Р Е Ш 1 и. 1 . Яңдың сирткес бауы. Ебәк
ф Кер күтәреү керләнгәне һиҙелмәй торған
кереш. Тарамыш кереш, ш [А ҡъял] у г ын алган
булыу. Кер күтәргән күлдәк. А ҡ нәмә кер күтәр
да, янга ҡуйып, керешен тартҡан. Ук атылып,
мәй. Кер төшөрөү хурлыҡ килтереү; тап төшө
һыҙгырып киткән (Әкиәттән). Әҙернә лә йәйә, ай
рөү. Кер төшөрмәй беҙ һаҡларбыҙ Ленин бабай
һөйәк баш, йәшел ебәк кәрәк керешкә (Халыҡ
юлдарын (Халыҡ йырынан). Тырнаҡ аҫтынан
йырынан). / Ҡайһы бер эш ҡоралдарының тарт
кер эҙләү юҡ ғәйепте табырға тырышыу.
тырып ҡуйған бауы. Ҡ ул бысҡыһының кереше.
К Е р 2 и. Йыуылған йәки йыуырға ҡуйылған
Бысҡыга кереш тартыу.
кейем, ҡаралды әйбере. Йыуылмаган кер. Таҙа
2. һөйл. Кейем-Һалымды тотоу өсөн кейелгән
кер. Кипкән кер. Кер ҡыҫтыргыс. Кер тукмагы.
резина бәй. Ойоҡ кереше. Ыштан кереше.
Кер һабыны. Кер йыуыу. Кер сайҡау. Кер үтек
3. Тел аҫтындағы тартылып торған яры.
ләү, ■ Тау аҫтынан шишмә ага керҙе агарта
Кереш ле тел. Телдең керешен киҫеү.
торган (Халыҡ йырынан). Кер машинаһы кер
4. Умрау һөйәгенең барлау тамыры аҫтындағы
йыуа торған машина. Кер тәгәрләтҡес уҡлауға
тарамышы.
ураған киндер нәмәне тәгәрләтеп йомшарта тор
5. диал. ҡар, ҡарама 2.
ған ҡырлы-ҡырлы ағас. Кер эҫетеү аҡ керҙе
6. диал, ҡар, ҡ ар ағо ш 2.
ағартыу өсөн эремсек һыуына, һоло апараһына
К Е Р Е Ш 2 и. Ян һымаҡ итеп эшләнгән йөн
һалыу.
теткес ҡорал.
КЕр аМ ЗЙ Т [р у с ,(гр ,] и. Ҡ ыҙыл балсыҡ
КЕРЕШ ЕҮ 1 к. урт. ҡар, кереү. Бер береңә
ҡатыш тау тоҡомдарынан үртәп, бөртөклө итеп
керешеп йөрөү,
эшләгән күҙәнәкле еңел таш рәүешендәге төҙөү
КЕРЕШ ЕҮ 2 ҡ. Берәй эште эшләй башлау,
материалы (өй башына һалыу, таҡта стена эсе
эшләргә тотоноу. Уҡырга керешеү, һ ү ҙгә кере
нә тултырыу, бетонға ҡушыу өсөн ҡулланыла).
шеү, Х әйләгә керешеү. Эшкә керешеү, ш Б ала
Керамзит заводы. Керамзит эшләү,
һы булмау аркаһында быгаса гаилә бәхете
КЕр аМ ИК с. Балсыҡтан үртәп яһалған.
күрмәгән Ғәрифә бик ихласланып алып донъя
Керамик плита,
көтөргә кереште, Ф . Иҫәнғолов. Таңдан тороп
КЕРАМ ИКа [РУе. (гр,] и, 1. Балсыҡтан төр
үҙ эшенә керешеп китте кояш, Ә. Әхмәтҡулө нәмә яһау эше. Керамика сәнгәте. Керамика
жин.
цехы. Керамика менән ш өгөлләнеү,
КЕРЕШ КЕ и, диал, ҡар, кереш 1 1.
2. йыйн. Балсыҡтан яһалған төрлө нәмәләр.
КЕРЕШ ЛЕ с, диал. Һыйышлы.
Художестволы керамика, / Шул нәмәләрҙе яһау
КЕРЕШ ЛӘҮ ҡ. Кереш 1 (1 мәғ.) ҡуйыу.
өсөн ҡулланылған балсыҡ. Керамиканан эш лән
Янды кереш ләү, п Егеттең яны мөгөҙҙән яһа
гән ваза,
лып, бүре тарамышы менән керешләнгән (Әки
КЕр аТЙН [рус, (гр ,] и, биол, Оәс, тырнаҡ,
әттән).
тән тирәсәләре составындағы аҡһым матдәһе.
К ЕРЛ Е с. Кер ҡунып ҡарайған, керләнгән;
К ЕҒБӘ Л Ә К и, диал. Кер туҡмағы. [Мәрйәм]
бысраҡ. Керле күлдәк. Керле таҫтамал, ш Аҡлы
кербәләген таш өҫтөнә ҡуйып, кыҙарган йөҙөн
ситса күлдәгемде ҡулым керле тотмайым (Х а
һөртөштөрөп алды. Р. Низамов.
лыҡ йырынан).
К Е р ГӘЗИН и, ҡар, кармазин. Тышы ҡыҙыл
КЕРЛ Ә Н Д ЕРЕҮ ҡ. Кер тейҙереп ҡарайтыу,
кергәзиндән, эсе кара бәздән .. бишмәт тектер
керле итеү; бысратыу, керектереү. Күлдәкте
ҙеләр, М. Ғафури.
керләндереү,
КЕРҘӘ Ш и. Ер иҫәбенә ингән сит ырыу, сит
КЕРЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Кер тейеп ҡарайыу, керлегә
тоҡом.
әйләнеү; бысрау, керегеү. Керләнгән яулыҡ.
КЕРЕГЕҮ (керек*) ҡ. Кер ҡунып бысрау;
Керләнеп ҡайышҡа әйләнгән бүрек, ш һалдат
керләнеү. Кереккән яулы к, ш А ҡлы ситса
тар .. керләнгән салбарҙарын сисеп, яңы салбар
күлдәгемдең ягалары кереккән (Халыҡ йыры
кейеп маташа. Д. Юлтый.
нан).
К ЕРЛӘ Ү ҡ. 1 . Керле итеү, бысратыу.
К ЕРЕ К Т ЕРЕ Ү ҡ. Кер ҡундырып, бысратыу;
2. күсм. Кешенең исеменә, намыҫына бысраҡ
керләндереү. Инәкәйемдең яулы гын керектер
яғыу, хурлыҡ килтереү. Важданымды керләп
мәй йыуып торогоҙ (Сеңләүҙән).

к е п е с л ә ү ҡ. СьфТСЫрТ йомолоу (к ү ҙгә
ҡ а р а т а ). Кепесләп торган күҙ,
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күп дошмандар, ҡул сабышып ситтән көлдөләр.
X. Ғәбитов.
КЕр Н [рус. (нем.] и. тау Ер быраулағанда
сыҡҡан тау тоҡомоноң өлгөһө.
К Е р НИС [РУС. крыса] и. диал. кар. ҡомаҡ '.
К Е р Н И С ә [Рг/С. крыльцо] и. диал. кар.
күтәрмә 2.
К Е р НӘ и. һөйл. Иҫте аларлыҡ ҡаты б а т
ауырыуы. Кернә менән йонсоу.
КЕРН Ә КӘ и. Эсәктең эске яғындағы лайла.
К Е р ОГАЗ [РУС.] и. Кәрәсин лныуҙан ҡыҙыу
лыҡ барлыҡҡа килгән милтәле а т бетергес.
Керогазда аш бешереү.
К Ер ПЕ и. диал. 1. кар. терпе 1.
2. ҡар. морондоҡ 1 3.
К Ер ПЕК и. К үҙҙе кәртәләп торған йөн
төктәре. Оҙон керпек. К үҙ керпеге, m Түңәрәк
күл ҡамышындай ҡуйы ҡара керпектәреңде
күтәреп бер генә ҡарасы. Ғ. Йәнәби. Й өҙ
илле лә керпек күҙен йомоп, йоҡлай минең
һылыуым төш күреп (Халыҡ йырынан). Ҡуш
керпек эскә табан үҫеп, күҙҙе өйкәп торған
керпек.
ф Керпек сәнсеү текләү. Керпек сәнсеп
ҡарау. Керпек ҡағыу күҙ асып йомоу. Керпек
ҡагырга ла өлгөрмәнек, ҡырмыҫҡалар йыланды
һырып алды. «Совет Башҡортостаны», 1970, 7
октлбрь. Керпек тә ҡаҡмау 1) күҙ ҙә йоммау.
Мин [Рәсимәнең] күҙенә һөҙөлөп, керпек тә
ҡаҡмай ҡарайым. Ф. Иҫәнғолов; 2) саҡ ҡына
ла йоҡламау, серем дә итмәү. Ниндәй яҡшы,
ниндәй татлы булды бөгөн төн, керпек тә
ҡаҡмай үткәрҙем ошо төндө мин. Салауат
Юлаев.
К Ер ПЕКСӘ и. биол. Үҫемлек Ьәм тереклек
күҙәнәктәрендәге ваҡ ҡына үҫенделәр.
К Ер СЕК и. диал. Тубырсыҡ.
К Е р СЕКЛӘНЕҮ ҡ. Бөҙрә-бөҙрә булып ойо
т о у (болотҡа ҡарата).
К Е р СЕЛ с. Тиҙ керләнеүсән.
•
Кеше малы тирсел, кеше кейеме керсел.
Мәҡәл.
К Ер СӘЙЕҮ ҡ. диал. Тызрайыу. Керсәйеп
тороу.
К Ер СӘН с. диал. Керсел.
К Е ргГ оҡш. Ҡ атыраҡ нәмәне ҡарҡҡанда, ҡыр
ҡа тешләгәндә сыҡҡан тауышты белдергән Һүҙ.
Керт итеп ҡалыу. Керт иттереп ҡырҡыу.
К Е р ТЕЛДӘТЕҮ ҡ. Керт-керт иттереү. Кәзә
бәрәстәренең кертелдәтеп бесән ашаганын ..
тыңлап, Сәгиҙә уйга сумды. М. Тажи.
К Е р ТЕЛДӘҮ ҡ. Керт-керт итеү. Түш ите май
гына, кертелдәп тора.
К Ер Т К Ер Т оҡш. Ҡ абат-ҡабат керт иткән
тауы тты белдергән һүҙ. Япмаларҙа көр бәрәс
тәр тын гына керт-керт көйшәй. С. Кулибай.
К Е р ТЛӘТЕҮ ҡ. Керт-керт иттереү; кертелдә
теү. [Малайҙар] өйөлөп ятҡан ҡарҙы кертләтеп,
уя-уя баҫып, өйҙәренә ҡайтып китте. 3. Биише
ва.
К Ер ТЛӘҮ ҡ. ҡар. кертелдәү. Ҡарга суҡый
кертләп торган ҡалъяны. С. Иманғолов.
КЕРТӘПЭ и. диал. Иргәйел.
К Е р Һ Е Ҙ с. 1. Кере юҡ, бысранмаған, таҙа
(кейем, тән һ. б.-ға ҡарата).

2. күсм. Таҙа намыҫлы; саФ. Керһеҙ дуҫлыҡ.
Керһеҙ күңел. ■ Керһеҙ сабый, яңы ҡырҡы
тулган, аҡ ебәккә урап тотогоҙ. X. Ғәбитов.
К Е р ШӘН и. 1. Бит майы. Керш ән һөртөү.
■ һәжәр сәстәрен төҙәтте, битенә кершән яҡты,
ирендәренә ҡыҙыл йүгертте. Ғ. Хәйри.
2. Биткә һөртә торған аҡ онтаҡ; пудра.
Ап-аҡ итеп кершән яҡһаң, битең ҡояш ашамаҫ
(Халыҡ йырынан).
К Е р ӘКӘ и. Һаҙамыҡ урын, батҡыл ер. Еҙ
йыланы һыҙгыра керәкәлә, мүклектә (Халыҡ
йырынан). / Үлән, мүк баҫҡан күл.
К Ер ӘН [рус. хрен] и. 1. Әүернә сәскәлеләр
ғаиләһенә ҡараған, оҙонса Яҫы япраҡлы, әүернә
сәскәле, йыуан тамырлы баҡса үләне. Керән
сәскәһе. Керән япрагы. Керән ултыртыу.
2. Шул үҫемлектең аш тэмләү өсөн (файҙаланы
лған әсе тамыры. Ҡырган керән.
К Е р ӘНДИЛ [Рус. крендель <нем. ] и. Тәмле
сөсө ҡамырҙан дүңгәләк итеп бешерелгән икмәк.
Ваҡ керәндил. Бер бәйләм керәндил.
К Ер ӘНЛӘҮ ҡ. Керән менән тәмләү.
К Е р ӘШ [РУС. кряж ] и. Оҙон йыуан бүрәнә.
Тимер бик ҙур керәштәрҙе .. ботамай-нитмәй
генә арбаһына тейәп бөтөрҙө, ти (Әкиәттән).
К Ер ӘШЕН [рус. крещёный] и. 1. Мосолман
дан христиан диненә күскән кеше.
2. күсм. Үҙ һүҙле, тиҫкәре кешене шелтәлә
гәндә әйтелә.
К Е р ӘШӘ и. диал. Яр ҡарлуғасы.
К ЕС, кес-кес өнд. Йәш баланы кесе ярауға
өндәгәндә әйтелә.
□ Кес нтеү бал. кесе ярау итеү.
К ЕСА ҘНА и. Аҙнаның дүртенсе көнө. Кесаҙна
көнө.
КЕСЕ с. 1. Кемдәндер йәше бәләкәй; киреһе
оло. И ке йәшкә кесе булы у, ш Квартира хужаһы
бер пенсионер ҡатын. Беҙҙең йәштәрҙәге бер ҡы
ҙы, унан кесерәк бер улы бар. С. Агиш. / Йәшкә
иң бәләкәй; кинйә. Кесе ҡыҙ. Кесе ул. ш Булган,
ти Аҡбулат тигән бер бабай менән һы лы убикә
тигән бер әбей. Уларҙың булган, ти, өс улы, таҙ
булган, ти, кесе улы (Әкиәттән).
2. ВазиФаһы, дәрәжәһе яғынан бәләкәй. Кесе
гилми сотрудник. Кесе лейтенант.
3. ҡар. бәләкәй 1 1.
ф Кесе бәйел[ле] ҡар. бәйел. Кесе Етегән
ҡар. етегән. Кесе йома ҡар. йома. Кесе йәштән
бала саҡтан, бәләкәйҙән. Кесе телгә лә йоҡмау
ҡар. йоғоу. Оло башын кесе нтеп ҡар. оло.
•
Бер олоноҡон, бер кесенекен тыңла.
Мәҡәл. Оло өйгә ни кәрәк — кесе өйгә лә ш ул
кәрәк. Мәҡәл.
КЕСЕЙӘ [РУС. кисея] и. Үтә күренмәле бик
йоҡа нәФис туҡыма. / / Кесейә күлдәк. Кесейә
яулы ҡ, ш Ай, салҡан ятып яңгыҙ болот өҫтөнә,
серемгә талган, кесейә ҡаплап нурлы битенә.
Ш. Биҡҡол. Баҙарҙарга барып ниҙәр алдың?
Уп алты ла аршын кесейә (Халыҡ йыры
нан).
К ЕСЕЛЕК и. Түбәнселекле, ихтирамлы мө
ғәмәлә. Кеселек менән өндәшеү. Кеселек күрһә
теү.
КЕС ЕЛЕК ЛЕ с. Кеше алдында үҙен бәләкәй
итеп тотоусан; түбәнселекле. Кеселекле булыу.
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■ [Әбей:] Балаларым бик һәйбәт, кеселекле, ке
ше өсөн әллә ни эшләргә тора. Р. Низамов.
К ЕС ЕЛЕК ЛЕК и. Үҙеңде бәләкәй, кесе итеп
һанау сиФаты. Йәш батыр, кеселеклек күрһәтеп
тәүҙә [көрәштән] баш тарта, әммә халы к һүҙен
ергә йыкмай .. уртага сыга һәм Көслөбай
менән алыша башлай. „Ҡуҙыйкүрпәс менән
М аянһылыу".
КЕСЕЛӘҮ ҡ. Кесе тип, бәләкәй тип ҡарау.
О лоларҙы ололау — якшылыктыц билдәһе; ке
селәрҙе кеселәү — кешелектең билдәһе (Ҡ оба
йырҙан).
КЕСЕРТКӘ Н и. 1. Киртләс япратслы, оҙон тса
ты һабатслы саға торған үҫемлек. Ваҡ кесерткән.
Ата кесерткән. Инә кесерткән. Кесерткән япрагы. Кесерткән ашы. ш [Беҙ] әҙәм буйы булып
үҫкән кесерткәндәрҙән сагыла-сагыла .. йылга
буйына йүгерҙек. Ф. Иҫәнғолов.
2. Шул үләндең һабағынан алынған сүс.
Кесерткән иләү. / / Кесерткән тоҡ. Кесерткән
бау.
ф Кесерткән биҙгәге тәнде сабырттыра, ныҡ
ҡысындыра торған ауырыу. Кесерткән ебәге
үләнгә сырмалып, һутын һурып үҫкән йылтыр
еп һабаҡлы үлән. Һаңғырау кесерткән дүрткелерәк киртләс япраҡлы, йөнтәҫ һабаҡлы, ваҡ ҡы
на алһыу сәскәле саҡмай торған сүп үлән.
КЕС ЕРТКӘ Н Л ЕК и. Кесерткән үҫкән урын.
Кырандас һалдаттар менән тиңләшкәндә, у л
[Х әбир] кесерткәнлеккә боҫоп, тегеләрҙе ҡарап
ята ине. Ә. Вахитов.
К ЕСЕргГТЕр ЕҮ ҡ. диал. Сағыу (кесерткәнгә
ҡарата). Кесерткән кесерттерә.
КЕСЕРӘЙЕҮ ҡ. ҡар. бәләкәсәйеү.
К ЕС Ер ӘЙТЕҮ ҡ. ҡар. бәләкәсәйтеү.
ф Кесерәйтеү ялғауы лингв. Һүҙгә бәләкәйлек төшөнсәһе бирә торған грамматик ял
ғау.
КЕСКЕНӘ с. ҡар. бәләкәс.
КЕСКӘЙ с. ҡар. бәләкәс.
КЕСКӘНТӘЙ с. диал. Вәләкәс кенә.
КЕҪӘ [фарс.] и. 1. Әйбер һалыу өсөн кейем
гә ҡуша тегелгән моҡсай рәүешендәге нәмә. Э с
ке кеҫә. Я н кеҫә. А лъяпҡы с кеҫәһе. К уйы н ке
ҫәһе. Салбар кеҫәһе. Түш кеҫәһе. Кеҫә ҡапҡа
сы, Кеҫә ҡуйып тегеү. Кеҫәгә тултырыу. Кеҫәгә
һалыу. Ҡ улды кеҫәгә тыгыу. Кеҫә сәгәте. Кеҫә
фонары, ш Аҡтүбәгә еткәндә, минең кеҫәмдә
бары егерме тин аҡса ҡалган ине. Т. Йәнәби.
2. күсм. һөйл. Аҡса менән иҫәпләнгән бай
лыҡ; аҡса. Кеҫә ягы самалы. Кеҫә һай. ш А ҡ
мамыҡтан бәйләгән шапка алырга бик дәртлән
гәйнем дә кеҫә һайлыҡтан тыйылдым, «Ағиҙел»,
1971, № 3. Кеҫәгә һУғыУ аҡсаға көс килеү,
аҡсаны кәметеү. Кеҫә ҡалынайтыу аҡса тУплаУ,
байлыҡ йыйыу. Кеҫә һайығыу (йәки таҡырайыу)
аҡса әҙәйеү, аҡса бөтөү. Кеҫәһе ҡалын йәки
ҡалын кеҫә аҡсаға бай, байлығы, күп. Уларга
[байҙарга] ни булыр тиһең, уларҙы ң кеҫәләре
ҡалын, ике донъяны бер юлы һатып ала алалар,
Һ. Дәүләтшина.
КЕҪӘКӘЙ и, диал. Кеҫәртке.
КЕҪӘЛ и. 1. Һоло ононан әсетеп, ҡайнатып
бешергән һалҡын аш. һөтлө кеҫәл. К еҫәл
әсетеү.

2. Крахмалға шәкәр, емеш һУты ҡушып ҡайнаттсан эсемлек. Емеш-еләк кеҫәле.
КЕҪӘр ТКЕ и. Оҙонса кәүҙәһе ҡаты тәңкә
ҡау менән ҡапланған оҙон ҡойроҡло, йылғыр
хәрәкәтле, һөйрәлеүсе ваҡ йәнлек, һары кеҫәрт
ке. Й әш ел кеҫәртке.
КЕҪӘҮ и. диал. Тәртешкә.
КЁТА [рус. (нан.] и. Ите һәм ыуылдырығы
ҡыҙғылт алһыу төҫлө, ҡабырғаһы биҙәкле,
һөмбаштар ғаиләһенә ҡараған эре диңгеҙ балы
ғы. Ҡ аҡлаган кета. Тоҙлаган кета. Кета ыуылдырыгы,
КЕТЕЙ-КЕТЕЙ саҡр. диал, ҡар, сип-снп 2.
КЕТЕ-МЕТЕ и, ҡар, ҡыты-мыты.
К ЕТЕр -КЕТЕр оҡш. Ҡаты, мурт нәмәне ваҡ
лағанда, кимергәндә сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Кетер-кетер кетермәс ашау, ■ Көндөҙ
өйрәк күлдә йөрөй быҡыр-быҡыр, кәзә йөрөй тал
кимереп кетер-кетер. С. Ҡудаш.
КЕТЕРЛӘ ТЕҮ ҡ. Кетер-кетер иттереү, ке
тер-кетер иткән тауыш сығарыу. Кетерләтеп
кимереү,
КЕТЕр ЛӘҮ ҡ. Кетер-кетер килеү, кетеркетер итеү. Кетерләп торган шекәрә, н Таба
ла табылды, балыҡ та ҡыҙҙырылды. Кетерләп
кенә тора. Ғ. Ибраһимов.
КЕТИ -КЕТИ ҡар. ҡытый-ҡытый.
КЕТКЕЛДӘ К и. Кеткелдәп көлгән кеше.
КЕТКЕЛДӘҮ ҡ. Кет-кет итен йомшаҡ ҡына
көлөү. Кеткелдәп көлөү. Кеткелдеге сыгыу.
■
[Әбей] тыйнаҡ ҡына итеп кеткелдәп көлөп
ебәрҙе. Ә. Вахитов.
КЕТКЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. кеткелдәү.
КЕТ КЕТ оҡш. Йомшаҡ ҡына итеп ихлас
көлгәндә сыҡҡан өҙөк-өҙөк тауышты белдергән
һүҙ. Кет-кет көлөү.
КЕТМ ЕР с. 1. ҡар. бөтмөр.
2. (баш хәреф менән) Эт исеме.
КЕТМӘ [фарс. ] и. Йәшерен эшләгән ялған
документ. Ул [ҡагыҙ] аҫтыртын ҡултамгалар
һалдырып, аныҡланган .. бер кетмә ине. Т. Хәй
буллин.
КЕТӘК и. 1. Тауыҡтар төнәй торған урын.
Кетәккә ҡунаҡлау,
2. Тауыҡтар торған бәләкәй өй. Боронго
тауыҡ кетәге кеүек ыҙмалар нигеҙҙәренән һүтеп
ташланган, М. ҒаФури. / Ҡошсолоҡ (фермаһы
ның тауыҡ торған йорто. Таштан һалыщ ан өс
тауыҡ кетәге алыҫтан уҡ күҙгә бәрелеп тора.
Уларҙың эргәһендә — себеш кетәге менән йо
мортҡа склады, «Совет Башҡортостаны», 1967,
7 ғинуар.
КЕҮ ЕК бәйл, 1. (исем төп килештә, алмаш
эйәлек килештә) Кем йәки нимәнеңдер сиФатын,
ҡылығын икенсе менән сағыштырғанда, уға
оҡшатҡанда ҡулланыла; һымаҡ, шикелле. А й ке
үек һылыу. Йәшел хәтфә кеүек болон. Көҙгө
кеүек йылтыр. Шәм кеүек шыршы. Уның кеүек
эшләү. Бы лбыл кеүек һайрау. ■ Тирмән тора
көмөш кеүек йылга ярында. Салауат Юлаев.
М ин дә маймыл кеүек, Н овиков ни ҡыланһа —
шуны ҡыланам. Д. Юлтый. Күрегеҙсе, епкә
теҙгән кеүек, ҡаңгылдашып улар осалар. Ғ. Мәсғүт. Ҡолаҡтар сыңлай, баш тубал кеүек. Д. И с
ламов.
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2. Шартлы ф араз төшөнсәһе биреү өсөн
ҡулланыла. Эшләп булмаҫ кеүек, т Инде тагы
ни генә әйтһәм дә, килешмәҫ кеүек тойола,
Т. Йәнәби, һөйөүең дәртте кандырыр кеүек,
ә яҡын барһам, яндырыр кеүек. Р. Низамов.
/ Самалап, икеләнеп әйткәндә ҡулланыла.
Ҡыҙыҡ кеүек булды. ■ Уның танауы менән
ауыҙы артыҡ бәләкәй кеүек күренде. С. агит.
3. Сағыштырыу эйәрсен Ьөйләмдәрен теркәү
өсөн ҡулланыла. Беҙ көлдөк, ҡарсыҡҡа ҡаршы
һүҙ әйтмәнек, сөнки үҙебеҙҙең алма икәнде
дөрөҫләй алмаган кеүек, картуф кеүекте лә
дөрөҫләй алмай инек. С. агиш .
КЕҮӘҪ [рус. квас] и. Арыш оно йәки икмәге
иҙелгән Ьыуға сүпрә һалып әсетеп эшләгән
эсемлек. Кеүәҫ әсетергә ҡуйыу.
КЕҮӘТӘ и. диал. Сеүәтә.
К ЕФ А Л Ь [РУС. < гр. ] и. Ялпаҡ ҡына оҙонса
диңгеҙ балығы.
К Е Ф Й Р [РУе.] и. Үҙенә бер төрлө бәшмәк
һалып ойотолған һөт аҙығы.
КЕҺ КЕҺ оҡш. Йомшаҡ ҡына йүткергәндә,
көлгәндә сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.
— Кеһ-кеһ к е һ !— тип Шымбай ҡарт .. кеткел
дәп көлөп алды. 3. Биишева.
КЕШ и. 1. һы уһарҙар ғаиләһенә ҡараған
ҡараһыу көрән төҫтәге аҫыл тиреле йыртҡыс
йәнлек. Ҡара кеш. Кеш тиреһе,
2. Шул йәнлектең тиреһе. [И ҙеүкәй —
М ораҙымга:] һ и н яманды тыуҙырып, ҡалҡай
ҡамҡа түшәттем, Ҡ алҡай ҡамҡа ҡаты тип, ҡара
кешкә биләттем. «Иҙеүкәй менән Мораҙым». /
/ с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Кеш бүрек. Кеш тун.
КЕШЕ и. 1. Фекер йөрөтә, һөйләшә, эш
ҡоралдары яһай һәм уны Файҙалана белгән, иң
юғары аҡыл ҡеүәһенә эйә йән эйәһе; әҙәм.
Бынан 1—1,5 м иллион йыл элек Ерҙә кеше
барлыҡҡа килә. Д. Бураҡаев. / Тыуғанлыҡ мөнә
сәбәте, йәш һәм енес яғынан бүленеү буйынса
билдәле бер төркөмгә ҡарағанльгкты белдерә.
Ир кеше. Бала кеше. Ҡатын кеше. Оло кеше.
Йәш кеше. Ҡарсыҡ кеше. / Үҙенә хас сиФаттар
менән ҡылыҡһырланған шәхес. Белемле кеше.
И пле кеше. Көслө кеше. К үңелле кеше. Тырыш
кеше. Тәртипле кеше. Д уҫ кеше. Уҡытыусы
кеше. һ ән әр кешеләре, ш Ғәйни агай былай
йыуаш тәбигәтле кеше ине. Т. Йәнәби. Ҙур кеше
юғары вазиФалы, абруйлы кеше. / Ниндәй ҙә
булһа уртаҡ сиФаттары менән айырымланған,
билдәле бер мөхиткә, ойошма, төркөмгә һ. б.-ға
ҡараған шәхес. А уы л кешеһе. Ф ән кешеһе. Ҡ а
ла кешеһе, Өй кешеһе ҡатын-ҡыҙ. / Йән башы
нан иҫәпләү берәмеге. Ун ике кеше килде. Биш
кешенән торган гаилә.
2. Юғары рухи һәм мораль сиФаттарға
эйә булған шәхес. Кеше итеү, ш [М айһылыу —
Әхмәткә:] Мин һинән кеше сыгыр тип уйлагайным. Булмагас, булмай икән. Б. Хәсән. Ҡайгы-шатлыҡтарҙы йөрәгенән үткәреүсе, ярата һәм
нәфрәтләнә белеүсе, ижад утында яныусы, ш ул
уттың газабын һәм рәхәтен татыусы кеше булып
йәшәгем килә минең. И. абдуллин.
3. Күмәк шәхес; халыҡ. Кеше йыйылгас.
Кеше алдына сыгыу. ш А лда ла, артта ла, уңда

ла, һулда ла кеше лә кеше. Ҡулдарында ф лаг
тар, сәскәләр. И. Насыри.
4.
Туғанлығы, яҡынлығы булмаған сит кеше.
Кеше балаһы. Кеше нәмәһе. Кеше ҡулына ҡалыу
сит кеше тәрбиәһенә, кеше ҡарамағына ҡалыу.
ф Кеше булыу 1) үҫеп, үҙ көнлө булыу.
Балалар кеше булып бөттө; 2) һауығыу, шәбәй
еү. [Карам агай:] мине лә үҙегеҙҙе лә борсомагыҙ инде, доктор. Мин кеше булы уҙан уҙганмын. Тыныс ҡына үлергә ирек бирегеҙ, «Ҡайнар
йөрәкле кешеләр», 1967. Кеше көнлө булыу
сит әҙәм ярҙамына мохтаж булыу. Кеше көсө
эшләрҙәй кеше, эш кешеһе. Я уы л ярлылары
бергә тупланып, береһенән ат, икенсеһенән
һабан, өсөнсөһөнән кеше көсө алып, бер табан
дан эшләһә, игенде еңел сәсерҙәр ине. Ғ. Дәүләт
шин. Кеше рәтенә инеү 1) тормошта, йәмғиәттә
баш ҡалар кимәленә күтәрелеү, үҙ урынын алыу;
2) ҡаты сирҙән ҡотолоп шәбәйеү, йүнәлеү. Кеше
тотоу хеҙмәтсе, йомошсо тотоу. Күҙ кешеһе ҡар.
кешелек 2. Эшем кешеһе эшлекле булып ҡылан
ған кешегә мыҫҡыллап әйтелә.
•
Кеше булмаган кеше өсөн кеше кайгыһы
төштән һуң. Әйтем. Кеше менән кеше араһы —
ер менән күк араһы. Әйтем. Кеше малы тирсел,
кеше кейеме керсел. Мәҡәл.
КЕШ Е-КӨН и. Бер кешенең тулы эш көнөнә
нигеҙләп алынған хеҙмәт үлсәү берәмеге. Бер
тонна ашлыҡты эшкәртеү өсөн 2 —2,5 кеше-көн
кәрәк. «Совет Башҡортостаны», 1965, 13 (фев
раль.
КЕШ ЕКӘЙ и. һөйл. Таныш түгел, билдәһеҙ
кеше. Бер кешекәй килде.
к е ш е ҡара и. Ниндәй ҙә булһа кеше;
кеше-фәлән. Дала, осо ҡырыйы юк тип-тигеҙ
дала. .. һ и с бер ауыл, кеше-ҡара күренмәй,
И. Көҫәпҡол.
КЕШ ЕЛЕК 1 и, 1. Бөтә булған кешеләр,
кешеләр йәмғиәте. Кеш елек йәмгиәте. Кеш елек
донъяһы, ш Әле һугыш, әле ҡорбандар бар,
һәм хәүефтә әле кешелек. X. Ғиләжев.
2. Кешегә хас сифаттар. Эш кешенең
кешелеген дә, дәрәжәһен дә арттыра. М. Ғафури.
Уйланыу, уйлана белеү — кешенең кешелеген
күтәрә, аҡылын сафландыра торган шарт. Ә. Ва
хитов.
3. Кешене аяу, ҡыҙғаныу тойғоһо, йомшаҡ
күңеллелек. Яктыга килеп ингәс, [туҡмалган]
ике кешенең ҡиәфәтен күреү .. боласыларҙа
кеш елек тойголарын уятҡан кеүек булды.
А. Карнай.
ф Кешелектән сығарыу 1) бик ныҡ яманлау .
Кешелектән сыгарып һүгеү; 2) эшлектән сыға
рыу (мәҫ. туҡмап, сиргә дусар итеп һ. б.)
Кешелектән сығыу 1) эшкә яраҡһыҙланыу. Ул
нык сирләне, кешелектән сыҡты; 2) бик ныҡ
арыу, йонсоу. [Кәрим бай:] Уф, тамам кеш елек
тән сыгып, алйып бөттөм.. Әйтергә генә анһат,
ярты көн эсендә ҡаланы тотош әйләнеп сыҡ әле.
X. Ибраһимов.
К Е Ш Е Л Е К 2 и ., күҙ кешелеге К үҙҙең иң
уртаһындағы, шәүлә төшкән ҡара нөктә. Кеш е
леген шекәрә ҡаплаһа, кеше һукырая.
КЕШ ЕЛЕКЛЕ с. Кешегә ярҙамсыл мәрхә
мәтле һәм шәфҡәтле; кеше йәнле. Б у л һин, А н 
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саф, атайыцдай тәүфиҡлы һәм кешелекле.
Н. Нәжми.
• Кешенеке менән кешелекле. Әйтем.
КЕШ ЕЛЕКЛЕК и. Кешегә ярҙамсыл, мәр
хәмәтле, шәфҡәтле булыу сиФаты.
КЕШ ЕЛЕКЛЕЛЕК и. ҡар. кешелеклек.
КЕШ ЕЛЕКҺЕҘ с. Кешегә Ярҙам итергә
тырышмаған, мәрхәмәтһеҙ, шәф ҡәтһеҙ. Аслыҡ
йылдың зарары, бер татарҙың кеш елекһеҙлеге
менән Мәрйәм ш ул рәүештә Кавказга китте.
М. ҒаФури.
КЕШ ЕЛӘр СӘ р. Ғәҙәттәге йүнле кеше кеү
ек; әҙәмсә. Кеш еләрсә һөйләшеү. ■ Кеш еләрсә
ысын үлеме бар йәшәй белгән ысын һәр ирҙең.
М. Хәй.
КЕШЕЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. Әҙәми зат Ьүрәтенә
килтереү, кеше итеү. Тәбигәт күренештәрен
кешеләштереп һүрәтләү.
КЕШ ЕНЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. КеШенләү.
Атты кешенләтеү.
КЕШ ЕНЛӘҮ ҡ. И һа-һа тип ҡысҡырып тау
ыш биреү (йылҡы малына ҡарата); кешнәү.
Бейә колонона кире килеп, һарай уратып сабыулап, кеш енләп йөрөй. «Ағиҙел», 1969, № 5.
/ күсм. мыҫҡ. Йәмһеҙ итеп, ихахайлап көлөү.
КЕШ КӘЙ КЕШ КӘЙ ҡыу. Бейә ҡыуғанда
әйтелә.
КЕШ МИр [гәр.] и. Йән йәки йөн ҡатыш
йоҡа туҡыма. А ҡ кешмир. / / Кешмир яулы ҡ.
■ К ы ҙҙы ң өҫтөндә һәйбәт итеп тегелгән ҡара
ҡыҙыл кешмир күлдәк. Ә. Вәли.
КЕШ НӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кешнәү. [Күсәрхан кешеләре] көтөү-көтөү малдарын әйләп,
йылҡыларын кешнәтеп, һыйырҙарын мөңрәтеп ..
күсеп киттеләр, ти (Әкиәттән).
КЕШНӘҮ ҡ. Ҡысҡырып тауыш биреү (йыл
ҡы малына ҡарата); кешенләү. Бер ҙур яллы ат
кешнәй-кешнәй көтөү эҙләп йөрөй. Ш. Шәһәр.
/ күсм. мыҫҡ. Йәмһеҙ итеп, ихахайлап көлөү.
КЕШНӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. нешнәү. Арыраҡ
бер нисә ат кешнәшеп юртып йөрөй. Ғ. Хөсәйе
нов.
ф Ат кешнәшеп, кеше һөйләшеп танышыр.
Мәҡәл.
КЕШ ТЕр Т-КЕШ ТЕРТ оҡш. ҡар. ҡыштырҡыштыр.
КЕШТӘК и. Күлдәктең ҡултыҡ аҫтына, ыш
тандың балаҡ төбөнә ҡыҫтырып тегелгән дүрт
кел ҡорама. Бала итәктәрҙең бөрөлөүе ҡаланыҡыса булмаһа ла, уйып ҡуя торган ең төбө уры 
нына башҡортса кештәк ҡуйылһа ла, күлдәк ма
тур булып сыҡты. Һ. Дәүләтшина.
КЕШ ТӘКЛӘҮ ҡ. Кештәк ҡуйыу. Кештәкләп
тегеү.
КЕШШӘ ҡыу. Ҡош-ҡорт ҡыуғанда әйтелә.
КЕШӘМЕШ и. Ат аяғының тышау һала торған
бәкәлдән өҫкө ере.
КЕШӘН и. Йылҡы малының алғы аяғын артҡы
аяғының бөгәр өҫтөнә тарттырып бәйләгән бау.
ф Кеш әнле ат кәрәгенән ары йөрөмәҫ. Мәҡәл.
КЕШ ӘНЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. кешәнләү.
КЕШ ӘНЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кешәиләү. Атты
кешәнләтеү.
КЕШ ӘНЛӘҮ ҡ. 1. Кешән һалын тышау (йыл
ҡы малын). [Ҡ уҙыйкүрпәс] аттарын кешәнләп

утларга ебәрә лә, үҙе ҡамыш өҫтөнә ятып йоҡ
лай. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. диал. ҡар. кеҙәләү '. Кеш әнләп һауыу.
КЕШӘНӘҮ ҡ. ҡар. кешенләү.
КИ терк. иҫк. 1. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдә
һөҙөмтә һөйләмде баш һөйләмгә теркәү өсөн
ҡулланыла. Башҡортостан ауы л хужалыгы ш ул
ҡәҙәр ауырлыҡҡа төштө ки, әле булһа үҙенең
элекке хәленә килә алмай. «Совет Башкортоста
нының ун йылы», 1929. Хәрби кеше һүҙҙәрен
ш ундай асыҡ итеп әйтте ки, ш ул тирәләге кеше
ләр .. боролоп карарга мәжбүр булды. А. Хәлим.
2. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙә эйә һәм тул
тырыусы һөйләмде баш һөйләмгә теркәү өсөн
ҡулланыла. [Сабир мулла:] М әглүм булһын ки,
беҙ фәҡирегеҙ бик ауыр хәлдәргә ҡалдыҡ.
Б. Ишемғол. Егеттәр, йөрөмәгеҙ иҫтән яҙып.
А ңлагы ҙ ки, ҡыҙҙарга ҡыҙмай йөрөү шикһеҙ
яҙыҡ. Ш. Бабич.
ф Хатта кн эш-хәлдең юғары дәрәжәһен бел
дерә. И х, бөгөн ожмах көнөнән йәмле көн. Ҡайҙа
ожмах! Ф ирҙәүес бер яҡта торһон хатта ки!
Ш. Бабич.
К И Б А р [гәр.] с. иҫк. кит. Ҙур, бөйөк. М ал юҡ
унда, әммә бик саф күңеле бар. Ул күҙен һалмай
насарлыҡҡа, уның йәне кибар! М. ҒаФури.
К И БА р И [гәр.] с. иҫк. кит. Эре, ғорур. [Ғафу
ри] үҙен гәйәт кибари тотто. С. Ҡудаш.
КИБЕГЕҮ (кибек*) ҡ. 1. Ныҡ сарсап, эс, та
маҡ кибеү; һыуһау.
2. Ныҡ ябығып кибеү; һурылыу. [Аҡназар
ҙың] тамагына аш үтмәй .. кибегә башлай, йөҙө
ап-аҡ сепрәк кеүек булып ҡала (Әкиәттән).
j күсм. Моң-зарҙан кибеү; һарыға һабышыу,
һарғайы у.— Минең ер йөҙөнә сыҡҡым, тыуган
ерҙәремде күргем килә,— ти Заятүләк,— бында
кибегеп ултырыр хәлем юҡ. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
КИБЕЖ Ә [ҡаҙ] и. ҡар. кибәҙә 2. Кейем-Һалым
тултырылган кибежәләр һәм ҡалайлы һандыҡ
тар ҙа ошо өйҙә ине. Ғ. Ғүмәр.
К И Б Е К Т Е р ЕҮ ҡ. 1. Тамаҡты киптереү; сар
сатыу. Эҫе ел кибектерҙе.
2. Ябыҡтырыу; ҡаҡ һөйәккә ҡалдырыу.
К И БЕ Н Е Ү ҡ. Өҫ-башты, өҫтәге кейемде кип
тереү. Кибенеп алыу.
К И Б Е р [гәр.] и. иҫк. кит. Ғорурлыҡ, тәкәб
берлек. Илаһым миңә кибер вә рыяһыҙ гилем вә
гәмәл бир. М. Өмөтбаев.
К И Б Е р Н ЁТИ К [РУе. ] и. Кибернетика буйын
са белгес.
К И Б Е р Н ЕТЙ К с. Кибернетикаға мөнәсәбәт
ле, кибернетикаға бәйле.
К И Б Е РН Ё Т И К А [РУС. <гр. ] и. Төрлө (меха
ник, электрик, Физиологик һ. б.) процестарға
идара итеү системаһы, Формаһы, методтары һәм
алымдары.тураһындағы Фән.
К И Б Е р Һ Е Ҙ С. диал. 1. һынһыҙ, шыҡһыҙ.
2. Тыңлауһыҙ.
К И БЕ С [каҙ.] и. диал. ҡар. кәүеш '.
ф Кнбесле ҡата диал. арты бейек ҡата.
К И БЕ Т и. һөйл. Төрлө нәмәне берәмекләп
һата торған сауҙа бинаһы; магазин. Баҙар кибе
те. Ит кибете. Таш кибет, ш Бик шәп нәмәләр
алдым бит, бөгөн кибеттән. Ф. Рәхимғолова.
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Уралбай өйөнөң аҫкы ҡатЫнда кибет аскан.
Әммә сауҙа эшен үҙе алып бармай, бисәһенә
куш кан (Әкиәттән).
К И БЕТС Е и, иҫк. Кибет хүжаһы.
К И БЕ Ү (киш ) ҡ. 1. Һыуы, дымы бөгөп еүеш
хәлдән Ҡороға әйләнеү. Кипкән иген. Кипкән
кирбес. Кипкән утын. ■ Сәгиҙә бер көндө, ер-һыу кипкәс, капка төбөндәге эскәмйәлә .. у й ла 
нып ултырҙы. М. Тажи. / Тейешле дымы осоп,
артыҡ нытс тсороү. Баҫыуҙарҙың кипкән тупрагын ҡойон осора. Ә. Вәли. / Дымы, һуты бөтөп,
ҡороға, ҡатыға әйләнеү. Кипкән еләк. Кипкән
эремсек. Иҙәндең буяуы кипмәгән, ■ Мәгфүрә
.. кипкән һалма йәймәләрен кыркырга кереште,
Һ. Дәүләтшина. / Тәбиғи лайлаһы, һыуы бөтөп,
ҡороға әйләнеү, һөйләш еп булмай, ауыҙ кипкән,
Д. Юлтый. Уның [Булаттың] тәне ут ш икелле
яна, ирендәре кибә. М. Тажи. Тамаҡ КИбеү биК
ныҡ һыуһа у . [М аянһылыу — Колтор таҙга:]
Бигерәк тамагым кипте, күлдән әҙ генә һыу алып
бирер инең. «Ҡ уҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. Ҡорошоп, үле хәлгә килеү; ҡороу, ҡыуа
рыу. Кипкән агас. ■ Ялан гына ерҙең шипкә
нен, елдәр түгә уның кипкәнен (Халыҡ йыры
нан).
3. күсм. Ныҡ ябығыу. Аслыҡтан кибеү. К и 
беп, ҡаҡ һөйәккә ҡалыу, ш Ҡыҙ бөтөнләй йоҡо
нан мәхрүм ҡала, һаргайып, кибә башлай (Әки
әттән).
4. Быуға осоп юҡҡа сығыу. Таңдан тороп х ә 
ҙер ҡырга сыгам ысыҡ кипмәҫ борон гөлдәрҙә.
М. Кәрим. Әбейҙең кибеп бөткән күҙ йәштәре
яңынан тәгәрләй башланы (Әкиәттән). / Эсендә
ге Ьыу ы, шыйыҡлығы бөтөп, ҡороға ҡалыу;
ҡороу, һай, хәмерҙәр акты бөттө, кипте мискә
ләр тамам. Ш. Бабич.
♦ [К үҙ] й ә т е КИбеү илау-Ьыҡрауҙан туҡтау.
Ҡалҡты ысын кояш, кипте йәш, ҡапланды кара
көс йөҙ түбән. Ш. Бабич. Ҡ ан ҡнбеү ҡар. ҡан *.
Танау аҫты кипмәгән ҡар. танаУ. Тир кипмәү эш
тән бушамау.
• Бер бейәнең ике имсәге — береһе кипһә,
һөтө юҡ. Мәҡәл. Тирең кипмәһә, байлыгың
китмәҫ. Мәҡәл.
КИБЕШ ЕҮ ҡ. диал. Кибеп ҡатыу. Беҙ был ке
шенең .. сихут аркаһында агарып кибешкән икә
нен күрҙек. А. Карнай.
К И Б р ИЯ [гәр.] и. иҫк. Ғорурлыҡ. Төхфәтуллин йырсы, баҡырыусы, мөфәссир кибрия. Ү п 
кәләһәң, үпкә ашарһың: һәммә эштәрең рыя.
Ш. Бабич.
КИ БӘ и. диал. ҡар. сәсә 3.
К И БӘ ҘӘ и. 1. һөйл. Шыр таҡта; Фанер.
2.
Шыр таҡтанан ҡапҡаслап эшләнгән йәш
ник, ябай Ьандыҡ.
КИБӘТӘ и. диал. Тирмә. Кейеҙ кибәтәнең
эҫтәрендә була икән егет солтаны (Халыҡ йыры
нан).
КЙВЕр [Рг/С. ( пол.] и. иҫк. 18—19 быуаттар
ҙағы осло башлы, тирәсһеҙ хәрби бүрек.
КИТЕр ЛӘК 1 и. диал. Боғарлаҡ.
КИТЕр ЛӘК 2 и. диал, ҡар, кигермәк 1.
КИТЕр МӘК и, 1. Ағастың үле туҡыманан
барлыҡҡа килеп, суғырмаҡланып торған ҡалын
ҡаты ҡабығы. Ҡайын кигермәге, j I Кигермәк

тыгын. ■ Карагай ҙа агас бик ҙур агас, юнып
ҡына алһаң — кигермәк (Халыҡ йырынан).
2. диал. Ҡалҡыуыс.
КИТЕр МӘКЛӘНЕҮ ҡ. Кигермәк хәленә ки
леү, кигермәклегә әйләнеү.
КИГЕр ТӘ и. диал. Киртләс.
К И ҘҘ Е К и. диал. Киҙе.
К И ҘЕ и. 1. Уҡтың керешкә эләктерә торған
киртекле асалы башы; киҙәү.
2. Уйып, киртеп алған урын; киртек. Киҙеле
багана. Ҡурайҙың йыуан башын ауыҙга ҡапҡан
да, тешкә терәү, өсөн киҙе яһала.
К И ҘЕ Ү 1 и. 1. Бер-бер артлы килгән тәртип
һәм шул тәртип эсендәге урын; нәүбәт, сират.
Киҙеү һаҡлау. Киҙеүгә тороу. ■ Фәһим менән
Н изай аҫкы урам малын көтә, өйҙән-өйгә йөрөп
киҙеү буйынса ашай. Ф. Иҫәнғолов. Бай ҡыҙын
ҡарауы ллау йәштәргә киҙеү менән килеп тора
(Әкиәттән).
2. Бер-бер артлы алмашлап башҡарылған эш.
Киҙеү атҡарыу, ш Ашыгыс ярҙам станцияһында
көнө-төнө бер врач, ике фельдшер киҙеүҙә тора.
«Совет Башҡортостанының ун йылы», 1929.
/һөйл. Шул эште башҡарған кеше; дежур. К иҙеү
булһаң, шәкерттәрҙе намаҙга ҡыуаһың, бармагандарҙы гөнаһлылар дәфтәренә яҙып, ҡазый
әфәндегә бирәһең. М. Ғафури. Өсөнсө көнөнә
өйҙә киҙеү булып Ҡамыр батыр ҡалган (Әкиәт
тән).
3. Хужа кешегә эш ҡоралын Файҙаланған
өсөн бирелгән өлөш; түләү, гәрнис. К иҙеү би
реү. ш Ике күнәк һөт һыйышлы сипарат алды
Гәрәй .. Күрш еләр сипаратка йөрөй, аҙна һайын
киҙеү түләй. Б. Бикбай.
К И Ҙ Е Ү 2 и. Кешенән кешегә күсеп йөрөгән
йоғошло ауырыу (тымау һ. б.). Ваба киҙеүе, һ а 
ры киҙеүе. Киҙеү тейгән, ш Тапма киҙеүе уҙып,
күҙен асҡанда, [Емештең] янында бойогоп ҡына
Бибеш апаһы ултыра ине. 3. Биишева. Бабай
кайтыуга өс улының өсөһө лө киҙеү менән ауы
рып үлгән (Әкиәттән).
КИ ҘЕҮ ЛӘ Ү 1 ҡ. Билдәле тәртип буйынса ал
машлау; сиратлау. Киҙеүләп эшләү. К иҙеүләп
һаҡта тороу, m Былар [батырҙар] өйҙә көн дә
киҙеүләп ҡалырга булды, ти (Әкиәттән).
КИ ҘЕҮ ЛӘ Ү 2 ҡ. Киҙеү менән ауырыу.
КИҘЕҮЛӘШ ЕҮ ҡ. Үҙ-ара алмашлашыу; си
ратлашыу. Киҙеүләш еп эшләү.
К И ҘЛ Ә Ү ҡ. иҫк. Йәшереү.
КИҘӘҒӘЙ и. 1. Йылҡының аҫҡы яңаҡ
һөйәге.
2. диал. Теш ите.
К И ҘӘ К 1 и. ҡар. киҙеү ’ 1, 2. Беренсе киҙәккә
ҡуйыу. Киҙәк менән һүҙ һөйләү, Киҙәктәгё ке
ше, ш Сәгиткә лә киҙәк килеп етте, уны саҡы
рып индерҙеләр, А. Таһиров. [Ҡарас батыр:]
ҡаҙагым, батыр булһаң, бирсе киҙәк, угымды мин атырмын һиңә төҙәп. «Ҡ арас менән
Аҡса».
К И ҘӘ К 2 и. ҡар. тиҙәк 2.
КИҘӘМ е. диал. Кире холоҡло, кеҙе.
К И ҘӘ Н ЕҮ ҡ. Һуғырға уҡталып, ҡулды һел
тәү. [Урядник] Әхтәмгә киҙәнә лә, һуга алмай
үҙе йыгыла. X. Ибраһимов.
ф Күркһеҙ биҙәнер, йөрәкһеҙ киҙәнер. Мәҡәл.
495

киҙ

кил

к и ҙ ә ү 1 ҡ. 1. Уҡты киҙеһе менән керешкә
ҡуйыу. Уҡты киҙәү,
2. Тоҫҡап атырға йәки бәрергә йүнәлтеү. Х а 
лыҡ батыр булып баҫты, у га [фашистҡа] нәфрә
тен киҙәп. С. Кулибай.
К И ҘӘ Ү 2 и. ҡар. киҙе.
К И ЗЕ [фарс.] и. 4. Сигеү өсөн тәғәйенләнгән
төрлө төҫтәге йөн йәки мамыҡ еп. Кизе менән
сигеү. ■ [Нәжипич] галстук урынына төрлө ки
зенән суҡлап эшләнгән үңербау бәйләп ебәрергә
ярата. 3. Биишева. / Шундай ептән һуғылған ту
ҡыма. К үлдәклек кизе. j j Кизе ашаулыҡ. Кизе
шаршау. Кизе яулы к.
2. диал. ҡар. тыжым *.
К И ЗЕ Л Е с. Кизе ҡатыштырып һуғылған. К и 
зеле агиаулык. К изеле шаршау. ■ [Шәрәфи:]
К изеле күлдәк, ,, суҡлы бирсәткәләрҙе беҙ кей
мәй әллә кем кеймәҫ инде, Н. Ҡәрип.
КИЗЕ-МаМЫҠ и. Мамыҡ еп. / / Кизе-мамыҡ
туҡыма, ш Ойоҡ һәм ойоҡбаштың һалҡын миҙ
гелдә йөндән, ә йылы ваҡытта кизе-мамыҡтан
бәйләнгәне яҡшы. В. Ғүмәров.
К ИЙ
[РУС. <пол.]
и.
Билъярд
таяғы.
К И К и. кит. Үс, кенә. Минең юҡ яҡшыгыҙга
әсемдә кик. Аҡмулла.
' К И К ЕЛ и. 1. Йылҡының маңлай сәсе. И рәле
лә еккән пар күк ала, ял кикеле уйнай дугала
(Халыҡ йырынан).
2. диал. Кикерек.
3. диал. ҡар. супай 1.
К И К Е р ЕК и. Ашҡаҙандан ауыҙ аша бүленеп
сыҡҡан һауа.
К И К Е р ЕНЕҮ ҡ. Ваҡыт-ваҡыт кикереп ҡуйыу.
Кикеренеп ултырыу,
К И К Е р ЕҮ ҡ. Ашҡаҙандан бүленеп сыҡҡан
һауаны ауыҙ аша сығарыу.
ф Берәү туйып кикерә, берәү туңып һикерә.
Әйтем.
К И К Е р ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кикереү. Майлы
аш кикертә. ■ А уы ры у башланганда аппетит
югала, күңел болгана.., кикертә, В. Ғүмәров.
К И К р ЕК и. Ҡайһы бер ҡоштарҙың башында
ғы киртләсләнеп торған таж ите. К үркә кикреге.
Оҙан кикреге. Тауыҡ кикреге. Әтәс кикреге.
Кикрекле тутый ҡош, ш Ҡыҙыл кикрекле ап-аҡ
тауыҡтар һыу эсергә төштөмө — Эйек буйындагы йәшел тигеҙлек ҡыҙыл биҙәкле аҡ юрган ме
нән ҡаплана. С. Агиш.
ф Кикрек киреү мин дә мин тип маһайыу;
кәпәренеү. Кикрек төшөү бойоҡланыу, күңел
һеҙләнеү. Тарифтың кикреге төшкәнен бер ҡа
рауҙа һиҙҙем: бурҫлаҡ бите һалпайган, күҙ ҡара
шы бик бойоҡ. Н. Мусин.
К И К р И -КҮК оҡш. Әтәс ҡысҡырған тауышты
белдергән һүҙ. Ана тышта ҡанаттарын ҡагып,
кикри-күк тип әтәс ҡысҡырҙы, Т. Йәнәби.
К И Л а [РУС.] и, диал. Сырхыуат. К ила ҡагылыу.
К И Л БӘ ҘӘ и. ҡар. кибәҙә.
К И Л БӘ Т [фарс.] и, 1. Тышҡы ҠиәФәт; төҫбаш. Оҡшаны кәлбең, һүҙең һәм нурга сумган
килбәтең, Ш. Бабич.
2. Тыпгкы төҙөлөш; рәүеш. Януарҙың ҡырҡылган телен урынына ҡуйып ҡараһалар —
килбәте килде, ти. «Бабсатс менән Күсәк».

ф Килбәте ниндәй — күләгәһе шундай. Әй
тем.
К И Л БӘ ТЛЕ с. Һыны, рәүеше килешле, матур.
[Ҡарт] заманында ыҫпай, килбәтле ир булганга
оҡшай, Д. Юлтый- / / Буйҙы-һынды бик килбәтле
йөрөтә, С. Ҡудаш.
•
К илен килбәтле булһын, һүҙе шәрбәтле
булһын. Әйтем.
К И Л БӘ Т Һ Е Ҙ С. Һыны, рәүеше килешһеҙ,
ямаҡ. Килбәтһеҙ ҙур шкаф. / / Килбәтһеҙ тото
ноу. ш Кармазинкай яга, ай күк сәкмән к и л
бәтһеҙ ҙә иргә килешмәй (Халыҡ йырынан).
КИЛГЕЛӘҮ ҡ. Килеп-китеп йөрөү, ваҡытваҡыт килеп китеү.
КИЛГӘ Н-КИ ТКӘ Н с. Килеп-китеп йөрөгән
(кешегә ҡарата). Заятүләк менән һы уһы лы у.,
көн килгәнгә һөт биреп, төн кунганга ут биреп,
килгән-киткәнгә төйәк булып, оҙон, рәхәт гүмер
кисерә. «Заятүләк менән һыуһылыу».
КИЛ Д Е-КИТТЕ е. 1. Аҡылға бер төрлө, аҡыл
ға еңелерәк булған; килделе-киттеле. Килдекитте кеше. / / Килде-китте һөйләнеү, ш [Н ур
дәүләт:] Беҙҙең ауылда ,, килде-кит тер әк ҡатынҡыҙ булһа, «мәймүнә» тип ирештерәләр,
М. Хәйҙәров.
2. Етди булмаған, еңел, теләһә ниндәй; килде
ле-киттеле. [Ханым:] Мин әле лә үҙемде килде-китте ҡыҙҙарҙан артыҡ һанайым, Д. Исламов.
К И Л ДЕЛЕ-К И ТТЕЛЕ с. ҡар. килде-китте.
К И Л Д Е р ҮШ С. диал. Килде-китте.
К И Л Е и. Онтау, йомшатыу өсөн төрлө нәмә
төйә торған сөм һауыт. Агас киле. Суйын киле.
К илелә етен төйөү. К илелә ярма төйөү,
ш [Кинйәбикә] башаҡты кәүҙәп, ҡыҙҙырып,
киле лә төйөп, бутҡа бешерҙе. Ж. Кейекбаев.
КИЛЕМ и. Хеҙмәттән йәки йыйымдан аҡ сала
та, нәмәләтә төшкән Файҙа. К олхоз ныгыны. К и 
леме меңдәр, миллиондар менән иҫәпләнә баш
ланы, Ғ. Лоҡманов. Мәсет-мәҙрәсә килемдәре
уның [Әптелгәлимден] кеҫәһенә инеп ,, һеңә
бара, Ф. Иҫәнғолов.
КИЛЕМ КИТЕМ и. йыйн. Килгән-киткән ке
ше; ҡунаҡ-төшөм. Килем-китем күп булды,
ш Бөтә килем-китем туй сыгымын үҙем күтәрер
мен, — ти Күсәрбай. Ҡ. Даян.
КИЛЕМ ЛЕ с. Килеме күп; төшөмлө. К илемле
эш. Килемле урын. Килемле хужалыҡ,
КИЛЕМ ТӨШӨМ и. йыйн. Хеҙмәттән йәки
йыйымдан төшкән Файҙа.
КИЛЕМ ТӘК с. диал. Кеше яйлы, ыңғайлы.
һ ү ҙгә килемтәк кеше,
КИ Л ЕМ ҺЕҘ с. Килеме юҡ; төшөмһөҙ. К илем 
һеҙ хужалыҡ.
КИ Л ЕН и. Улдың ҡатыны. Кесе килен. Оло
килен. К илен алыу, ш Бына, Гөлгәйшә, хәҙер
килен булып төшәһең. Унда баргас та, .. капыл
арбанан төшмә, бер һыйыр килтерерҙәр, шуга
таянып төш. М. Буранғолов. / Эне тейеш йәки
үҙеңдән кесе ауылдаш кешенең ҡатыны. [Әбей:]
Гөлбоҫтан килен, бынауы ҡаҡ юлда арбанан ҡо
лап, Аҡназарыңдың башы ярылыр, алла һаҡла
һын, Ҡана ҡартыңдың башын таңып алайыҡ
әле. Ғ. Дәүләтшин. Йәш килендәр уттай бешеп-янып, алтын көлтәләрҙе сисәләр. Ғ. Мәсғүт. Ки
лен бүләге оҙатылып килгәс, килен таратҡан бү-
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ләк. Киленде оҙатып алыУ кейәүләп йөрөгәндән
һуң ҡыҙҙы егет йортона алып ҡайтыу . Килеиде
һыу б атл агы у киленгә һыуға барыр юлды күрһә
теү (ҡыҙҙар йыйылып килеп, еңгәләрен һыуға
алып китәләр; иң яҡын ҡәйенһеңлеһе күнәк
-көйәнтәне һыуға барғанда күтәреп бара; килен
ҡайтҡанда һыу күтәреп ҡайта ла бүләк өләшә).
Килеи күреттереү киленде егеттең туғандары
менән таныштырыу. Килеи күрһәтеү йәкн кнлен
сәйе эсереү килен төшкәс, нәҫел ырыуҙы саҡы
рып һыйлау. Киленде малға таяндырыу килгән
киленде мал әйтеп арбанан төшөрөү (ҡәйнәһе
төшөрә). Кялеи төтөрөү ҡыҙҙы егет йортона
күсереп килтереү. Килен урыны күрһәтеү килен
төшкәс, өйҙө күрһәтеү, бүләк мал әйтеү (егеттең
ата-әсәһе әйтә). Килен һөйөү яңы төшкән килен
де һөйөп, теләк теләп, бүләк биреү (уның өсөн
күрше-күлән ҡатын-ҡыҙҙы ҡәйнә кеше сәйгә
саҡыра). Килен әйттереү ҡыҙҙы һөйләшен ҡо
ҙалашыу.
Ф Улым, һиңә әйтәм, киленем, һин тыңла.
Әйтем.
КИЛЕНДӘШ и. Бер туған ағай-эненең ҡатын
дары (бер-береһенә ҡарата); апһын. И ке к и лен -килендәш , береһе ялҡау, береһе йәш (Халыҡ
йырынан).
К И Л ЕН ЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. килеү 2, 3, 12, 22.
һ у ң л а п киленгән. Ҡәтги ҡарарга киленде. Бы л
эш алдан тикшереп киленде. Ул һәр ваҡыт телгә
алынып киленде. ■ — Ә ллә иртәрәк киленде ин
де? ! Б әлки практикага барыу файҙалыраҡ булгандыр?! — Шәриф бер минутҡа ш улай уй ла н
ды. Ә. Вәли.
К И Л ЕН -К И ЛТӘ Н и. йыйн. һөйл. Йәш ҡатын
дар, килендәр. [Сәлимәләр янына] тагы бер төр
көм килен-килтән, ҡыҙ-ҡырҡын килеп ҡушылды.
С. Кулибай.
КИ Л ЕН КӘ С и. ҡар. киленсәк.
КИ Л ЕН С Ә К и. ирк. Йәш килен. Әйҙә, матур
киленсәк, булма улай оялсаҡ (Туй йырынан).
КИЛЕП р . 1. Төп төшөнсәне көсәйтеү өсөн
ҡулланыла; өҫтәүенә. Юл ташлы, килеп текә.
Ж. Кейекбаев. Килеп тороп һөйл. бик ныҡ, биге
рәк. К илеп тороп ауыр. К илеп тороп шаян.
2. Рәүеш төшөнсәле һүҙҙәр менән бергә эш-хәрәкәттәге үҙгәреште күрһәтеү өсөн ҡулланы
ла. А ҙаҡ килеп. Бер көн килеп. Бөгөн килеп.
■ [Д иңгеҙ] караптарҙы ҡауырһындай осороп
уйнатҡан-уйнатҡан да, ахыр килеп, далаларҙы
баҫып киткән. 3. Биишева.
КИЛ ЕП-КИ ТЕҮ ҡ. Бер килеи, бер китеү,
килгеләү. Килә-китә йөрөү. ■ Суҡ тургай ике
арала йомошсо булып, килеп-китеп йөрөгән, ти.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
К И Л Е р 1 и. Алда буласаҡ тормош; киләсәк.
К илерҙе уйлау, ш Беҙҙең илдә күрә бөтә донъя,
үҙенең, тыныс, яҡты килерен. Ғ. Әмири.
К И Л Е р 2 и. ҡар. кнлем. А йлы ҡ .. килере тамаҡ
хаҡына ла етмәне. Д. Юлтый.
ф Килер ер килем сығанағы, Файҙа алыу мөм
кинлеге. К илер ерең киң булһын.
КИ Л ЕҮ ҡ. 1. Бирегә, ниҙеңдер янына, яҡыны
на хәрәкәт итеү, яҡынлау. Бер һыбайлы килә.
Поезд килә. Самолет килә. Йүгерә-атлай килә.
Килә ятыу. m Трактор боҙ өҫтөнә төшөп, башта

арыу гына килде. Б. Бикбай. / Нимәлер ярҙа
мында бирегә табан хәрәкәт итеү. Ат менән ки
леү. Самолетта килеү. Кәмәлә килеү. Поезд ме
нән килеү, һы бай килеү. / Һауа менән бирегә хә
рәкәт итеү йәки ағым менән бирегә табан ағылыу
(болот, томан һ. б.-ларға ҡарата). Болот килә.
Боҙ килә. һ а л килә. ■ Килә болот, килә ямгыр,
китһен урман буйына (Халыҡ йырынан). / Көтөү
булып өйөрөлөшөп бирегә табан хәрәкәт итеү
(ҡош көтөүе, күс, балыҡ һ. б.-ларға ҡарата). Б а 
лыҡ эркеүе килә. m Матур моңло ҡоштар килә
башлар инде аҡрынлап. Ш. Бабич.
2. Хәрәкәт итеп, билдәле бер урынға етеү. К үл
ситенә килеү. Эргәгә килеү. ■ Ялбыр йөнлө
А лабай .. сит-ят кеше килә ҡалһа, һаулап сыгыр
алабай. Ғ. Амантай. Иртән дә кил, кис тә кил,
тәҙрәмде сирт тә кил (Халыҡ йырынан). / Кире
әйләнеп, бирегә етеү. [Йәнтимер:] Әйҙә киттек
Өфөгә! — тине.— К өҙгө, сентябргә өҫ-башты
рәтләп килербеҙ. С. Агиш. / Берәй маҡсат менән
бирегә юл тотоу. Йомошҡа килеү. Ҡ унаҡҡа ки
леү. Уҡырга килеү. Ярҙам итергә килеү.
■ [Зәйнәп:] Райкомолда булдым.., иртәгә үк
эшкә кил, тиҙәр. Ғ. Сәләм. / Ҡатын булып ғаилә
гә инеү, кейәүгә сыгыу. Көндәш өҫтөнә килеү.
н [Ғәли Бәгиҙәгә:] Ҡарт тимәһәң, миңә кил дә
ҡ уй,— тип әйтеп һалды. И. Ғиззәтуллин.
3. күсм. Берәй эш, хеҙмәт әлкәһенә инеү.
Сәнгәткә килеү. Ф әнгә килеү. Әҙәбиәткә килеү.
4. Ҡ айҙандыр ебәрелеп, бирегә етеү, бирегә
алыныу (хат, хәбәр, әмер, әйбер һ. б.-ға ҡарата).
Бойроҡ килде. Күстәнәс килде. Посылка килде.
Телеграмма килде, ш [Мәстүрә:] Мәктәптән
ҡайтыуыма улымдан хат килеп торган. Ш. Ян
баев. / Тәғәйенле ҡулға тейешле мәлендә би
релеү. Пенсия килә. / Керем рәүәтен дә ҡулға
инеү. Ф айҙа килә. Процент килә.
5. Таралып, йәйелеп бирегә етеү (еҫ, тауыш,
төтөн, һ. б.-ға ҡарата). Еҫ килә. Йылы килә.
Ишектән һыуыҡ килә. ш Лапылдап әйләнгән
һыу тирмәне ҡуласаһының тауышы килә. И. Н а
сыри. / Йүнәлеш менән ебәрелеү, бирелеү. Тор
банан газ килә. Эҫе һыу килә. Ток килә. / О р
ганизмдан, эстән бүленеп тышҡа сығыу (ҡан,
йәш һ. б.-ға ҡарата). Ашаган кире килеү. К үҙҙән
йәш килеү, ш Мин Тимашевты күтәреп алдым.
Уның ауыҙынан ҡан килә ине. Д. Юлтый.
/Тыуымға ятыу (ҡарындағы балаға ҡарата). Д ө
рөҫ килеү. Бала аягы менән килгән, ш [М уйыл
бикә Гөлйөҙөмдө йәлләп:] Балаһы арҡыры гына
килмәһә ярар ине. Ауыр эштән бик йыш була ул.
Һ. Дәүләтшина.
6. Бирегә табан ятыу, үтеү (юл, һуҡмаҡҡа ҡ а
рата). А уы лга ике юл килә. һуҡм аҡ яр буйлап
килә.
7. Кеше тормошонда билдәле бер ваҡыт
тыуыу, осор етеү. Аҡ көн килде. Көткән көн кил
де. ■ Килде заман, инде шатлан ҡурай, йәмле
тауышың илгә яңраһын. Ш. Бабич. Б ы л гүмерҙәр
беҙгә ике килмәй, уйнап-көлөп кенә ҡалайыҡ
(Халыҡ йырынан). / Кеше алдына билдәле бер
хәл тыуыу. Бөтмәҫ мөхәббәт килде. Бәлә килде.
■ Ситтәр яуы ябырылганда эймәгән башын ха 
лыҡ, өҫтөнә ҡайгы килгәндә ҡоймаган йәшен
халыҡ. Р. Ниғмәти.
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8. М иҙгелдең билдәле бер ваҡыты башланыу,
булыу. Ф евраль килде. Ҡыш һуңлап килде,
ш Ш аулап, гөрләп ярһыу яҙ килә. Я. Вәлиев. Яҙ
иртә килһә, йәй якш ы булм ай » һыуыҡ була. Һы
намыш.
9. Ҡасандыр башланып дауам итеү, ғәмәлдә
йөрөү. Борондан килгән йола. Н әҫелдән килгән
ауырыу. Былтырҙан килгән эш. / Вер сығанаҡтан башланып дауам итеү (нәҫел-ырыуға кара
та). Беҙҙең ата-бабайҙар Урал батырҙың үҙ та
мырынан килә (тиҙәр ҡыпсаҡтар). В. Бикбай.
/Н индәйҙер бер сәбәптән сығыу, булыу. Н аҙан

лыҡтан килгән хата. ш Әхмәт белә үҙенең бур
лыҡ башы ш ул М иңьяндан гына килгәнен. Ғ. Сә
ләм. Волжскийҙың һөйләшеүе лә, атлап йөрөүе
лә бик ипле. Бы л, бәлки, уның эске йыйнаҡлыгынан, үҙенең көсөнә ышаныуынан киләлер.
И. Абдуллин.
10. Талапҡа ярашлы, тейешенсә булыу, ки
лешеү. Төҫө-башы килгән. Килмәгән ере юҡ.

ш [Архитектор] бына әйтегеҙ, ти, был чертеж
дың ние килмәгән. Ғ. Сәләм.
11. Билдәле бер ауырльгкта булыу; тартыу.

Ике килограмм килгән арбуз, һ ә р балыҡ ярты
кило килә. / Күпмелер үлсәү берәмегенә бәрәбәр
булыу. Биш һум аҡсага ике метр ситса ки
лә,
12. грам. Ҡулланылыу, йөрөү (Һүҙ йәки ял
ғауға карата). Исем алдынан килеү, һ а н менән
килеү, һ үҙҙәрҙең килеү тәртибе, ш Башҡорт
телендә күплек ялгауы дүрт төрлө килә,
13. Төбәү килештәге исемгә эйәреп, билдәле
бер Фекергә тукталыуҙы аңлата. Ҡарарга килеү.
Бер уйга килеү, һыгымтага килеү. ■ К илһә —
килер, килмәһә — юҡ, тигән фекергә килдем дә
[Зөләйханы] саҡырып хат яҙҙым. 1 \ Йәнәби.
14. Төбәү килештәге исемгә эйәреп, билдәле
бер тойғо, уй-Фекерзең аңда у яныу ын, тыу ыуын
аңлата. Иҫкә килеү. К үңелгә килеү. ■ Азат су

маҙанды .. сүп-сар аҫтына йәшерҙе. Уны бынан
эҙләргә берәүҙең дә башына килмәйәсәк. Ә. Бикчәнтәев.
15. Эш-хәлде белдергән төбәү килештәге исем
менән ниндәйҙер бер хәлгә күскәнде аңлата.

Бер рәүешкә килеү. И пкә килеү. Хәрәкәткә ки
леү, Яйга килеү, ■ К үп йылдар буйы йыйылган ,, көл бара-бара ҙур уба хәленә килә, Ғ. Д әү
ләтшин.
16. 3-сө заттағы эйәлек ялғаулы исем менән
торғанда, нимәгәлер мөмкинлек табылыуын,
уңайы сығыуын аңлата. Ибе килеү. Ыңгайы ки

леү. Й үне килеү, ш Урыны килгәндә [ҡыҙҙы]
биреп ҡуйган яҡшы инде. Һ. Дәүләтшина.
17. Төбәү килештәге сиФат менән торғанда
эш -хәлдең башҡарылыу шартын аңлата. Ауырга

килеү. Еңелгә килеү. Ҡыйын га килеү, Тыгыҙга
килеү. Ҡыҫтауга килеү, ш [Ғибаҙулла:] Бына
ш улай ике яҡтан әйткеләп-төрткөләп торһаҡ та
саҡҡа килә, Д. Исламов.
18. Сығанаҡ килештәге исем менән торғанда,
эш-хәрәкәтте башҡарыу мөмкинлеген аңлата.

Х әлдән килеү, ш Мин дә һине үҫтерермен килгән
тиклем көсөм, ҡулымдан. Р. Ғарипов.
19. Төп килештәге исемгә эйәреп, шул исемдән
аңлашылған төшөнсәле һүҙбәйләнеш яһай.
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А уы рлы ҡ килеү. Зы ян килеү. Асыу килеү. Ғәр
лек килеү. К өнсөллөк килеү. Я лҡау килеү.
20. *ғы Формаһындағы ҡылымға ҡушылып те
ләкте белдерә. Ашагы килеү. Белге килеү. Күрге

килеү. Ҡайтҡы килеү.
21. Исем, сиФат, рәүеш һ. б. һүҙҙәр менән
ҡушма ҡылым яһай. Раҫ килеү. Пар килеү. Уңай
килеү. Ы ңгай килеү. Ғыж-гыж килеү. Зы у килеү.
Аңҡы-тиңке килеү. Аҫты-өҫкә килеү.
22. Хәл ҡылымдың *п (формаһына ҡушылып
эш-хәрәкәттең бирегә йүнәлешен белдерә. Алып
китеү. Йөрөп килеү. Урап килеү.
23. *п (формаһындарғьт хәл ҡылымға ҡушылып
ярҙамлыҡ ҡылым сифатында ҡушма ҡылым
яһай: а) эш-хәрәкәттең барышындағы дауам 
лылыҡты белдерә. Ҡайтып килеү. Ҡыуып килеү;
б) эш-хәрәкәттең башланғыс мәлен белдерә.

Түшәктән тороп килә. Таң яҡтырып килгәндә;
в) хәл ҡылымдың *а (формаһында шул уҡ (форма
ла торған төп ҡылымға ҡушылып, дауамлы эшхәрәкәттең икенсе эш-хәрәкәткә булған мөнә
сәбәтен белдерә. Ҡартая килә холоҡһоҙланыу.
Үҫә килә матурланыу; г) эш-хәрәкәткә ҡапыллыҡ мәғәнәһен бирә. Ҡ урҡып килеп уяныу. Ҡ о

лап килеп төшөү, һикереп килеп тороу. Й үгереп
килеп инеү.
24. г әҙәттә кнлгәидә, КИлһәК, киләнек (форма
һында ҡулланыла. Төбәү килештәге исем һәм
исем урынында килгән һүҙгә эйәреп уға иғтибар
йүнәлткәнде белдерә. Төп мәсьәләгә килһәк...

ш Мин үҙемде һау тип иҫәпләйем. Аш ауга ки л
гәндә, тейгән өлөштө генә түгел, башҡаларга ла
ярҙамлашам, С. Агиш.
ф Кнлеп сығыу хасил булыу, барлыҡҡа ки
леү. Динислам агайҙың м улла булып китеүе
бөтөнләй юҡтан гына килеп сыҡты, Ф. Рәхимғо
лова. Хуш КИлдегеҙ ҡаршылағанда хөрмәт, их
ласлыҡ белдергәндә әйтелә. Яҡыи да кнлмәү
1) һис ризалашмау, күнмәү; 2) бөтөнләй тура
килмәү, һ и нең яуабың яҡын да килмәй.
КИЛЕҺАП и. диал. Төйгөс.
КИЛЕШ 1 и. И семдәрҙең башҡа һөйләм киҫәк
тәренә бәйләнешен күрһәткән, үҙенә башҡа ял
ғауҙар менән билдәләнгән грамматик категория.

Төп килеш. Эйәлек килеш. Төшөм килеш. Төбәү
килеш. Сыганаҡ килеш. Урын-ваҡыт килеш. К и 
леш менән үҙгәреү. Килеш ялгауы.
КИЛЕШ 2 и. Тышҡы ҡиәсфәт, килбәт. [Гөлйө
ҙөм] бөтә килеше һәм торошо менән .. әбейҙе
хәтерләтә, К. Мәргән.
КИЛЕШ 3 бәйл. диал. Көйө. Ултырган килеш,
һ ы у килеш.
КИЛЕШЕҮ 1 ҡ, урт, ҡар, кнлеү 12, 20. Тап ки
лешеү, Сыр-сыу килешеү, һ ү ҙгә килешеү,
КИЛЕШЕҮ 2 ҡ. 1. Төҫ-башҡа, буй-һынға ма
тур булып тура килеү. Кейем килешеү. Төҫкә
килешеү, ■ Сиратлашып йөҙөк һайлай ҡыҙҙар
,. эй, килешә һуң, тип бынау ҡаш. Ә. Таһирова.
Селтәрҙәрем минең сей мәрйен, килешмәгән ерен
һүтәйек (Халыҡ йырынан). / Йәтеш булып оҡ
шап тороу (ҡылыҡ, хәрәкәттәргә ҡарата). Бейер
гә кәүҙәһе килешә. Эшкә ҡулы килешә, һөйләргә
теле килешә.
2.
Әҙәп, тәртип йәһәтенән урынлы булыу.
Зөләйхага берәй төрлө күстәнәс алыу мәсьәләһе

к

КИЛ

кил

иҫкә килеп төштө,. Эту килешмәҫ, тип уйлаган
булам инде. Т. Йәнәби. Н и кыланһа — ш ул ки
лешә өйләнмәгән егеткә (Халытс йырынан).
3.
Яҡшы йоғонтоло, файҙалы булыу . Дарыу
килеште. Я л итеү килешкән, ш [Гөлйөҙөм:] К е
ше ҡоно беҙгә кәрәкмәй. Килеш кән һеҙгә килеш 
һен, Һ. Дәүләтшина.

тереп бейеү. Килештереп һөйләү. ■ Азат бик
тырышып, бик килештереп уҡый. С. Кулибай.

КИЛЕШ ЕҮ 3 ҡ. 1. Һөйләшеп, аңлашып уртатс
фекергә килеү. Килеш еп эшләү, ■ [К оҙалар эш

те] ҡыҫкарак тоторга килешкәндәр күрәһең,
тәүге сана юлы төшкәс тә, ҡыҙ ягына туйлай
киттеләр, Ғ. Хөсәйенов. К олхоз идаралары тө
ҙөлөш эшен колхоз-ара ойошма менән килешеп,
һөйләшеп эшләй. «Совет Баштсортостаны» 1966,
20

ғинуар. / Һатыулашып, үҙ-ара ризалашыу.

2. Кем йәки нимәнеңдер ҡылығын оҡшатып,
оҫта итеп ҡабатлау, һ андугас булып килештереп

һайрау,
3. Әҙәп, тәртипкә ярашлы, урынлы тип табыу;
оҡшатыу. [Зөһрә] иптәштәре янына ,, буш ҡул
менән генә сыгыу ҙы килештермәне, М. Садыкова. / мыҫк. Берәй эш башҡарған булып ҡыла
ныу, оҡшатҡан булыу. Й әнәһе у л эшкә ашыга,

килештерә инде.
ф Әйтеп кнлепггергеһеҙ һөйләп, һүрәтләп би
рә алмаҫлыҡ; сиктән тыш. Башҡортостан тәби-

гәте әйтеп килештергеһеҙ матур, байлыҡтары
һанап бөтөргөһөҙ күп. «Совет Башҡортостаны»,

Бүректе Таҙ мең һумга килешеп һатып ебәргән,
ти (Әкиәттән).
2. Риза булыу, күнеү. Буранш алар китергә
йыйынып бөтә. «Ярай, һеҙҙеңсә б у л һ ы н — тип
Юламан карт килешеп куя. 3 . Биишева.

ҡыпсаҡтарҙы үҙ-ара килештерергә яратҡан. Әм
мә ике арала дау тынмаган. Б. Бикбай.

3. Ике аралағы дошманлыҡты бөтөрөү; яра
шыу, татыулашыу. Үҙ-ара килешеү. Килеш еп
йәшәү, / Оолох төҙөү. К әлгә капкаһынан ал

КИЛЕШ ҺЕҘ с . 1. Килбәткә, ҡиәфәткә тура
килмәгән, килешмәгән. Килеш һеҙ күлдәк.
2. Ярамаған, килешле булмаған; урынһыҙ.

флаг менән ике кеше сыкты. Улар рус гәскәрҙәре
менән килешеү хакында һөйләшергә килеүсе тө
рөк илселәре ине, Ғ. Хөсәйенов.
4. Ү ҙ-ара аңлашып, яҡынлыҡ табыу. Агай ме
нән килешеп киттек. Ул ,, тукталып, сиселеп
һөйләшә башланы, М. ҒаФури.
ф Ҡыҙ килешеү кар, ҡыҙ.
КИЛЕШ ЕҮ 4 и. Ил йәки ойошмаларҙың үҙ-ара
һөйләшеп төҙөгән йөкләмә ҡағыҙы. Сауҙа ки
лешеүе, Килеш еүгә к у л куйыу,
КИЛЕШ ЕҮСӘН с. Төрлө яйға, һүҙгә, тәҡдим
гә килешеп, ризалыҡ менән ҡараусан. К илеш еү
сән кеше,
КИЛЕШ КИЛ БӘ Т и, йыйн. Тышҡы ҡиәФәт,
төҫ-баш. Терәпә ягынан яҡшы ерән ат еккән,
килеш-килбәтенә караганда бик үк карт булма
һа ла, көрәктәй һакал үҫтергән бер сыуаш килеп
етте. Ф. Иҫәнғолов.
КИЛЕШ ЛЕ с. 1. Килбәткә, ҡиәФәткә йәтешле,
килешеп торған. К илеш ле күлдәк. К илеш ле бу
лыу. Килеш ле итеп тегеү. / Йәтеш булып оҡшап
торған (ҡылыҡ, хәрәкәттәргә ҡарата). К илеш ле
аҙым. К илеш ле кәүҙә. К илеш ле хәрәкәттәр.

[Хәлимов] танауын һемгереп алды. Хәлимовтың
был ҡыланыштары мәжлес өсөн бөтөнләй ят һәм
килешһеҙ ине. Д. Юлтый.
КИ Л К Е р. Һан менән килеп эштең күпме
ҡабатланғанын белдерә; тапҡыр, ҡабат. Ике
килке һыуга барҙым. Өс килке сумып сыҡ
тым,

1968, 21 март.
КИЛЕШ ТЕРЕҮ 2 ҡ. Үҙ-ара яраштырыу, та
тыулаштырыу. Бөрйәндәр ҙә .. шакмандар менән

ф Бер килне 1) ҡасандыр бер ваҡыт, бер за 
ман. Бер килке, И схаков йөк машинаһы һатып
алырга уйлай икән, тигән хәбәр сыҡты. Р. Солтангәрәев; 2) күпмелер ваҡыт, бер аҙ ваҡыт. Бер
килке эшләгәс. Бер килке яҙгандан һуң; 3) билдә
ле бер һандағы. Бер килке халы к, ш [Саттаров:]

Х әҙер бында егерме-утыҙ кеше лә етә, Кыҙҙарҙың бер килкеһен ҡайтарҙым, Я. Вәлиев.
К И Л К Е-К И Л К Е р. Ваҡыты-ваҡыты менән,
ваҡыт-ваҡыт. Е л килке-килке бал еҫе, яңы беш
кән икмәк еҫе килтер[ә]. Ф. Иҫәнғолов. Бы л
гүмеркәйҙәрҙе уҙмай тиҙәр, килке-килке килеп
уҙа икән (Халыҡ йырынан).
КИЛКЕМ и. ҡар. кнлке.
КИЛМЕШ ӘК и. Ситтән килгән, сит ырыу ке
шеһе, сит яҡ кешеһе. [Таңатар] табын ырыуына
2.
Урын-еренә лайыҡлы, тура килеп торған; күсеп килә. Тәүҙә уны бында сит кеше, килмешәк
тип атайҙар, Ә. Вахитов.
урынлы, яраҡлы. Килеш ле һүҙ. ■ Башкорт
К И Л О [рус, ( фр,] и. һөйл. Килограмм. Бер
өсөн башкорт исеменән дә матур, унан да килеш 
кило ярма. Бер килолыҡ гер.
ле исем юк. «Башҡортостан ҡыҙы», 1968, № 2.
КИЛЕШ ЛӘЙ р. Килә ятҡанда, килгән юл ың
КИЛ О ВАТТ [РУС. <Фр.] и. Электр тогының
ҡеүәтен үлсәү берәмеге (1000 ватҡа тигеҙ). Өс
ғайында. [Фермага] килешләй, сак кына урау
яһап, Көсөк ауылына һугылып үтергә булдыҡ.
турбиналы был гидроэлектр станцияһының
Р. Шәкүров.
ҡеүәте 12 мең киловатт буласаҡ. «Совет Баш
КИЛЕШ МӘҮСӘН с. Нимә менәндер килеш
ҡортостаны», 1965, 19 сентябрь.
КИЛОВАТТ-СӘҒӘТ и. Бер киловатлыҡ
мәгән, риза булмаған. Б АСС Р гражданы .. йәм
электр тогының бер сәғәтлек эшенә тигеҙ булған
ғиәткә ҡаршы эштәргә ҡарата килешмәүсән б у
энергия үлсәү берәмеге. Себер йылгаларынан
лырга, йәмгиәт тәртибен һаҡлауга бөтә саралар
йылына уртаса 1200 миллиард киловатт-сәгәт
менән булышлыҡ итергә бурыслы. Башҡорт
энергия алырга була, М. Хисмәтов.
АССР-ының Конституцияһы, 1984.
КИЛЕШ ТЕРЕҮ 1 ҡ. 1. Килбәткә, ҡиәфәткә
К И Л О ВО Л ЬТ [РуС. (ф р,] и. Электр тогының
көсөргәнешен үлсәү берәмеге (1000 вольтҡа
йәтеш, килешле итеү. [И схак] ҡалын ҡара сәсен
тигеҙ).
артҡа тараган да, йәшел һалдат фуражкаһын
КИЛ О ГРАМ Л АУ ҡ. Килограмға һалыу. К и 
бик килештереп баҫып кейгән. Һ. Дәүләтшина.
лограмлап бүлеү. Килограмлап үлсәү.
/М атур, килешле итеү; еренә еткереү. Килеш
499
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КИЛОГРАМ ЛЫ с. Килограмға һалынған,
килограмм менән үлсәүле. Килограмлы гер.
КИЛОҒҒАММ [РУе.] и. Ауырлыҡ үлсәү бе
рәмеге (1000 грамға тигеҙ). Бер килограмм

шәкәр.
КИЛОМ ЕТр Л Ау ҡ. Километрға һалыу. К и 
лометрлап үлсәү. Километрлап бүлеү.
КИЛТЕҒЕЛЕҮ ҡ. төш. кар. нилтереү. Ипкә
килтереү. Хәрәкәткә килтереү. Килтерелгән нә
мә. ■ Б АСС Р граждандары дәүләт һәм йәмәгәт
ойошмаларының .. үҙ хеҙмәт вазифаларын башҡарганда законһыҙ эш итеүҙәре арҡаһында к и л
терелгән зыянды түләтергә хаҡлы. Башҡорт
АССР-ының Конституцияһы, 1984.
К И Л ТЕр ЕҮ ҡ. 1. Ҡулға тотоп, күтәреп, йәки
нимәгәлер һалып бирегә алып килеү. Ат менән

килтереү. Йөкмәп килтереү, һөйрәп килтереү.
Бесән килтереү. Утын килтереү. Килтереп
ҡуйыу. Килтереп ташлау, ш Ташты килтереүсе
ләр ауҙарҙылар ҙа аттарын тугарып үҙ юлдары
на киттеләр. Т. Хәйбуллин. / Етәкләп, эйәртеп
һ. б. юл менән бергә алып килеү. Атты килтереү.
Баланы мәктәпкә килтереү. Етәкләп килтереү.
Ҡыуып килтереү. Тотоп килтереү, ш Эт уны
[егетте] бер тирәк төбөнә килтерә (Әкиәттән).
/Алға ҡуйыу (ашамлыҡты). Аш килтереү. Сәй
килтереү, ш һ ә р ун кешегә берәр көрәгә ҡымыҙ
килтерәләр (Әкиәттән). / Үҙ ағымы менән алып
килеү (һауа, һыу, һ. б. ҡарата). Болот ямгыр
килтерҙе. Тулҡы н кәмәне ярга килтереп һуҡты,
■ Талгын ел килке-килке бал еҫе, яңы бешкән
икмәк еҫе килтер[ә]. Ф . Иҫәнғолов.

2.

Нимәгәлер яҡын алып килеү, яҡынайтыу.

Ҡолаҡҡа килтереп тыңлау. Яҡтыга килтереп
ҡарау, ш Байгужа ауыҙын минең ҡолаҡҡа к и л
терҙе.. Д. Юлтый.
3. Алып килеп биреү, тапшырыу. Б үләк ки л
тереү. Ғариза килтереү. Хат килтереү. / күсм.
Һөйләп, әйтеп ишеттереү, еткереү. Сәләм к и л
тереү. Хәбәр килтереү. Яуап килтереү. ш Баш 
ҡортостан еренә Ленин һүҙен килтергән Шәһит
кеүек ир ҡайҙа? Р. Ниғмәти.
4. Кемделер билдәле бер маҡсатта алып ки
леү, саҡырыу. Ҡунаҡҡа килтереү. Эшкә килте
реү. ■ [Бибинур] балаларга бик ипле кеше..

Килтерергә лә ҡуйырга кәрәк шуны [тәрбиәсе
итеп]. Б. Бикбай.
5. күбр. юҡл. Килергә, яҡынлашырға мөмкин
лек биреү; ебәреү. Ат уҫа л, янына бер кемде лә
килтермәй. ■ Беҙ «Х өсәиниә » мәҙрәсәһен күҙ
уңында тотоп барһаҡ та, эш беҙ уйлаганса барып
сыҡманы. Беҙҙе унда яҡын да килтермәнеләр.
Т. Йәнәби.
6. Килем, файҙа биреү. Файҙа килтереү.
■ [Ҡәләмҡол:] М ин үҙемә тейгән ерҙең бер

аҙын арендага һатам.. Биш алты йыл буйы у л
аренда аҡсаһы килтерә тора. Ғ. Дәүләтшин.

7.

Ф екерҙе иҫбатлау, нығытыу маҡсатында
әйтеү; күрһәтеү. Дәлилдәр килтереү. М иҫал к и л 

тереү. Факттар килтереп һөйләү. Теоретик
лүмәттәр килтереп аңлатыу.
8. Донъяға тыуҙырыу, һары ҡ ике бәрәс
терҙе. ■ ]Гөлзифа:] Өләсәйем ун өс бала
тергән. Б. Бикбай.
9. күсм. Һөҙөмтә рәүешендә нимәнелер
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дырыу, тыуҙырыу. Ҡыш һалҡын көндәр к и л

терҙе. ш Эй, еремдең яҙы , килтер тагы, ләйсән
үткәс, ҡояш сыуагын. С. Кулибай.
10. Ниндәйҙер хәлгә дусар итеү, нимәгәлер
сәбәпсе булыу. Бәлә килтереү. Ҡаза килтереү.

Зы ян килтереү.
11. Төбәү килештәге исем менән килеп, шул
исемдән аңлашылған төшөнсәне ғәмәлдә бул
дырыуҙы аңлата. Башҡа килтереү. Уйга ки л

тереү. Хәтергә килтереү. К үҙ алдына килте
реү. Бер фекергә килтереү. Тейешле һыгымтага килтереү. Бер рәүешкә килтереү. Ипкә
килтереү.
12. Төп йәки төшөм килешендәге исем менән
ниндәйҙер уй-тойғоно, теләкте уятҡанды аңлата.

А сыу [ҙы] килтереү. Йоҡо[но] килтереү.
13. Оҡшатыу һүҙе йәки ҡушма рәүеш менән
төрлө тауыш, хәрәкәт, ниндәйҙер хәл-күренеште
тыуҙырғанды аңлата. Дөбөр-шатыр килтереү.

Зил-зәбәр килтереү. Аҫтын-өҫкә килтереү. Сырсыу килтереү.
14. Хәл ҡылымдың *п Формаһында ҡушма ҡы
лымдың беренсе компоненты булып, ҡапыллыҡ
мәғәнәһен бирә. Килтереп һугыу. Килтереп

сыгарыу.
ф Ҡотло ҡунаҡ өйгә килһә, ҡуйың ике бәрәс.
килтерер. Мәҡәл. Яман ага ил көтһә, илгә дош
ман килтерер. Мәҡәл. Яңгыҙ ҡарга яҙ килтермәй.
Әйтем.

КИЛТЕРЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. КИлтереү
1. Күтәреп килтерешеү.
КИЛТЕРТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. КИлтереү 1— 13.
Утын килтертеү. Д әли л килтертеү. Хәрәкәткә
килтертеү. Ҡарарга килтертеү. Аҫтын-өҫкә кил
тертеү. Саҡыртып килтертеү.
КИЛТӘ: КИлТә еп Һуғып бөткәс, буйлыҡтың
осонан ҡырҡып алынған еп.
КИЛЬ [РУС. < гол.] и. 1. Судноның төбөн аҫҡы
яҡтан беркетеп тотҡан буй ағас.
2. Самолет йәки дирижабль ҡойроғоноң руль
беркетелгән вертикаль өлөшө.
КИЛЬВАТЕР [Рг/С. (го л.] и. Карап, кәмәнең
артында ярылып ҡалған эҙ.
КЙ Л ЬК А [Рус. ( эст. ] и. Сельдтар ғаиләһенә
ҡараған ваҡ ҡына диңгеҙ балығы. Килька кон

серваһы. Тоҙлаган килька.
КИЛӘ-КИЛЕП р. Ҡапыл килтереп. К илә-ки
леп һугып ебәрҙе.
КИЛӘМҺЕҘ е. диал. Аяуһыҙ. Киләмһеҙ кеше.
КИЛӘҢКЕ и. Бейәләрҙең бәүел тота алмаған
ауырыуы. К иләңке булыу.
к и л ә п и. диал. Кәләп.
КИЛӘСӘК с. 1. Алда буласаҡ, киләһе. К и лә
сәк йылдар. К иләсәк быуын, ш [Юлия һәм М ур
зин] үткәндәрҙе, хәҙерге һәм киләсәк көндәрҙе
күҙ алдына килтереп һөйләштеләр. Һ. Д әүләт
шина.
2. и. мәг. Алда буласаҡ көн, алдағы ваҡыт.

мәг-

Уралҡайҙың аҫты алтын, өҫтө шигыр, үҙе нур.
Киләсәктә был ергә хоҙай үҙе ҡыҙыгыр. Ш. Ба

к и л
ки л

бич.
3. и. мәг. Алда буласаҡ тормош, киләһе яҙ
мыш, ғүмер дауамы. Балалар кешелектең, ки

бул

ләсәге. ш Беҙ йәшәйбеҙ иркен илдә, яҡты беҙҙең
киләсәк. Н. И ҙелбай.

к

кил

кин

ф К ИләсәК заман буласаҡ эш-хәрәкәтте бел
дергән -кылым категорияһы.
КИЛӘҺЕ с, Алд а бүласаҡ. К иләһе баҙар.

ирешелгән юғарылыҡ дәүмәлен күрһәткән бил
дә. Аң-белем кимәле. Культура кимәле. Үҫеш

К иләһе көн. Киләһе һайлау,
КИМТЕЛ-КИМТЕЛ р, Ваҡыт-ваҡыт, өҙөкөҙөк; килке-килке. Ҡ улым кимгел-кимгел һыҙ
лап куя,
КИМТӘҮ ҡ. ҡар, кнңгәү.
КИМ ДЕ КИМ ДЕ р, диал. Кимгел-кимгел.
КИМ ЕК и, 1. Елекле һөйәктең баш-башындағы майлы көпшәк өлөшө. Кимек кимереү.
2. диал, Күшкә. Ҡайын кимеген ашау.
3. диал. Кимерсәк.
КИМ ЕКЛЕ с. Кимеге бар. Кимекле һөйәк.
ф Кимекле Урын Файҙа килер Урын, төшөмлө
урын.
КИМ ЕР и, диал, Тимрәү.
КИМ Ер ЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар. кнмереү.
КИМ Ер ЕҮ ҡ. Ҡаты нәмәне теш менән ҡырыу.

Кимереп ашау. Шөкәрә кимереү. Шәкәр киме
реү, Ҡ уян кимергән тал, ш Әпәш йоҡлай, аттар
тора улаҡ төбөн кимереп төн буйы. Д. Юлтый.
Бүре эттән һөйәкте тартып ала ла кимерә башлай
(Әкиәттән).
ф Елкәне кимереү ҡар. елкә.
КИМ Ер ЕҮСЕ и. Алғы тештәре ныҡ үҫешкән
һәм кимереү өсөн яраҡлашҡан үлән ашаусы,
им еҙеүсе йәнлек (ҡуян, тейен, йомран, сысҡан
һ. б.). Кимереүселәр отряды.
КИМ Ер ЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. кимереү.
КИМ Ер СӘК и. Умыртҡалы хайуандарҙа һәм
кешелә һөлдәнең ҡайһы бер өлөшөн тәшкил ит
кән, быуындарҙы тоташтырыусы һығылмалы ты
ғыҙ туҡыма. Богарлаҡ кимерсәге. Кабырга

кимерсәге. Ҡ олаҡ кимерсәге. Танау кимерсәге.
Кимерсәк ҡатлауы. Кимерсәк һөйәк. Йәш бала
ның һөйәге кимерсәк кенә була.
КИМ Ер Т ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кимереү. Байҙар
ҡарай балаһын һимертеп, алма менән кәнфит
кимертеп (Халыҡ йырынан).
КИМ ЕҪ С. диал. Кәрәкле, хәжәт. Уның килеүе
миңә кимеҫ түгел.
КИМ -КИМ р. диал. Килке-килке.
КИ М О Н О [РУС. (я п .] и. 1. Япондарҙың тоташ

кимәле югары булган. Уҡытыу эше югары ки
мәлдә алып барыла. Конференция тейешле фәнни-теоретик кимәлдә үтте. m Октябрь револю 
цияһы мине халыҡ артисы кимәленә күтәрҙе,
Ғ. Минһажев.
3.
диал. Миҙгел. Я ҙ кимәлкәйҙәрен шунан
беләм; зырҡыуыттар килә зыр ҡубып (Халыҡ
йырынан).
КИМ ӘЛЙЕТЕҮ ҡ. Быуынға зыян килтереү,
быуынды ҡуҙғатып ауырттырыу. Ҡ улды ки

мәлйетеү.
КЙМ ӘЛЙЕҮ ҡ. 1. Быуын ҡуҙғалыу, әҙ генә
тайыу. Ҡапыл яҙа баҫып, аягым кимәлйене.
2. диал. Биртенеү.
К И Н Д Е р и. 1. Һабағынан сүс, орлоғонан май
алына торған тарбағай ботаҡлы бейек үлән; тар
ма. Киндер орлого. Киндер майы. Киндер ба

ҫыуы. Киндер сәсеү. Киндер йолҡоу. ш [Зө лхи 
зә] киндер талҡып, ҡарттаһына күлдәк-ыштанлыҡ һугырга өйрәнде. 3. Биишева. Баҫа киндер
нәҙек һабаҡлы ата киндер. Тарма киндер эре
һабаҡлы инә киндер. Киндер килеһе киндер,
етен төйә торған ағас киле.
2. Шул үҫемлектән алынған сүс. Үҙәк киндер.
П Киндер еп. ■ [Сейәбикә] орсогон алып, төкө
рә төкөрә киндер иләргә тотондо. Т. Хәйбуллин.
Киндер тарамышы киндерҙең еп-арҡан ишә тор
ған эре сүсе. / Шул сүстән һуғылған туҡыма.
Баҫа киндере. || Киндер күлдәк. Киндер аш ъяу

лыҡ. Киндер таҫтамал. Киндер тоҡ.
3. Ҡ улдан һуғылған һәр төрлө туҡыма. К е
серткән киндере. Етен киндере. Киндер һугыу.
Киндер ағартыу һуҡҡан киндерҙе һелтегә ма
нып, ҡояшҡа йәйеп йәки ҡарға күмеп аҡ итеү.
Киндер тУҡмаУ һүҡҡан киндерҙе йомшартыу
өсөн туҡмаҡ менән туҡмау. Ҡыҙҙар ҡыш буйы

иләп-һугып әҙерләгән киндерҙәрен йыуып, яҙггя
ҡарга йәйеп агарталар ҙа, кискә табан бүрәнәгә
һалып туҡмайҙар. Киндер шымара, матурлана,
К. Мәргән. Киндер арбаһы диал, көрөҫ сығыры
(ҡар. көрөҫ). Киндер станы (йәки урыиы) киндер

һуға торған стан.
К И Н Д Е р АШ и, диал. Киндер орлоғо.
К И Н Д Е р Ә и, диал, Сабата бауы.
КИН ЕМ АТИ КА [Рус. <гР.] и. Теоретик меха
итеп тегеү Ц Кимоно күлдәк,
никаның есемдәр хәрәкәтен геометрик күҙлек
КИМ ТЕК с, диал. Китек.
тән өйрәнә торған бүлеге.
КИМ ТЕК ҺҮТЕК и, йыйн, Йыртылған-һүтелК И Н Е М А Т °Г рАФ [рус. ( гр.] и. ҡар. кине
гән урын.
матография.
КИМ ТЕЛЕҮ ҡ. 1. Ситтән әҙ генә уйылыу.
КИНЕМ АТОПРАФ ЙСТ [РУе.] и, КинематоКимтелеп сыгыу. Кимтелеп төшөү.
2.
күсм. Етешһеҙгә, кәмгә әйләнеү; кәмеү. граФия әлкәһендә эшләгән белгес.
КИ Н ЕМ АТО ГРАФ И Я [Р ус.] и, 1. Тормош
Э ш ләгәндән бер ер ҙә кимтелмәй.
хәлдәрен хәрәҡәтле һүрәт итеп, ысынға оҡш а
ф Яҡшы ҡатын тун текһә, сит-ситенән кимте
тып төшөрөү һәм экранда күрһәтеү сәнғәте;
лер; яман ҡатын тун текһә, йөй-йөйөнән һүтелер.
кино сәнғәте.
Мәҡәл.
2.
Культураның һәм халыҡ хужалығының
КИМ ТЕҮ ҡ. Нәмәнең бер ситенән әҙ генә
фильмдар төшөрөү һәм халыҡҡа күрһәтеү менән
уйыу. Кимте?г алыу. Сабынлыҡты кимтеп сабыу.
шөғөлләнгән тармағы.
КИМ ӘЛ [гәр.] и. 1. Юғарылыҡ сиген белдер
К И Н ЕСКО П [рус. (гр.] и. Радио, телевиде
гән шартлы һыҙыҡ, һ ы у бил кимәленә етте. Арба
ниела ҡулланылған электронлы ҡабул иткес
көпсәк кимәленә тиклем батты. / Һыуҙың торо
трубка.
шо, күтәрелеү билдәһе. Йылгалагы һыуҙың ки
К И Н ЕТИ К с. 1. Кинетикаға мөнәсәбәтле.
мәле артты.
Кинетик теория.
2. күсм. Ү ҫеү йәки үҫештәге үҙгәреш күләмен,
еңле милли кейеме.
2. Төбө уйылмай, тотош беселгән ең. Кимоно
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2. Хәрәкәткә мөнәсәбәтле. Кинетик энергия,
КИ Н ЕТИ К А [РУС. <гр.] и, Теоретик механи
каның динамика һәм статика мәсьәләләрен так
т е р ә торған бер бүлеге.
КИНЙӘ с. 1. Ғаиләләге иң һуңғы. Кинйә кыҙ.
Кинйә ул, ■ Урал менән Карагоштоң ,, өс улы
булды ти: өлкәне — И ҙел, уртансыһы — Яйык,
кинйә улдары — һакмар. «У рал батыр». / Йәш
яғынан иң бәләкәй. Кинйә апай. ■ Бер агаһы

КИ Н О У С ТА Н О ВК А [Рус.] и. Кино күрһәтеү
йыһаздары.
К И Н О Ф ЕС ТИ ВА Л Ь [РУе.] и. Айырым темаға
бәйле фильмдарҙы йәки ниндәй ҙә булһа бер ил
дәге иң яҡшы фильмдарҙы күрһәтеү эше.
К И Н О Ф И К А Ц И Я [РУС.] и. Халыҡты кино
селтәре менән тәьмин итеү эше.
К И Н О Ф И К А Ц И Я Л А у ҡ. Кинотеатр йәки ки
но күрһәтә торған урын менән тәьмин итеү.

ла ишек асып индермәгәс, Бибигәйшә кинйә
агаһыныц аҙбарына инеп йәшенгән (Әкиәттән).
2. диал. Аҙаҡҡы, һуңғы. Кинйә ай. Кинйә бал.
Кинйә кымыҙ,
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
КИНЙӘКӘЙ и, ирк. Кинйә бала.
КИН Й ӘКӘҮ и, кар, киниәкәй.
К И Н О [РУС ] и, 1. кар, кинематография.

Ауы лдарҙы кинофикациялау,
К И Н О Ф Й Л ЬМ [Р ус. ] и, кар, кино 2. Ғилми -популяр кинофильм. Телевизион кинофильм,
КИ Н Ә терк, иҫк. кит. Ки йәнә, йәнә. [Дилә]
Гөлйөҙөмдөң әйтеп тороуы буйынса) ауылдың
яртыһынан тигәндәй, оҙон сәләмдәр куйып бө
төп, «вә кинә үҙемдең хәл-әхү әл улына калса...»,
тип аръягына теҙеп алып китте. Һ. Дәүләтш и

2. Экранда күрЬәтеү өсөн махсус төшөрөп
алынған әҫәр; Фильм, киноФильм. Тауышлы ки

на.
КИНӘЙӘ [гәр. ] и. Туранан-тура аңлашылып
тормаған йәшерен мәғәнә. Миңә ауыр аңлашыла

но, Төҫлө кино. Кино карау. Кино төшөрөү. Киц
экранлы кино. Кино аппараты Фильм төшөрөү
йәки уны экранда сағылдырыу өсөн ҡулланыл
ған аппарат. Кино артисы Фильмда уйнаған
артист. Кино будкаһы һөйл, кино аппараты тор
ған бүлмә.
+ Кино селтәре илдәге йәки бер урындағы бөтә
булған кинотеатрҙар. К үсм ә кино урындан
урынға күсеп йөрөгән кино күрһәткес. Күсмә

кино автомашинаһы,
К Й Н О ВА р Ь [РуС. <гр. ] и, 1. Ҡыҙыл төҫтәге
минерал, көкөртлө терегөмөш.
2. Шул минералдан алынған ҡыҙыл буяу.
К И Н О Ж у р НАЛ [РУС.] и. Көндәлек тормош
хәлдәрен сағылдырған ҡыҫҡа метражлы Фильм.
К ИН О К АМ Ер А [РУС.] и. Кино төшөрә торған
аппарат.
К И Н О К А р ТЙНА [РУе.] и, кар, кино 2.
К И Н О К О М ЕДИ Я [РУС.] и. Көлкөлө йәки
сатирик йөкмәткеле Фильм.
К И Н О Л аШ ТЫ р ЫУ ҡ. кар. кинофикациялау.
КИНОЛЁНТа и. кар. кинотаҫма.
К ИН О М ЕХ АН И К [РУС.] и. Кинофильмдар
күрһәтеү эшен башҡарыусы эшсе.
К И Н О О П Ер АТО р [РУС.] и. Фильмды төшө
рөүсе белгес.
КИ Н О П Ер ЕДВЙЖ КА и, ш ул у к күсмә кино
{кар, кино).
КИНОПр ОКАТ [РУС.] и. Экранда күрһәтеү
өсөн Фильмдарҙы ишәйтеү һәм уларҙы ваҡыт
лыса Файҙаланыу өсөн кинотеатр, клубҡа һ. б.
биреү эше.
К И Н О р ЕЖ ИССЁр [рус,] и. Фильмды ҡуйыу
сы, картинаның режиссеры.
К И Н О СТУДИ Я [РУС.] и, КиноФильмдар эш
ләп сығара торған йәки киносценарий ижад
итеүҙән башлап, Фильм баҫылып сыҡҡанға тик
лемге бөтә эш башҡарыла торған предприятие.
КИ Н О СЦ ЕН Ар ИЙ [рус,] и. Кинофильм эш
ләүгә нигеҙ итеп алынған әҙәби әҙәр.
КИНОСЫ и, һөйл. Кино күрһәтеүсе, кино
механик.
КИНОТАҪМ А и, Фильмдың айырым бер д а 
наһы; кинолента.
К ИН О ТЕАТр [рус. ] и. Кинофильм күрһәтә
торған махсус бина.
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ине укытыусыларҙың һүҙҙәре. Кинәйә күберәк
ине у л һүҙҙәрҙә, Я. Вәлиев. / Уратып, ситләтеп
әйтелгән Ьүҙ. Кинәйә яһау. Кинәйә менән һөй
ләү, ■ [Ғилман:] К ы ҙы к карт бит у л Х әлкәс,
һ и ң ә туранан-тура бер һүҙ ҙә әйтмәҫ, кинәйә ме
иән икенсе яктан уратып килтереп еткерер,
С. Агиш.
КИНӘЙӘЛЕ с. Туранан-тура аңлашылып тор
маған йәшерен мәғәнәле. Кинәйәле һүҙ, Кииәйә-

ле караш, ш [һабрауга] шигриәт тасуирҙары
ның бар нескәлектәрен, кинәйәле боролмаларын
аңлау кыйын ине. Ә. Хәкимов.
КИНӘЙӘЛӘҮ ҡ. Уратып, ситләтеп әйтеү.

Т укай Ғафуригә кинәйәләп: «Хәҙер А гиҙелдә
боҙ китһә лә, тормош калын боҙ аҫтында ята бит
әл е » ,— ти. Ғ. Хөсәйенов.
КИН ӘЙ ӘҺЕҘ с. Йәшерен булмаған, туп-тура
мәғәнәле. Кинәйәһеҙ һүҙ. Кинәйәһеҙ генә һөй
ләү.
КИНӘМ и. диал. кар. кенә ‘.
К И Н Ә Н Д ЕРЕ Ү ҡ. 1. Нимәгәлер булған их
тыяжды ҡәнәғәтләндереп, ҡыуандырыу; рәхәт
ләндереү. Быйылгы йылдың яҙы ла, йәйе лә
кояш ка кинәндермәне. Ш. Янбаев. Х әҙер инде

Айрас әсәһе менән туганы Ғ әйшәне лә ит-һурпага
кинәндерҙе. Ш. Насыров.
2.
Ф айҙа килтереп, изгелек күрһәтеп ҡыуан
дырыу. Әхмүш өйөндә лә бер эш куҙгатманы..
Ячейка эшендә лә кинәндермәне. Д. Юлтый.
КИН ӘН ЕС и. Берәй нәмәнән ҡәнәғәт булған
да, рәхәтлек тапҡанда килгән ҡыуаныс. К инә
нескә сик тә, үлсәү ҙә юк: тәпәй баҫты кыҙым —
күҙ алмам. Ш. Бикҡол.
КИНӘН ЕСЛЕ с . Шатлыҡ уятҡан; ҡыуаныслы.

Кинәнесле хәбәр.
К И Н Ә Н ЕҮ ҡ. 1. Иркенлек, бәйһеҙлек тойоу.

Бүребайҙан котолгас инде, у л [Өлкаман] Айрасты кинәнеп яра башланы. III. Насыров. / И р
кенлек, рәхәтлек тойоу. И рекле коштарҙың йәй
ге таңда кинәнеп йырлашыуҙары Гөлйөҙөмдөң
йөрәген өҙҙө. һ . Дәүләтшина.
2. Ҡәнәғәт булып ҡыуаныу. А ҡ ъ я л .. ҡош,
йәнлек һунарына йөрөгән. Атаһы менән әсәһе
быга һөйөнөп, кинәнеп бөтә алмаган (Әкиәттән).
3. Сығанаҡ килештәге һүҙҙән һуң килеп, рәх

к

кин

кип

мәТ йөҙөнән әйтелгән теләкте белдерә. Ҡ улы ң

рең тар булгас. Д. Юлтый. Зәңгәр офоҡ.. Уга
яҡы найһаң , киңлектәре уның асыла. Ш. Бик

дан кинән. К үҙеңдән кинән.
ф Ит тапмаган үпкәгә кинәнгән. Мәҡәл.
КИНӘНЕШ ЕҮ ҡ. урт. кар. нинәнеү.
КИНӘТ р. ҡар. ҡапыл. Кинәт һиҫкәнеп ки
теү.
КИ Ң с. 1. Иңе, арҡырыһы ҙур; киреһе тар.
Киң йылга. Киң маңлай. Киң такта. Киң таҫма.
Киң япраҡлы үлән. Киң яурын, ш [Грановитая
палатаһы] киң бейек тәҙрәләре, мәрмәр колон
налары, гәләмәт люстралары .. менән иҫ китмәле
ине у л көн. Ғ. Хөсәйенов.
2. Ҡыҫынҡы түгел, иркен (кейемгә ҡарата).

Киң балаҡлы салбар. Киң итәк. Киң күлдәк,
3. Ҙур аралы, киренке. Киң аҙым. Киң ҡолас.
/ / К и ң баҫып атлау.
4. Күп урынды биләгән, йәйрәп ятҡан; иркен.

Киң дала. Киң тугай. Киң майҙан, ш Көн салт
аяҙ. Ҡаш өҫтөнә ҡулыңды ҡуй ҙа, ҡара: алыҫалыҫтарга һуҙылып киткән киң яландар ус тө
бөндә кеүек кенә булырҙар. Б. Бикбай. Киң
ишек алды карагайҙан һалынган келәттәр, таш
тан һалынган һарайҙар, .. атлыҡсалар менән
уратылган. Ғ. Дәүләтшин. Ер киң, тиҙәр, миңә
урын юҡ. Сөнки күңелемә тынгы юҡ. М. Кәри
мов.
5. күсм. Бер ни менән сикләнмәгән. К иң тор
мош. / Тарлыҡ хисен белмәгән; йомарт. Киң
бәйел. Уның күңеле киң. Киң нүңелле тары
ға белмәгән; мәрхәмәтле, ярҙамсыл. [Дауытов]
тормошта киң күңелле алсаҡ бер кеше. Ул .. яр 

ҙам итергә тырышып тороуы менән халыҡҡа
оҡшай. Б. Бикбай. / Күп лҡлы, тәрән. Киң ҡа
раш,
6. күсм. Күпте эсенә алған, күп нәмәгә тарал
ған. Халыҡтың киң ҡатламы. Агитацияны киң
күләмдә алып барыу, / / Киң йәйелдереү. Киң
танылыу, ■ И кенсел һәм эйәрсен продукттарҙы
хужалыҡ әйләнешенә киң индерергә кәрәк, «С о
вет Башкортостаны», 1985, 11 ноябрь.
•
Йәйҙең өйө киң, Мәҡәл. К үкрәк киреп эш лә
һәң, килер ерең киң булыр. Мәҡәл. К үңелең киң
булһа, бәхетең кәм булмаҫ. Мәҡәл. Ҡыш ҡорһагы — киң алап. Мәҡәл. Ярлының ятыры киң.
Мәҡәл.
КИҢГӘТЕҮ ҡ. Ныҡ йонсотоп, хәлһеҙлән
дер еү. Ул [Гатаулла] балаһын аслыҡ киҫкән

ауыр йылдар аша киңгәтмәй алып ҡайтып ет
кергәненә ҡыуанды. Й. Оолтанов.
К ИҢ ГӘҮ ҡ. Ныҡ йонсоп, хәлһеҙләнеү, киҫе
леү. Аслыҡтан киңгәү. Ауы ры уҙан киңгәү. Ауыр

эштән киңгәү, ш Әсәйем ш ул ҡайгынан, аслыҡ
тан киңгәп түшәккә йыгылган. «Хикәйәләр»,
1974.
К И Ң Е Р ҘӘ К и. диал. Боғарлаҡ.
К И Ң ЕРҺ ЕҮ с. 1. Иҫкергән, ҡаҡһыған (е ҫ 
кә, тәмгә ҡарата). Ҡымыҙҙың киңерһеү тәме

ҡол.
2. Берәй нәмәнең иңе, арҡыры үлсәме. Йылга-

ның киңлеге. Бүлмәнең киңлеге.
3. Йәйрәп лтҡан иркен ер. Баҫыу киңлеге. Дала
киңлеге. ■ Зө лхи зә ҡайһы саҡтарҙа, саф һауала
бер аҙ күңелен асҡыһы килеп, ҡырга — тәбигәт
киңлегенә сыгыр булган. Н. Иҙелбай.
4. Иге-сиге булмаған арауыҡ, һ а уа киңлеге.
Йыһан киңлегенә сыгыу.
5. Экваторҙан меридиан буйынса градустар
менән үлсәнә торған ара. Төньяҡ киңлек. Көньяҡ

киңЛек.
6. күсм. Күп Яҡлы булыуҙан, күпте эсенә
алыуҙан килгән тулылыҡ, киң күләмлек. Ҡараш
киңлеге.
КИҢШ Ер ЕК и. Танау ти теге. Ат шунда уҡ
үләнгә ташланды һәм танау киңшёктәренә ингән
үлән һабаҡтарынан .. бышҡыр аг бышҡыр а йомо
лоп ашарга тотондо, К. Мәргән.
К ИҢ ӘЙ ЕҮ ҡ. 1. Киңлеккә артыу, киңгә әйлә
неү, киң булыу. Й ылга үҙәне киңәйгән. Юл

киңәйҙе, ш [Императрицаның] күлдәгенең түше
ярым асыҡ, биле нескә, итәктәре киңәйеп, ҡаба
рып киткән, Ғ. Хөсәйенов.
2. Күләм Яғынан ҙурайыу; иркенәйеү. Итек
киңәйгән. Күлдәктең еңе һуҙылып киңәйҙе.
3. күсм. Эстәлек менән байыу, артыу. Белем
киңәйә. Ҡараш киңәйҙе.
4. Һан, күләм лғынан үҫеү, көс-ҡеүәте артыу.
һ уң гы йылдарҙа республикабыҙҙың төҙөлөш
майҙаны тагы ла киңәйҙе. «Совет Бапгкортостаны», 1985, 13 иоябрь. Й ылдар үтеү менән беҙ
үҫербеҙ, беҙҙең сафтар тагы киңәйер. С.
Агиш.
5. Киң таралыш алыу, көсәйеү. Үҙешмәкәр

түңәрәктәр эше киңәйҙе,
4 Тын (йәки күкрәк) киңәйеү 1) тын алыуы
иркен булып китеү, тын алыуы еңеләйеү; 2) йө
рәкте өйкәп торған уй-хистән ҡотолоу.
КИҢӘЙТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар, киңәйеү. Ҡ ара

бойҙай сәсеүлектәре киңәйтелде,
К ИҢӘЙТЕҮ ҡ. 1. Киңлеккә арттырыу, киң
итеү. Каналды киңәйтеү. Юлды киңәйтеү. К ү л 

дәкте киңәйтеү. Ҡураны киңәйтеп һалыу, ш Әхмиҙең ҡулындагы сүкеш доңҡ-доңҡ итеп төшә лә
ҡаты тимерҙе иҙә, киңәйтә, Ш. Шәһәр.
2. Күләм яғынан ҙурайтыу; иркенәйтеү. К ү л 
дәкте киңәйтеү. Ҡураны киңәйтеп һалыу,
3. күсм. Эстәлек яғынан байытыу, арттырыу.
У ҡылган китаптарҙы уҡы усыларҙан һөйләтеү ҙә
телмәрҙе үҫтереү һәм балаларҙың аңын киңәй
теү өсөн билдәле әһәмиәткә эйә, «Башҡортостан
уҡытыусыһы», 1965, № 1.
4. Һан, күләм яғынан арттырыу, көсәйтеү.

Хужалыҡты киңәйтеү,

бар.

5. Киң ҡатламға таралыу мөмкинлеген булды
Сөскөл, татһыҙ. А йы у тоҙ яламагас, ите рыу, тәьҫир көсөн арттырыу.
киңерһеү була.
КИҢӘЙТТЕр ЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, кнңәйтеү.
К И Ң К Ә Й с. диал. ҡар. кәкре 1. Киңкәй таяҡ.
К И О СК [РУС. < ф р .] и. Ваҡ-төйәк нәмә һа
КИҢ К Ә Й ЕҮ к. диал. Кәкрәйеү. Сананың
та торған бәләкәй павильон. Китап киоскы
2.

тәртәһе киңкәйгән.
К И Ң Л ЕК и. 1. Киң булған хәл, киң булыу сиФаты. Д онъя киңлегендә ни файҙа, аяҡ кейемдә

һы.
К И О С К Ёр [РУС.] и. Киоскылағы һатыусы.
К ИП и, иҫк. Ҡалып, Форма.
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• Кирбес кибенән үҫмәҫ. Әйтем.
К ИП Ар ЙС [РУС. ( гр.]и. 1. Көньяҡта үҫә тор
ған Һәр ватсыт йәшел ылыҫлы бейек ағас. К ипа
ристар аллеяһы, ■ Гүзәллектә кипарис — тиң

ысыҡҡа күшеккән япраҡтары тиҙерәк кипш енер
гә ҡояшты көтә. Ш. Янбаев.
2. ҡар. кипшеү \
КИПШ ЕҮ 1ҡ. Бер аҙ кибеү; һурығыу. Игендәр
кипшене, баҫыуҙа гәҙәттәге ҡайнар эш баш лан
ды, Ә. Вәли.
КИПШ ЕҮ 2 с. Әҙ генә кипкән, һурыҡҡан. К ип
шеү ер,
К И р с, 1. Һарғылт туры (ат төҫөнә ҡарата).
К ир бейә. Кир дүнән.
2. и. мәг. Шул төҫтәге ат. Ҡараңгы ла төндә юл
яҡтыртҡан Салауат менгән кирҙең ҡашҡаһы

һеҙ агас, ләкин ни файҙа емеше булмагас?
М. Харис.
2. Кипарис Ьымаҡгар, кипаристар бот. Ылыҫ
лылар класына тсараған үҫемлектәр ғаиләһе
(кипарис, артыш, сауыр һ. б. инә).
К ИП ЛӘНЕҮ ҡ. төш. кар. кипләү. Кипләнгән

тауар.
КИПЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кипләү. Мамыҡты

кипләтеү.
КИП ЛӘҮ ҡ. Таҫлап һалыу, төргәкләү. Катын

-ҡыҙ) ҡарт-ҡоро, егет-елән мыж килә. Йөн йыуа,
киптерә, кипкәндәрен ташый, кипләп өйә. А. Та
һиров.
КИП СӘ Л ДЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кипсәлеү 2.

Кипсәлдереп теккән күлдәк.
к и п с ә л е ү ҡ. 1. Тығыҙ урынға тығылып
ҡыҫылыу; кәпләнеү.
2. Тәнгә һылашып ҡыҫыу (кейемгә ҡарата).

Күлдәгемдең .. тап-таман гына еңе, итәге лә оҙон
түгел, кипсәлеп тора биле. А. Игебаев.
КИП СӘҮ 1 ҡ. Ҡыҫып торорлоҡ тығыҙ, тар
итеү (кейемде). Кипсәп тегеү, ш Түрәләрҙе .. күк

сога кәзәки кейгән, кәзәкиенец еҙ төймәләрен
һимеҙ кәүҙәһенә кипсәп элгән .. бер кеше ҡаршы
алды. Ғ. Дәүләтшин.
КИПСӘҮ 2 с. Тар, тығыҙ (кейемгә ҡарата).
Кипсәү күлдәк.
КИПТЕр ГЕС 1 и. Дымлы нәмәләрҙе киптереү
өсөн эшләнгән ҡоролма. Етен киптергес. Иген
киптергес,
КИПТЕр ТЕС 2 и. Ҡ ара һурҙыра торған ҡағыҙ.
И ке йөҙ дана дәфтәр һәммәһенең дә эсендә кип
тергес бар, М. Тажи.
КИПТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. киптереү 1, 2.
һугары улы һәм киптерелгән ерҙәрҙе ф айҙала
ныуҙы яҡшыртыуга айырыуса игтибар бирелә,
«Совет Башҡортостаны», 1985, 27 ноябрь.
К ИП ТЕРЕН ЕҮ ҡ. Өҫ-башты киптереү. Ут

ягып киптеренеп алыу.
КИПТЕр ЕҮ ҡ. 1. Дымлы, һыулы нәмәләрҙең
дымын бөтөрөү; ҡоро итеү. К ер киптереү. Елдә
киптереү. Кояшта киптереү, / Кәрәкле дымын
бөтөрөү, артыҡ ныҡ ҡоро итеү. Е л иренде кипте
рә. / Ситкә ағыҙып һыуын бөтөрөү. Йылганы

киптереү, һаҙлыҡты киптереү, ш Беҙҙә һугарыу
талап иткән ерҙәр менән бер рәттән киптерергә
мохтаж булган артыҡ дымлы һәм һаҙлыҡлы ер
ҙәр ҙә бар, «Совет Башҡортостаны», 1966,
23 июнь.
2. Һутын бөтөрөү, ҡоро итеү (һаҡлау ниәте
менән). Бесән киптереү, Еләк киптереү, ш Көҙ

көнө йыйылышта халыҡҡа фронт хәлдәрен һөй
ләп, һәр кем мөмкин тиклем ярҙам итһен тигәс,
ике йөктән артыҡ шөкәрә киптереп бирҙеләр.
Һ. Дәүләтшина.
3. Бик ныҡ һыуһатыу. Сәй эсермәй киптереү.
4. күсм. Ныҡ ябыҡтырыу. Уй-хәсрәт киптерҙе.

Ауырыу киптерҙе.
КИПТЕр ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. киптереү.
КИПШ ЕНЕҮ ҡ. 1. Бер аҙ кибенеү, киптеренеү.
Кипшенеп алыу. ш Өй артындагы сагандың
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(Халыҡ йырынан). Кир туры ҡорһак аҫты, морон
тирәһе һарғылтыраҡ туры ат.
К И р АМ [гәр.] с. 1. иҫк. Киң күңелле, яҡшы
уйлы, ирәбе. Үҙеңдең фазыл вә кирамын берлә
ҡабул ҡыл. М. Өмөтбаев.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
К И р АМӘТ [гәр.] и. ҡар, кәрәмәт. Башҡорт

тарым уҡы у кәрәк, уҡы у кәрәк.. Уҡыгандар
күктә осор, һыуҙа йөҙөр, юҡтыр унда әүлиәлек,
кирамәттәр. Аҡмулла.
К И ҒБЕС [рус. кирпич] и. 1. Балсыҡ менән
ҡомдан иҙеп ҡалыпҡа һуғып эшләнгән төҙөлөш
ташы. Ҡыҙыл кирбес. Силикат кирбес. Сей кир

бес. Кирбес өй. Кирбес ҡойма. Кирбес заводы.
Кирбес һугыу. Ҡыҙыл кирбестән һалынган йорт.
2. Дүрткелләй ҡалыпҡа һалып һуҡҡан нәмә.
Тиҙәк кирбесе, / / Кирбес икмәк, ш Машинаның
эсенә бесән ыргыталар ҙа, у л бесәндәр кирбес
булы п тупылдап сыгып торалар. Һ. Дәүләтшина.
К И РБЕС Л Ә Ү ҡ. Кирбес рәүешенә килтереү;
кирбес итеү. Торфты кирбесләп киҫеү.
К И Ғ Б Ә Ҙ с . диал. Ҡылансыҡ.
К И р ГЕ и. 1. Төрлө нәмәне киреү өсөн ҡулла
нылған ҡулайлама. Сигеү киргеһе. Шәл киргеһе.
■ Атайым уларҙы [ҡуяндарҙы] тунап, тирелә

рен әйләндереп, киргегә киреп, алгы өйгә ҡуйҙы.
Б. Бикбай.
2. Ҡул бысҡыһының керешен бора торған таяҡ.
ф Кирге энәһе ҡайыу эшендә ҡулланылған
ырғаҡлы энә; сигеү энәЬе.
К И р ҒЕС и. һөйл. Кирге.
К И р Ҙ Е р ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. киреү 1, 2.[Я куп —

Фәхригә:] Бар, юҡты бушҡа бушатҡанса, хәҙер
үк быҙауҙарҙы тунатып, тиреләрен кирҙереп
ҡуй. Б. Бикбай.
К И р Е 1 с. 1. Тейешле йәки төп тараФҡа ҡар
шы. Кире йүнәлеш, ш [Ҡотлояр:] Н ы язгол да
улай иреп киткәс, иртән ҡояш кире яҡтан сыҡ
маһа ярар ине. Һ. Дәүләтшина.
2. Көткәнгә ҡапма-ҡаршы булған, ҡапма-ҡар
шы эстәлекле. Кире яуап. Кире мәгәнә. / / К ире

һен һөйләү. Киреһен эшләү, j j Кире һөйләү.
■ Бибинур — тап Ғамирҙың киреһе: йор һүҙле,
осҡон сәсеп торган ҡыҙ. Б. Бикбай. [М ихаил —
А й булатка:] Бына кәрәк булһа, башҡорт кешеһе
лә ҡунаҡҡа барыуга кире торор икән! Әйҙә, әйҙә
киттек. Һ. Дәүләтшина.
3. Хуп күрелмәгән, ыңғай булмаған; насар,
тиҫкәре сиФатлы. Кире образ. Тәрбиә эшендәге

кире күренештәр. Х олоҡ, ҡылыҡтагы кире яҡ 
тар, / / Кире[гә] китеү насарланыу, уңмай баш
лау. [Хәбирйән:] Емерек хужалыҡ, ауырыу әсә.
Етмәһә, аслыҡ йылга килеп юлыҡтым. Эш бер
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кирегә китһә, китә бит ул, яңгыҙ аттан да яҙы л
ды, Б. Бикбай.
4. Кеше яйына килмәгән; тиҫкәре. Беҙҙең ауыл
халҡы әллә ни иткән кире халыҡ: үҙ файҙаһын
үҙе аңларга теләмәй, Ә. Чаныш. Кирегә бөткән
бик тиҫкәре ғәҙәтле. Минең шундай ҡарышыуҙарга үртәнеп тә ҡуялар. Б ик кирегә бөткән,
тиҫкәре малай итеп күрәләр. С. Агиш.
5. физ. Электрондарҙан торған, электр төрөнә
бәйле; киреһе ыңғай. Кире заряд.
6. р. мәг. Тәүге урынға йәки тәүге хәлгә. Кире
алыу. Кире биреү. Кире инеү. Кире сигеү. Кире
сыгыу. Кире һалыу. Кире һатыу. Кире ятыу.
■ Хандың хәҙер тыуган иленә кире ҡайтырга
һис самаһы юҡ, ти. «Миңә тыуган ерҙән арыу
торган ер яҡш ыраҡ »,— ти икән. Ғ. Хөсәйенов.
Аҡтар ылау га алган аттарҙы кире ҡайтармай
үҙҙәре менән алып китә. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсак.
[Эт] сабауыллап юл сатына кире килә ине. С. К у
либай. / Ҡабаттан, Яңынан. Кире тегеү. Кире
тагатыу.
ф Кирегә һаплау әйтелгән Ьүҙҙән икенсе төр
лө, тиҫкәре мәғәнә сығарыу. Кире ҡағыу 1) ҡаршы тороп, һөж үмде ҡайтарыу. һугы ш ике сәгәткә һуҙылды. Дошмандың танк атакаһы кире ҡа

КИр ЕЛЕП-Һу ҘЫЛЫу ҡ. Бер кирелеп, бер
яҙылыу, ҡабат-ҡабат кирелеү. И ркә ала бесәй
ҙә .. әҙерәк еҫкәнеп йөрөгәс, һике аягын шатыр-шотор килтереп кирелеп-һуҙы лы п тырнаны ла..,
әбейҙең елкәһенә арҡаһын терәп, рәхәтләнеп
йоҡларга ятты. Т. Йәнәби.
КИр ЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. киреү 1 , 2 . Киргегә
кирелгән шәл.
2. Ойоп, ойошоп киткән тәнде һуҙып яҙылды
рыу. Зәки торҙо, бик ныҡлап кирелергә .. самалагайны ла майор алдында әҙәпһеҙлек булыр
тип тартынды. С. Агиш. Әмир ятҡан еренән
быуындары шартлаганса кинәнеп кирелде.

X. Ғиләжев.
3. Ныҡ һуҙылып, тартылыу. К әҙгә эсендә .. ҡа

ра ҡаштары кирелеп.., күҙҙәре йылмайып,
[Ныязголдоң] игеҙәге ултыра. Һ. Дәүләтшина.
4. Ҡайырылып, күкрәк яҙыу. Кирелеп улты
рыу. ■ Егет кирелеп угын тартып ебәрә (Әкиәт
тән).

КИр ЕЛТЕҮ ҡ. ҡар. кирелдереү.
КИр ЕЛӘНЕҮ ҡ. Ыңғайға килмәй карышыу;
тиҫкәреләнеү. [Мингәрәй:] Колхозда эшләргә
кәрәк, тием. А бдуллаларҙы ң һүҙенә ҡарап кире
ләнеүҙән бер ни сыҡмаҫ. А. Таһиров.
КИр ЕЛӘҮ ҡ. Насарланыу, уңмай башлау.
ғылды. Ә. Харисов; 2) үҙ өҫтөңә алмай, дөрөҫ
Эштәр киреләнеп тора әле.
түгел тип барыу. Дәлилде кире ҡагыу. Ғәйепте
КИҒЕЛӘШЕҮ ҡ. һөйл. ҡар. киреләнеү.
кире ҡагыу; 3) ҡабул итеүҙән баш тартыу. Б үләк
КИр ЕМ и. Тормоштағы, йәмғиәттәге төрлө
те кире ҡагыу. һ ү ҙҙ е кире ҡагыу. Үтенесте кире
ҡаршылыҡ, айырмалыҡ. Тормош диңгеҙендә
ҡаҡмау. Кире ҡайтыу тәүге уи-ниәттән ба!п
күп мазлумдар тын ала алмай йәштәр агыҙган..
тартыу. Янһаров .. алдына алган уйынан кире
Ш улай тарих уҙган кирем менән, ҡандар менән
ҡайтманы, В. Викбай. Кире түңкәреү ниәтләгән
ҡаплап ил күген. Б. Вәлит. Бер һүҙҙән торорга,
эштән баш тартыу. [Байрамбикә әбей:] Улыңды
киремде уйламаҫҡа кәрәк, М. Тажи.
саҡырып алып әйт, әгәр у л юлыңдан баш тартма
КИр ЕНКЕ с. Ныҡ кирелгән; киң. Киренке
һаң, беҙҙән хәйер-фатиха юҡ, тиң. Ул эшен кире
аҙым,
түңкәрһен, К. Мәргән. Кире уйлау дүнеү, тәүге
КИр ЕНӘН р. Ҡабаттан, яңынан. Киренән эш
уйҙан ҡайтыу. Кире Ьуғыу ҡабул итмәй кире
ләү, Киренән яҙыу,
ҡағыу. Кире һүреү дүндереү. М иләүш ә егетте
КИр ЕҮ ҡ. 1. Нимәнелер тартып, йәйеп яҡкире һүргән: «Ҡ уй, егет, юҡ эш менән йөрөмә »,—
яғынан, ситенән нығытыу. Шәл киреү, ш Бал
тигән (Әкиәттән). Кире һүтеү эште тәүге хәленә
ҡорттары сәскә һайын, ҡунаҡсыллап, килеп ҡун
ҡайтарыу. [Үмәр ҡарт:] М улла һиңә уҡыган
ды, Үрмәкселәр ебәк ауын егәрләнеп, киреп
никахты кире һүтә аламы ни? Һ. Дәүләтш и
ҡуйҙы. Б. Бикбай. / Киргегә кейҙереү (ваҡ йән
на.
•
Бер теленгән икмәк кире йәбешмәй. Мәтсәл. лек тиреләрен). Ҡ уян тиреһен киреү.
2. Ныҡ һуҙып тартылдырыу. Янды киреү.
Кире кешенең аҡылы кермәле лә сыҡмалы.
н Егет ,. йәйәһен киреп, керешен тарта башлаМәтсәл.
КИр Е 2 бәйл. Оығанаҡ килештәге исем йәки
ган (Әкиәттән). / Киң итеп айырыу, аралы итеү.
Аяҡты киреп баҫыу. ■ Тимер ергә салҡан тө
алмаштарҙаң һуң килеп, билдәле бер мәлдән,
шөп, ҡоластарын киреп, һуҙылып ятты ла: «Их,
эштән Ьуңғы ватсытты белдерә. Төштән кире.
рәхә-әт ауыл һауаһы!..» — тине. Б. Бикбай.
Бынан кире.
3. Ҡайырып яҙылдырыу. Түште киреү, ш Егет
КИҒЕГӘ р. Кире лтстса, кирегә табан. Кирегә
аягына баҫып, киң күкрәген киреп, һыҙҙырып
боролоу. Кирегә уҡыу.
[йырлап] ебәрһә, тау-таш һыҡтаган .. күлдәр
КИр ЕЛДЕр ЕҮ ҡ. 1. Ҡ ул менән һыпырып,
ҡайнап ыңгырашҡан. Ә. Вахитов. Яуры н киреп
Яҙылдырыу, һуҙылдырыу (сабый баланы).
2. эйһ, ф, ҡар, кирелеү 2. Ауырыйым ахыры атыр ө с ө н угым юҡ (Әкиәттән).
ф Боғаз киреү екереү, аҡырыу. Коридорҙа
кирелдерә, һуҙылдыра.
КИр ЕЛЕК и. 1. Ү ҙ һүҙлелек, тиҫкәрелек.
[Рәхимйәндең] .. асыуланып ҡысҡырып ебәргәне
ишетелде. «Әй иҫең киткән икән шуның богаз ки
[Ғәзимә:] Айбулаттың гүмеренә ш ул сей киреле
реү енә » ,— тине Камила, «Ағиҙел», 1966, № 1.
ге ҡалмаҫ инде.. Әҙәм ыңгайына киләме ул.
Күкрәк киреү ш ул уҡ түш киреү {ҡар. түш). Ҡ о
Һ. Дәүләтшина.
2. Көтмәгәндә булған үҙгәреш , тоторотсҺоҙлотс. лас киреү ҡар. ҡолас. Ҡорһаҡ киреү ҡар. ҡор
һаҡ.
Беҙҙең яҡ тәбигәтенең кирелектәре күптән бил
дәле. Бына шуга ла урожай йыйыуга беҙ алдан
КИр ЕҺЕНСӘ p. 1. Ҡапма-ҡаршы рәүештә,
бөтөнләй башҡаса. Киреһенсә х ә л итеү. ш Иртә
әҙерләнергә тырыштыҡ. «Оовет баш кортоста
ны», 1986, б сентябрь.
геһен бригадалар ял итер тип көткәйне Тимер
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КИР

кис

Янһаров, ләкин тышыһыҙ Фатима киреһенсә эш
итте: улар Я к уп М ырҙабаевка ярҙамга китте.

■ Елкәһендә дан йөрөткән тауҙар киртләсләнеп
ҡалҡа бейеккә. Т. Арслан.

К И РТЛ Ә СЛ Ә Ү ҡ. Киртләсле итеү; киртләс
Б. Викбай.
2. инш. мәг. Тейешлегә йәки уйлағанға ҡапма- яһау.
К И РТЛ Ә Ү ҡ. ҡар. киртеү. Бүрәнә башын
ҡаршы. Мин бәхетһеҙ булдым, тимәнем. К ире

һенсә, йәшләй йәтимлекте үҙем өсөн бәхет һана
ным. Ғ. Амантай.
К Й р ЗА [РУС. ( нем. ] и. М ахсус рәүештә эшкәр

киртләү.

теп резиналанған бик беше ҡалын туҡыма (аяҡ
кейеме тегеүҙә һәм башҡа эштә ҡулланыла).

ман үтә үткән был осҡалаҡ юл агас тамырҙары
менән киртмәсләнеп, үтеүселәрҙе үрле-түбәнле
һиңкетеп маҙаһын ала. Т. Хәйбуллин.
К ИРТМ Ә СЛ ӘҮ ҡ. ҡар. кирткәсләү. Тай койрогон киртмәсләп ҡырҡыу.
К И РТТЕРЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. киртеү.

[Гөлсәсәк:] Әй, Сәләхетдин агай, тагы кирза
итек алганһыгыҙ икән.. Бер айга ла түҙмәй, өтөлөп сыга. Д. Исламов.
К И р КЫ р АЙ и. диал. Сит-ят ер. Киркырайга
китеү.
К И р КӘ [РУе. кирка] и. Бер яғы осло, икенсеһе
ялпаҡ булған оҙон башлы сүкеш рәүеш ендәге
ҡорал (тау-таш эшендә ҡулланыла). [Яһит:] Таш

сыгарыуга ла машина көсөн егербеҙ. Әле беҙҙең
эш эшме ни ул! Кәрәк менән ер ҡаҙабыҙ, лом ме
нән, киркә менән таш аҡтарабыҙ. Ғ. Әхмәтшин.
К И р ЛЕ-М Ир ЛЕ р. Бер тегеләй, бер былай;
ҡырҫ-мырҫ. Кирле-мирле йөрөү. Кирле-мирле
һөйләшеү, ш [Кыраубикә:] Йә, килен, ирең
юлга сыҡҡанда кирле-мирле һөйләп торма инде!
Ү ҙ хәлен үҙе белә торгандыр. Д. Юлтый.
К И р МӘН и. иҫк. Бейек стена, тәрән урҙар
менән уратылған хәрби нығытма; ҡәлғә. Нисек
тә илде ныгытырга кәрәк. Үткән-сүткән генә
түгел, хатта махсус килгән дошман яуы ла үтеп
инә алмаҫлыҡ кирмән хәленә килтерергә к)>рәк.
К. Мәргән.
К И ҒСӘ Й и. Кир төҫтәге ат исеме. Кирсәй генә
атым, ай, дүнәнем, дүнәнемә күрә йүгәнем (Х а 
лыҡ йырынаи).
К И РТАРТМ А и. Һуҡҡанда һуҙылып, һуңынан
кире тартыла торған ҡамсы. [Сурагол] киртарт

маһы менән старшинаның башынан аша бер
тартты, Т. Хәйбуллин.
К И р ТЕК и, Киртеп алынған урын.
К И РТЕК Л Е с. Киртеге булған, киртелгән.
К И р ТЕКЛӘҮ ҡ. Төрлө урындан киртек яһау,
киртекле итеү.
К И РТ Е Ү ҡ. Нәмәнең ситенән, ҡырынан мөйөшләп уйып алыу. Киртеп тамга һалыу.
ф Ҡолағыңа киртеп ҡуй ҡар. ҡолаҡ.
К И РТК Ә С и, Нимәнеңдер ситендәге киртек-киртек булып торған урын. Кирткәс яһау,
К И РТК Ә СЛ Е с. Кирткәстәре булған. Кирткә

сле биҙәк. Кирткәсле шәл сите. Кирткәсле уҡа,
К И РТК Ә СЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Кирткәслегә әйләнеү,
кирткәсле булыу.
К И РТК Ә СЛ Ә Ү ҡ. Кирткәсле итеү, кирткәс
яһау. Кирткәсләп тегеү,
К ИРТЛ Ә С и. Баҫҡысланып торған урын;
һикәлтә. Тау киртләсе. Ц Киртләс тау, ш Мейес
киртләсендә ,, лампа төтәп ултыра, Ғ. Ғүмәр.

Ташлы тауҙың киртләс ҡаяһында баҫып тора
һомгол ҡоралай, Ҡ . Даян. А гиҙелкәй буйы кирт
ләс-киртләс, киртләстәре бөтөр боҙ киткәс (Х а 
лыҡ иырынаи).
К ИРТЛ Ә СЛ Е с. Уйынтылы-уйынтылы; һикәл
тәле. Киртләсле тау.
К И РТЛ Ә СЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Киртләслегә әйләнеү,
киртләсле булыу. Киртләсләнеп торган тау.

506

К ИРТМ ӘС и. ҡар. кирткәс.
К ИРТМ Ә СЛ ӘН ЕҮ ҡ. ҡар. кирткәсләнеү. Ур

КИРШ ӘҮ ҡ. 1. Ҡайсыны буштан-бушҡа бер
асып бер ябыу; иксәү.
2. Ҡолаҡты һағайтып, алмаш-тилмәш алғаартҡа йөрөтөү (атҡа ҡарата); ҡайсылау. [За

риф:] Тик кенә ултырыгыҙ, осоп ҡалырһыгыҙ,
Турайгыр ҡолагын киршәй, Й. Солтанов.
К ИРӘГӘ 1 и. Кейеҙ тирмәнең нәҙек кенә аға
старҙы сатрашлап эшләгән һөлдәһе. Кирәгә агасы. Кирәгә бауы. ш Беҙ .. тирмә эсенә керҙек.
Мин тирә-ягынан ҡаҙыҡтар менән ныгытылган,
уртаһынан ҡайыштар, ҡыл ептәр менән бәйләп
ҡуйылган кирәгәгә .. игтибар менән ҡараным.
Ш. Шәһәр. [Хужа батырҙарҙы] тирмәгә табан
әйҙәне. Алты кирәгәле аҡ тирмә эсе йыһазлы ла,
һый-хөрмәтле лә ине. Ғ. Хөсәйенов. Кирәгә башы
кирәгәнең түбә өлөшөн нығытҡан яҫы бау. Ҡаҙаҡ ҡатын-ҡыҙы ҡ ул эшенә бик оҫта була. Улар
бау ишә, кейеҙ баҫа, тире иләй, .. матур итеп
төрлө төҫтәге йөндән кирәгә баштары .. туҡый.
Ғ. Ғүмәр.
КИРӘГӘ 2 и. Ике ҡыры ла үткер башаҡ. К ирә

гә башлы уҡ.
К И Р Ә К 1 и. диал. ҡар. ҡ ы р 2. Кирәккә боро
лоу, Кирәктән килгән,
К И РӘ К 2 и, һөйл. Ҡ ала кешеһенең ҡала ситен
дәге йәйләү өйө; дача.
КИРӘМ и, 1. Ағас башына менеү өсөн ҡул
ланылған ус яҫыуындай оҙон бау. Ҡайыш кирәм,
■ Ҡарт бейек кирәм һирпеп менеп китте, ти
(Әкиәттән). Карагай ҙа агас, бейек агас, менеп
булмай кирәм булмагас (Халыҡ йырынан).
2. диал. Кирткәс.
ф Кирәм балта диал. бағау.
КИРӘМ ӘТ [гәр.] и. ҡар. кәрәмәт.
КИС и. 1. Тәүлектең көн менән төн араһында
ғы бер мәле, ҡараңғы төшә башлаған ваҡыт. А й 

лы кис. Ҡыраулы кис. Кискә табан. Кис һайын.
Кис булы у. Көн кискә ауышты. Кискә ҡалыу.
Иртәнән кискә саҡлы. Көндө кис итеү көндө
кискә еткереү. Бөгөн Гөлбоҫтан еңгәй иртәнсәк
тән балалары менән бер ҡабым аш йотҡаны юҡ.
Шәкәрһеҙ ҡоро сәй менән көндө кис итте, Ғ. Дәү
ләтшин. Ҡ ара кис эңер яҡтыһы бөтөп, төн баш
ланған ваҡыт. Ҡара кискә ҡалыу. Ҡ ара таңдан
ҡара кискә тиклем ҡар, таң 1.
2. Ҡояш байып, көн тыуғанса үткән ваҡыт;
төн. Дүрт кис ҡуныу, ■ Егет ,, өйөнә ҡайтып бер
кис йоҡлай ҙа, батша ҡаршыһына баҫа (Әкиәт
тән).
3. (йәки кис менән) р. мәг. Ҡояш байып, ҡараң
ғы төшкән ваҡытта, төн булыр алдан. Кис килеү.

кис

кис

к

ф Баштан кисереү 1) хәтерҙән үткәреү; 2) үҙ
Йәнмырҙа ҡарт бер көн кис балаларын сыуал
башыңда татыу; кисереү.
янына йыйҙы (Әкиәттән). Кис менән иртә ятҡан
КИСЕр ЕҮ 2 ҡ. Ш елтәһеҙ, язаһыҙ ҡалдырыу,
крәҫтиән халҡы торганда ла иртә тора, Ғ. Д ә ү 
ғәФү итеү. [Ҡарт:] Б ик насарлыҡ ҡылып ташлаләтшин.
ганһың бит, ҡустым, Бының өсөн халы ҡ һине
ф Кис ултырыу ҡышҡы оҙои кистәрҙә йыйна
кисермәҫ, М. Тажи. Яланбикәне үҙенең сабыйы
улашып Ҡул эше менән ултырыу. Ш улай бер ва
янына күмделәр, Уны йыуышырга килгән бисә
ҡыт дәртле ҡыҙ сагым, олатайҙарҙың өйөндә
ләр: «Ер күтәрмәҫлек ауыр гонаһ эшләгән был
ҡыҙҙар менән кис ултырабыҙ, Ғ. Ғүмәр. Ҡәҙер
бәндәһен алла үҙе кисерһен инде » ,— тип теләне
КИсе ш ул уҡ ҡәҙер кисәҺе (ҡаР КИсә ').
ләр. Һ. Дәүләтшина.
ф Кис ҡурҡҡан, көндөҙ сыра яндырыр, Мәтсәл.
ф Кисерегеҙ! мәшәҡәт йәки уңайһыҙлыҡ тыу
КИСЕ р, Вилдәле бе р кистә (билдәлелекте
белдергән һү ҙ менән тсулланыла). Ул кисе мин
ҙырған өсөн ғәФү үтенеп әйтелә.
өйҙә булдым,
КИСЕРЕҮ 3 ҡ. йөкм. ҡар. Кисеү 1 2.
КИСЕГЕҮ 1 (кисек*) ҡ. Тейешле ваҡыттан
ф Димсе диңгеҙ кисерер. Әйтем.
КИСЕр ЕШ и. Ниҙеңдер тәьҫиренән килгән
Ьуңға тсалыу; Ьуңлау. Кисегеп килеү, '.ш Үтәләһе
көслө уй-тойғо. Эске кисереш. ■ Әйтегеҙсе, роашыгыс эшең һаман ҡала, һаман кисегә, X. Ҡ у
дильныйҙа саҡта ниҙәр кисерәһегеҙ, әсәләр?
натсбай.
М ыҫҡыл итеү түгел, тап ошондай кисереш менән
КИСЕГЕҮ 2 (кисек*) ҡ. Ҡояш байырға ятсынтыуа һәр әҫәр. р . Ниғмәти. Шофер, сират күпе
лашыу; кискә һартсыу. Көн инде шаҡтай кисек
рен киҫкәндәй, ҡырҡ кисереш менән тауга күтә
кән, А уы л урамы буйлап көтөү ҡайтып килә,
релде, Р. Низамов.
X. Мохтар.
КИСЁТ [РУС. ] и. ҡар. янсыҡ 2.
КИСЕКМӘҪТӘН р. Оҙаҡҡа һуҙмай, тотҡарКИСЕҮ 1 ҡ. 1. Һыуға төшөп, алға хәрәкәт
лыҡһыҙ, тиҙ. Мәсем хан ,, асыуланып кемгәлер
итеү; һыуға төшөп атлау. Кисеп йөрөү. Кисеп
ләгнәт ҡылды, кисекмәҫтән бында Бабсаҡ кил
сыгыу. ■ Аттар йылганың уртаһына тиклем
һен, тине, «Бабсаҡ менән Күсәк».
кисеп барҙы ла, муйындарын һуҙып эсә-эсә туҡ
КИСЕКТЕРГЕҺЕҘ с. Кисектерергә ярамаған;
таны. Ш. Янбаев. / Ниҙер эсенән йырып хәрәкәт
ашығыс, һ и с кисектергеһеҙ саралар. Кисектер
геһеҙ бурыстар,
итеү, йырып атлау. Ҡар кисеү. Ысыҡ кисеп
барыу. Тубыҡтан батҡаҡ кисеп килеү.
КИСЕКТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар, кисеҡгереү.
2. Атлап йәки берәй нәмә ярҙамында һыуҙы
КИСЕКТЕр ЕҮ ҡ. Ү ҙ ваҡытынан һуңғараҡ
аша сығыу. Елкән яһап, итәктәре менән ишеп,
күсереү. Йыйылышты кисектереү,
диңгеҙҙе кисәләр былар (Әкиәттән), һы уы н
КИСЕН р. Кис булғас, кис менән; кискеһен.
эстем, аша кистем, ҡармаҡ һалдым ярынан (Х а 
Кисен генә ятһаң, иртән торһаң, һагынырһың
лыҡ йырынан).
мине, мин булмам (Халыҡ йырынан).
3. Урын аралығын үтеү; аша гиҙеп үтеү. Й ы
КИСЕНЕҮ ҡ. диал, ҡар, кисереү 1 1. Үҙең дә
һан кисеү. Юл кисеү. ■ Поезд өсөн төнгө
күреп тораһың бит, Ғәләү байҙан көнлөккә эш
юлдарҙың ҡурҡынысы юҡ, яланда ла, урманды
ләп кенә алган бер бот арыш. Ыумас ыуып ҡына
ла барыһын да бер тигеҙ кисә. Д. Юлтый. Ҡаҙаҡ
ашаһаң да бер аҙна кисенеүгә етмәҫ, семья ишле
килгән сикһеҙ дала кисеп башы ҡарлы Тянъ
бит, Ғаплатыйф агай, Ғ. Ғүмәр.
КИСЕРЕЛЕҮ 1 ҡ. төш, ҡар, Кисереү 1 1—4.
Шань тауынан. Ҡ. Даян.
4. күсм. Дауам итеп үтеү. Бер йыл кисеп китә,
һугы ш йылында кисерелгән ауырлыҡтар. Ҙур
тагы һугыш башлана (Әкиәттән).
үҙгәреш кисерелде,
5. күсм. К әүҙәләнеп, бер-бер артлы баштан
КИСЕРЕЛЕҮ 2 ҡ. төш, ҡар, кисереү 2. [Үмәр:]
үтеү. Уйҙан кисеү, ш Боронго ваҡыттар арты
Йыназаһыҙ күмелгән әҙәмдең гөнаһы теге
нан береһе бөгөнгө кеүек күңелемдән кисеп, күҙ
донъяла бер нисек тә кисерелмәй тигән бит ки
алдыма килә ине. М. ҒаФури.
тапта, Һ. Дәүләтшина.
6. күсм. Үҙ башыңда татып үткәреү, күреү.
КИСЕРЕҮ 1 ҡ, 1. Дауам иттереп үткәреү.
Ғүмер кисеү, ш Я уҙа минең менәгь бергә булып,
Ғүмер кисереү, ш Батша йоҡоһоҙ был төндө
ҡаш ы ларҙы бергә кистегеҙ, X. Кәрим. Ҡыуат
нисек кисерергә белмәй аптыраган (Әкиәтһымаҡ ирҙәр һирәк, аҡыл менән дау кисә (Халыҡ
.тән).
йырынан).
2. Уй-Фекер аша үткәреү. К үңелдән кисереү.
ф Баштан Кисеү үҙ башыңда татыу, күреү,
Ф Ошо мәлдә үлемеңде түгел, гүмереңде уйҙан
кисереү. Беҙ хат яҙганда бөтә баштан кискән
кисерәм, М. Кәрим.
дәрҙе, окоп тормоштарын яҙабыҙ, Д. Юлтый. Ваз
3. Үҙ башыңда татыу, күреү (тормош хәлдә
кисеү ҡар, ваз. Донъянан кисеү ҡар, донъя. Ут
ренә ҡарата). А уы рлы ҡ кисереү, Кайгы кисереү.
(йәки ут-Ьыу) кисеү күп нәмә, күп аүырлыҡ
Шатлыҡ кисереү, ш Ҡатындарҙың күбеһе һал
күреү. Уттар-һыуҙар кисте Сафа — сыныҡҡан
датка гүмерен кисергән, ирҙәрен, балаларын
һалдат, Б. Бикбай.
югалтҡан. Ғ. И браҺимов. И кһеҙ-сикһеҙ киң дала
ф Агын һыуҙы ат кисер, ауыр көндө ир кисер.
һуҙылып китә. Күпте күргән, бик күпте кисергән
Мәҡәл. Кисеү бирмәс йылга юҡ, батыр еңмәс
сал дала ул. 3 . Биишева. / Т үҙеп үткәреү, күтә
дошман юҡ. Мәҡәл.
реү. Э лек рахит менән ауырыган .. бала грипп
эләктерһә, бик ауыр кисерә.
КИСЕҮ 2 и. Һыуҙың кисеп аша сығып йөрөй
торған һай урыны. Элегерәк беҙ бала саҡта
4. Ниндәйҙер бер киҫкен хәлдә булыу, ошо
хәлде үтеү. Көрәш осорон кисереү. Милләт б у 
кисеү бирмәгән һаҡм ар бөтөнләй һайыгып ҡал
ган. С. Кулибай.
лып формалашыу дәүерен кисереү.
■
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КИСКЕ с. Көн аҙағындағы, кис ваҡытындағы.
Киске аш. Киске ел. Киске һалҡын. / Кис бУла
торған, кисен үткәрелгән йәки этлән гән . Киске
тамаҡ. Киске һауым. Киске уҡыу. Киске уйын

киттек. Кәзә меҫкен оя эсендә тороп ҡалды.
С. Кулибай.
К И С Л ӘҮ ҡ. 1. Кис булыу, кискә һарҡыу. Бер

тән кискелеккә төйәк алдына ҡайтҡанда Ҡара
у ыҙ уларҙы барып ҡаршылар булды. С. Кули

кеше китеп барганда көн кисләгәс, ауылга инеп,
фатирга төшкән (Әкиәттән).
2. Кискә, һуңға ҡалыу. Эште бөтөрөп ҡай
тайым тип, кисләп киттем.
КИСМ ӘЛЕК и. диал. ҡар. к и с е ү 2.
КИСТЕ р. Билдәле бер кистә; кисе. Б ы л кисте
у л [Сәгиҙә], йәштәр уйынын ҡарап, күңел асып
ҡайтыр өсөн клубҡа барҙы. М. Тажи.
К И С ТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кисеү 1 1. Йылганы
кистереп сыгыу.
КЙС ТО Ч КА [рус.] и. ҡар. бумала. Ә Сания
Зариповабыҙ гәжәп оҫта художник булып
сыҡты. Ҡ улында кисточкалар уйнап ҡына тора.

бай.
3. и. мәг. һөйл. Киске аш. Кискелекте ашап

Н. Мусин.
КИСТӘН р. Үткән кис, кис менән. Ф әгилә кис

алгас, Салих китапты асты ла ҡысҡырып уҡый
башланы. X. Мохтар.
КИСКЕҺЕН р. Кис менән, кис булғас; кисен.
Кискеһен һалҡынайтып ебәрҙе.
КИСКӘ р. Кис булыуға, ҡараңғы төшөүгә.
Егет кискә .. өйөнә ҡайтып керһә, өй эсе гөлт
итеп йыйыштырып ҡуйылган, ти (Әкиәттән).
КИ С К Ә р Е р. диал. Кискеһен.
К И С Ҡ О р ОН р. Кискә табан. Берҙән-бер
мәлде, көҙ көнө, кисҡорон, батшаның уландары
ҡарындаштары менән баҡсала .. йөрөргә булган

тән ҡыҙына яңы күлдәк теккән, өҫ-башын ямаган, бөтәйткән. Б. Бикбай.
КИ С ТӘ Н -К И С р. Кис көндәре, кистәрен.
Былтыр ике-өс ай кистән-кис кенә баланы бергә
алып ултырган саҡта [Зәйнәп] Диләне укы рга -яҙырга өйрәткәйне. Х әҙер үҙе .. тырышып-тырышып өйрәнә. Һ. Дәүләтшина.
К ИСТӘ р ЕН р. Кис көндәре. Больницала Ғәй
шә менән дуҫлаштыҡ.. Кистәрен уның менән
оҙаҡ һөйләшеп ултырабыҙ. С. Агиш.
К ИСӘ 1 и. иҫк. ҡар. кис 1. Айҙы ң ун дүртенсе
кисәһе.

йырлап-бейеп күңел асыу өсөн кис ( ғ ә ҙ ә т т ә асыҡ
һауала) үткәрелгән йәиггәр уйыны. Бөгөн ҡыҙҙар

эштән ҡайтҡанда киске уйынга сыгырга һөйләш 
теләр. Д. Исламов.
ф Киске мәктәп ҡар. мәктәп 1.
О Иртәнге ашты ташлама, кискеһен башлама.
Мәҡәл.
КИСКЕЛЕК с. 1. Кискә тәғәйенле, кис үтә
лергә тейешле. Кискелек һауым.
2. и. мәг. Киске ваҡыт, кислек. [М алдар] үреш

(Әкиәттән).
КИСЛЕК и. Киске ваҡыт, кискелек. Көн кис

леккә ауышҡайны инде. Ҡояш нурҙары ла талгынлана төштө. Д. Исламов.
К ИСЛЕКЛЕ с. Кисен оҙаҡ йоҡламай ултырыусан. Кислекле кеше.
КИ С Л ЕКҺЕҘ с . Кисен түҙә алмай, тиҙ генә
йоҡларға ятыусан. Кислекһеҙ кеше.
К И С Л О р О Д [РУС.] и. Химик элемент, тын
алыу һәм яныу өсөн кәрәк булған, водород менән
ҡуты лғанда һыу хасил иткән, һауа составын
дағы еҫһеҙ, төҫһөҙ газ. Кислород берләшмәләре.
Кислород е т е т м әү мед. тән туҡымаларында кис
лородтың аҙайыу ы.
ф Кислородлы мендәр һауа етмәгәндә кисло
род һулатыу өсөн ҡулланылған медицина при
боры.
КИСЛОТА [РУС. ] и. Составында тоҙ барлыҡҡа
килгәндә металл менән алмаглыныуға һәләтле
водороды булған әскелт химик берләшмә. Азот

кислотаһы. Көкөрт кислотаһы. Тоҙ кислотаһы.
ф аскорбин кислотаһы ҡар. аскорбин. Һөт
кислотаһы матдәләр алмашыныу процесында
барлыҡҡа килгән бик мөһим продукт (һыуҙа тиҙ
ирей торған төҫһөҙ кристалл рәүешендә була).
КИСЛОТН О СТЬ [РУС ] и. ҡар. әселек '.
КИСЛӘТЕҮ к. 1. Кис итеү, кискә еткереү.

Ахырҙа .. хәлдән тайган ҡыугынсылар, оҙон
көндө кисләтеп, йәстү ваҡытында гына йәйләүгә
кире ҡайтҡан. Н. Иҙелбай.
2. Кискә ҡалыу. [Булат:] Уҡыуҙан кисләтеп
кенә ҡайттым. К. Кинйәбулатова. Өмә менән ки
леп, кисләтеп, төн ҡундылар өйкөм төбөндә.
Ғ. Амантай.
КИСЛӘТӘ р. Кис булғас, кис менән. Ситәндең

ишеген асыҡ ҡалдырып, кисләтә ауылга ҡайтып

ф Ҡ әҙер кисәһе рамазан айының 27-се кисе
(дини ҡараш буйынса, теләгән теләктәр ҡабул
була торған кис; йәнәһе, ошо кистә күк ҡабағы
асылып, кешенең теләге аллаға шунда уҡ барып
етә). [Тимеркәй:] Бай агай өй эсе менән ҡәҙер

кисәләрендә намаҙ уҡыганда, теләк теләгәндә,
мин дә теләнем.. Береһе лә ҡабул булманы.
Д. Юлтый.
КИСӘ 2 и. Берәй ваҡиғаға бағышланған киске
йыйылыш. Байрам кисәһе. Тантаналы кисә. Т е

матик кисә. Шигыр кисәһе. Әҙәбиәт кисәһе.
■ Үтәголов унынсы класс уҡыусыларына арналган хуш лаш ы у кисәһенән төнләтеп ҡайтып
йоҡларга ятты. Ж. Кейекбаев. Хәтереңдәлер,
улым, оҙатҡанда кескәй генә кисә яһаныҡ.
Р . Ниғмәти.
К И С Ә 3 p. 1. Үткән көнө, бөгөнгөнән алдағы
көндө. Кисә кис. ■ Ҡыҙмаса баштан берәүҙе
кисә хаҡһыҙ маҡтаным. М. Кәрим.
2. и. мәг. Кисәге көн, кисә булған көн. Кисәнән

бирле, ш Кәмәгә төшөрбөҙ, балыҡ тоторбоҙ
тип, кисәнән һөйләшеп ҡуйгайныҡ. М. Хәйҙәров.
КИСӘТЕ с. 1. Кисә булған, үткән көнгө.

Кисәге хәл. // Кисәгене ҡабатлау, ш Кисәге
ваҡига миңә төш кеүек тойола. Д. Юлтый. [Ҡарт
тың] һөйләгәндәре миңә кисәгеләрҙе хәтерләргә
ярҙам итте. С. Агиш.
2. р. мәг. диал. ҡар. кисә 3. Кисәге ҡайҙа б у л 
дың?
КИСӘГЕНӘК р. ҡар. кисә 3.
КИСӘЙЕҮ ҡ. ҡар. кисләү 1.
КИСӘЛЕ-БӨТӨНЛӨ/?. Һуңғы ике көн эсендә.

Кисәле-бөгөнлө көн йылы тора.
КИСӘҢТЕ с. һөйл. ҡар. кисәге 1.

кис
КИ С Ә Ү с, 1. Һуң ҡасҡан, һуңға ҡалып быуаҙыған (ғәҙәттә Ьыйыр, һарыҡ-кәзәгә ҡарата
әйтелә).
2. р, м, диал. Һуң. [Гөләйшә:] Бөгөн кисәү
инде, у л [Булат] кайтып йөрөмәҫ, К. Кинйәбу
латова.
КИ С Ә ҮЕЛ Л Ә Ү к. Кискә яҡынлау, кискә ауы
шыу. [Кормой:] Ярай мин дә ҡайтайым инде, көн
дә кисәүелләп китте, бик оҙаҡ ултырҙым Б. Вик
бай.
КИ С Ә Ү Л Ә Ү ҡ. 1. Кис булыу, кискә ауышыу;
кисләү. Көҙгө көн бик ҡыҫҡа була бит ул, һә
тигәнсе көн кисәүләй ҙә ҡуя. Т. Йәнәби.
2. Һуңға ҡалыу, Ьуңлау. [ Н ы язгол:] Кана,

бисә, йыйһындар сәйҙе, мин өйләгә кисәүелләйәм. Һ. Дәүләтшина.
КИҪЕЛЕҮ (киҫек*) ҡ. ҡар. киҫәү 2.
4 К иҫеККер әрләгәндә әйтелә.
К ИҪЕК 1 с. 1. Киҫеп алынған, киҫелгән. Киҫек

агас.
2. Ө ҫкә өлөшө яҫылыҡ менән киҫелгән. Киҫек
конус. Киҫек пирамида. Киҫек цилиндр,
К И Ҫ ЕК 2 и, мат. Ике яҡтан киҫелгән Ьыҙыҡ.
ф К үңелдә киҫек тотоу күңелдә шик тотоу.

[Морат:] А сия онотҡандыр инде у л мине, [Ғарифә:] Эй, онотоу ҡайҙа ул! К үңелеңдә киҫек
тотма. А сия кеүек ҡатынды хуплар өсөн һүҙ юҡ.
С. Кулибай.
К И Ҫ ЕК ТЕр ЕҮ ҡ. ҡар. киҫәтеү. [Ш әрифулла:]

һ и н исмаһам ҡыҙыңа әсә була бел. [Ҡатыны:]
Анһыҙ ҙа киҫектереп, әрләп торамсы, Я. Хамма
тов.
К И Ҫ ЕК Һ ЕҘ с, 1. Әйткәнде ҡолағына элмәүсән; тыңлауЬыҙ. [Сәйҙә:] һарыҡтарҙы тугайга

төшөрмәгеҙ, тип әллә нисә рәт әйттем. Ул Нәби
бигерәк киҫекһеҙ. Әйтһәң, әрепләшеп бара.
М. Буранғолов.
2. күсм. диал. Өҙлөкһөҙ. Киҫекһеҙ буран,

ш Арыу-талыуҙы белмәгән киҫекһеҙ ел генә
һаман я л итергә теләмәне. Я. Хамматов.
К И Ҫ ЕК Һ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. 1. КиҫекЬеҙгә (1 мәғ.)
әйләнеү, киҫекһеҙ булыу.
2. Үҙ Ьүҙләнеп үҙенекен дауам итеү, киҫәмәү.

Яралылары ҡот осҡос тауыш менән ер йыртып
аҡыра. П уля тейеп өлгөрмөгәндәре киҫекһеҙлә
неп һаман алга бара. Ж. Кейекбаев.
КИҪЕЛЕШ и. Киҫеп алынған, киҫеп төшөрөл
гән урындың йөҙө. Арҡыры киҫелеш. Б уй киҫе
леш. ■ Геологик киҫелеш бәләкәй масштабта
ер ҡатламдарының киҫелгән йөҙөн күрһәтә.
К. Ғимерғазин.
КИҪЕМ и. Киҫкән, ҡырҡҡан урын. Конус

киҫ
3. диал. ҡар. бесеү *. Күлдәк киҫеү.
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4. Үткер нәмә менән йәрәхәтләү; ҡырҡыу. Бар
макты киҫеп ебәреү. Яңылыш ҡулды киҫеү.
5. Ниҙер аша үтеп, икегә айырыу; ҡырҡыу.

Беҙ килгән юлды киҫеп оло юл ята. С. Кулибай.
Юлдың тауҙы киҫеп үткән ерендә генә, бер ҡараңгы мәмерйә алдында тугыҙ башлы дейеү ята,
ти (Әкиәттән). / күсм. Арҡыры төшөү, юлды кәртәләү. Йомро гына тояҡ ай йылҡының ю лкайҙарын киҫер ҙә йәнлек юҡ (Халыҡ йырынан).
6. күсм. Бер өлөш бүлеп, айырыу; ҡырҡыу.
Тәжрибә үткәреү өсөн колхоз ер киҫеп бирҙе,
7. күсм. Бер өлөш бүлеп алып, кәметеү; ҡыр
ҡыу. Баксаны киҫеү. Сабынлыҡты киҫеү,
■ Айбулаттың эш хаҡын, ашаган өсөн тип,
киҫеп алып ҡалдылар, Һ. Дәүләтшина.
8. күсм. Үлтереү.
9. күсм. Кимереп, йырып аш ау. Быйманы көйә
киҫкән,
10. күсм. Ҡырҡа ҡаршы төшөп туҡтатыу.—
Х әбирҙе ниңә сәй эсергә ултыртмайһың? — тине
[Абыстай] ,— Бала-сагага һуңынан эсергә лә
ваҡыт бар ,— тип, уның һүҙен киҫте әсәй. Ғ. Х әй
ри. Ҡырт КИҫеү эште, Ьүҙҙе ҡәтғи рәүештә
ҡырҡа туҡтатыу, өҙөү. [Мансаф:] Беҙҙең әсәй
киҫкен холоҡлораҡ инде ул. Оҡшамаһа, ҡырт
киҫә лә ҡуя. Ш. Биҡҡол. / Хәл ҡылым формала
рында килеп, эш -хәлдең ҡәтғилеген белдерә;
ҡәтғи рәүеш тә. Киҫә әйтеү. Киҫеп яуап биреү.
11. күсм. Юҡҡа сығарыу, бөтөрөү. Ғүмерҙе

киҫеү. Өмөттө киҫеү. Ризыҡты киҫеү, ш Таң
елдәре ,, болоттарҙы ҡыуып, көн ҡаршылап, төн
караһын таңда киҫтеләр, Ғ. амантай.
12. күсм. Әсеттереп, яндырып ауырттырыу.
[Гөлйөҙөмдөң] тәне ут кеүек яна,,, билен ур а л
тып киҫә. Һ. Дәүләтшина. Иренемде ҡаршы
елдәр, киҫте, сәсемдә — сал йылдар туҙаны,
М. Кәрим. / Әрнетеп ғазапландырыу. һандугаскай, наҙлым, ҡуй һайрама, һайрап йәш бәгеремде киҫмәй тор. Ш. Бабич. Ө ҙә үҙәкте, киҫә йөрәк
те, хуш бул, тигән һүҙҙәре (Халыҡ йырынан).
13. күсм. Интектереү, яФа сиктереү, тынғы
лыҡ бирмәй ҡакшатыу. Ғатаулланың ауырыу
киҫкәндән һуң әле ныгынып етмәгән аңы, төш
күргәндәге һымаҡ, аңҡы-тиңке килеп тора.
Й. Солтанов. Муйынды КИҫеү ҡар. муйын. Уйнар
ҙа инем, көлөр ҙә инем, ф әҡирлеккәй киҫә
муйынды (Халык йырынан).
+ аҫтан киҫеү уҫал уй менән аҫтыртын эш
алып барыу, аҫтан киҫеп, өҫтән ямау аҫтыртын
яуыз эш эшләп, якшы булып Күренеп йөрөү.

Йылан аяғын киҫкән ҡар. йылан.
киҫемдәре,
•
Дуҫың бысагы менән мөгөҙ киҫ, дошманың
КИҪ ЕН ДЕ 1 и, ҡар, ҡырҡынды
бысагы менән кейеҙ киҫ. Мәкәл. Үтмәҫ бысаҡ
КИҪ ЕН ДЕ 2 и, ҡар, ҡырҡынды 2.
ҡул киҫер. Мәкәл. Эйелгән башты ҡылыс киҫ
мәй, Мәкәл.
К И Ҫ Ер ЛЕ С. диал. Ү ҙ һүҙле, кеҙе.
К И Ҫ ЕҮ ҡ. 1. Ярып, телеп үтеп инеү, йәрәхәт
КИҪЕШЕҮ ҡ. 1 .урт. ярҙамл. ҡар. киҫеү 1 ,2 ,6 .
Утын киҫешеү,
ләү; ҡырҡыу (үткер нәмәгә ҡарата). Ҡайсы тупарган, киҫмәй. / Баҫып, өйкәп ауырттырыу;
2.
Ү ҙ-ара киҫеп үтеү. Киҫеш еү нөктәһе. Авто
ҡырҡыу. Артмаҡтың бауы иңбашты киҫә.
мобиль юлы тимер юл менән киҫешкән урын,
2.
Үткер ҡорал менән өҙөү, өлөштәргә һәм
КИҪКЕЛӘНЕҮ ҡ. төш, ҡар, киҫкеләү. Урта
киҫәктәргә бүлеү; ҡырҡыу. Киҫеп алыу. Киҫеп
Себер яйлаһы уйһыу ерҙәр менән киҫкеләнгән,
төшөрөү. Туҡмас киҫеү, ш Өй артында .. ВәлетКИҪКЕЛӘҮ ҡ. Өлөш өлөшкә киҫеү; турау,
дин утын киҫә. М. Кәрим. / Күнләп ауҙарыу;
кыркҡылау. Кейеҙбай алмаһын киҫкеләй ҙә,
әҙерләү. Агас киҫеү. Урман киҫеү. Әрҙәнә киҫеү.
кыҙга ҡаптырып бөтә (Әкиәттән).
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К ИҪКЕН с, 1. Үҙәккә үткес, әсе (елгә тсарата).
Күкрәне күк, тетрәне ер, иҫте киҫкен көслө ел.

ф Киҫә арҡыры ҡар. арҡыры 1 1. Киҫә бысаҡ
ҡаршы диал. тсыртса ҡаршы.
КИҪӘ 2: киҫә ел ш ул уҡ киҫмә ел (ҡар. киҫмә).
Иҫә генә, ай ел иҫә, киҫә елдәр кискә көсәйер

Ш. Ф идаи.
2. Ҡапыл бүлған, тсыҙыү. Киҫкен хәрәкәт. К иҫ
кен аҙымдар менән, ■ Ямал, башын һелкеп, киҫ

кен бер хәрәкәт менән: — Саҡырма, үҙем ба
рам ,— тине. М. Тажи.
3. Ҡапыл, көтмәгәндә бүлған, һиҙелерлек нытс.

Киҫкен үҙгәреш. Киҫкен боролош,
4. Бик тсатмарлы, аүыр Һәм тсыйын. Киҫкен
көрәш, ш һ угы ш беҙҙең быуын кешеләренең һәм
минең биографиямдың иң киҫкен өлөшө, Н. Н әж 
ми.
5. Тиҙ хәл итеүҙе талап иткән, аүыр һәм көсөр
гәнешле, тсыртсыү. Киҫкен мөнәсәбәт, ш Киҫкен

шарттарҙа 1919 йылдың октябрендә Күҙәйҙә
партияның кантон комитеты төҙөлә, Н. Зари

(Халыҡ йырынан).
КИҪӘК 1 и. 1. Бөтөндән бүленгән бер өлөш,
бәләкәй бер өлөш. Балсы ҡ киҫәге. Икмәк киҫә

ге. Кагыҙ киҫәге. Таш киҫәге. Киҫәктәргә бү
леү,
2. Сама менән бүлгеләнгән нәмәнең бер өлөшө
(төп һандар менән ҡулланыла). Бер киҫәк икмәк.
Ике киҫәк ситса. ■ [Тимашев] берәр киҫәк май,
колбаса менән барыбыҙҙы ла һыйланы, Д. Юл
тый • / Һатыү өсөн өлөшләп эшләнгән даналы
нәмәнең береһе. Бер киҫәк һабын,
3. Әҫәрҙең бер бүлеге, бер өлөшө. Романдың

беренсе киҫәге. Өс киҫәктән торган симфоник

әҫәр,
пов.
К ИҪ К ЕН Л ЕК и, Эш-хәлдәге көсөргәнешлек,
4. грам. Һ үҙ йәки һөйләмдең грамматик (функ
киҫкен хәл. Үҙ-ара мөнәсәбәттәге киҫкенлек,
цияға эйә булған бер өлөшө. Айырымланган
■
1921 йылгы аслыҡтан һуң илдә ауыл хужа- киҫәктәр. Баш киҫәктәр. Тиң киҫәктәр, һөйләм
лыгын күтәреү бурысы бөтә киҫкенлеге менән
килеп баҫты, Ғ. Хөсәйенов.
КИҪКЕНЛӘШ ЕҮ ҡ. Көсөргәнешле, киҫкен
төҫ алыу; тсыртсыүлашыү. Х ә л киҫкенләште, Үҙара мөнәсәбәт киҫкенләште, ■ Бөтәһенән элек

хеҙмәт менән капитал араһгяндагы ҡаршылыҡ
тар киҫкенләшә. «Совет Башҡортостаны», 1986,
26 Февраль.
КИҪКЕНЛӘШ ТЕр ЕҮ ҡ. Киҫкен хәлгә килте
реү, көсөргәнешле итеү. Х әлде киҫкенләштереү,
КИҪКЕС и. Тимер тсыртсыү өсөн хеҙмәт иткән
үткер тсорал; тсыртстсыс. [Ғөбәй — Ғарифҡа:]

Ә бит бер үк деталде бер юлы бер нисә киҫкес
менән дә эшләргә мөмкин, Н. И ҙелбай.
КИҪКӘ и. 1. Йыүан түмәр. Ярыҡ киҫкә,
ш Саңҡуй тауы башына килеп еткәс, у л [Егет]
артмагын һалып, юл буйындагы киҫкә өҫтөнә
ултырҙы. Ж. Кейекбаев. / Йығылып, сереп
яттсан йыүан ағас. Эт бик оҙаҡ күренмәй торҙо
ла, киҫкә артынан өрә-өрә атылып килеп сыҡты.
Хикәйәләр, 1974.
2. күсм. Аүыр тсүҙғалыүсан, яй кешегә тсарата
әйтелә.
ф Сөрөк киҫкәһе әрләгәндә әйтелә.
КИҪ К ӘК и. ҡар. кнҫкә 1.
КИҪМӘ: кнҫмә ел әсе, үҙәккә үткес ел.
КИҪМ ӘК и. Ҡолатслы ҙүр ағас күнәк, һ ы у

киҫәктәре. Эйәрсән киҫәк,
5. диал. ҡар. ишарат 2. Ү ҙәк усадьба тигәне
нең бөтә хазинаһы иҫке шпалдарҙан өйөлгән бер
өй киҫәгенән ,, тора ине. Д. Исламов.
ф Йәи киҫәге ҡар, йән. Хат киҫәге бәләкәй
генә хат. [Айбулат] ике илеләй генә ҡагыҙга хат
киҫәге яҙып, Яланбикәнән Гөлйөҙөмгә бир
ҙертте. Һ. Дәүләтшина.
КИҪӘК 2 р. Көтмәгәндә, ҡапыл. Төндә Имәнтауҙан Йомагужа ҡарттың киҫәк кенә вафат
булы уы тураһында хәбәр иттеләр. Ә. Вәли. Мин
киҫәк шикләнә төштөм: ысынлап та, [күгәрсен
дәр] икенсе яҡҡа осоп китһә, нишләрһеңI
Н. Ҡәрип.

КИҪӘКЛЕ с. Киҫәк-киҫәк рәүеш ендәге. К и 
ҫәкле һабын.
КИҪӘКЛӘНЕҮ ҡ. Киҫәктәргә бүленеү, ваҡ
ланыу. Киң Агиҙел. Яҙгы ташҡын һыуҙар һый
май ага йылга ярына. К иҫәкләнеп йөҙгән ҡалын
боҙҙар, яр таштарын айҡап ярыла. Ҡ . Даян.
КИҪӘКЛӘҮ ҡ. Киҫәктәргә бүлеү, ваҡлау.
К иҫәкләп турау.
КИҪӘКСӘ и. лингв. Айырым һүҙ йәки һөй
ләмгә ниндәй ҙә булһа бер мәғәнә үҙенсәлеге
өҫтәй торған ярҙамлыҡ һүҙ (бит, ғына, да, *дыр,
*мы һ. б.). И келәнеү киҫәксәләре. Көсәйтеү

киҫәксәләре. Сикләү киҫәксәләре.
КИҪӘКТӘН р. Бик ҡапыл, ҡырҡа. Киҫәктән
артҡа боролоу.
КИҪӘЛТӘ и. диал. Һикәлтә. Бейек тауҙарҙы
баев.
ярып йырганаҡтар төшә, тагы ла киҫәлтә тау
КИҪТЕр ЕҮ ҡ. йөкм. ҡар, клҫеү. Агас киҫте
һырты китә. Н. Ҡәрип.
реү,
•
Астан ҡаҙан аҫтырма, ялангастан кейем
КИҪӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. киҫәтеү. Йыйы
киҫтермә, Мәтсәл.
лыштың кисектереләсәге алдан киҫәтелде.
КИҪӘТЕҮ ҡ. Алдан белдереү, иҫкәртеү. К и 
КИҪТӘН [Рг/С. кистень] и, Ҡыҫтса ғына һапҡа
ҫәтеп ҡуйыу. Киҫәтеп тороу. Киҫәтеп әйтеү.
сылбыр менән гер йәки баштса шүндай аүыр нәмә
тағылған боронғо һүғыш тсоралы.
■
Бабай үҙенең улдарына: «Бәләкәйһегеҙ әле,
кейек ауларга йәшегеҙ етмәгән, .. һәләк булырКИҪТӘНДӘЙ с. Саманан ҙүр; уҫлаптай. К иҫ
һ ы г ы ҙ — тип гел генә киҫәтә торган булган
тәндәй бала. Киҫтәндәй икмәк киҫәге,
(Әкиәттән). [Күңелсәков:] «Мөһим эшем бар,
КИҪӘ 1 p. 1. Ҡыртса төшкән, нытс текә. Киҫә
бер кемде лә индермә!» — тип секретарына ки
төшкән бейек яр.
2. Ҡап-арҡыры йүнәлештә; текә. Салгыны ҫәтте, Ф . Иҫәнғолов.
киҫә яныу. ш Юлым киҫә борола, инде тап үҙе
КИҪӘҮ 1 и, киҫәү ағасы, диал, 1. Тәртешкә.
2. Торонбаш.
беҙгә ҡарап китә. К. Кинйәбулатова.

киҫмәге, ш Ҡар баҙҙарында киҫмәк-киҫмәк ба
лы, киҫмәк-киҫмәк һары майы ултыра, Н. Асан
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ф Тамуҡ КИҫәүе дин ҡанундарын үтәмәгән,
динде һанға һуҡмаған кешене әрләгәндә әйтелә.

иш әйтеүсе.

[Хәйерелбанат:] Тамуҡ киҫәүе! Кафыр! Нисек
телең барып .. шундай динһеҙ һүҙҙәр һөйләйһең,
һары урыҫ! 3 . Ғәлимов.
КИҪӘҮ 2 ҡ. Әйткәнде тыңлау, әйткәнгә ҡолаҡ
һалыу. [Командир — Әхмәҙигә:] Мин һеҙгә ..
әйттем бит, яҡшы ҡарагыҙ, халыҡты рәнйетмә
геҙ тинем. Бы л ниндәй киҫәмәгән халыҡ. Һ. Д әү 
ләтшина.
ф Кнҫәмәгән кнре байтал киҫекһеҙ кешегә
шелтәләп әйтелә.
КИҪӘҮҺЕҘ с. диал. Киҫекһеҙ.
КИТ 1 [РУС. <гР.] и. Һыны менән балыҡҡа оҡшаған иң ҙур им еҙеүсе диңгеҙ хайуаны. Кит

майы. Кит мыйыгы. Кит аулау.
КИТ 2, КИТ әле ымл. 1. Берәй нәмәгә ышанып
етмәй, аптырап калганда әйтелә. «Санияңдан
ҡолаҡ ҡаҡтың инде » ,— тине Билалов .. Егеттең
ҡото алынды: «Кит, әй! Ысынлапмы? » Д. И сла
мов.

2. Б ерәүҙең һүҙен йәки үҙен кире ҡаҡҡанда
әйтелә. [Шәрифә:] Кит, алйот,.. башымды әйләндереп йөрөмә. Һ. Дәүләтшина.
КИТАЙКА [РуС.] и. Ғәҙәттә күк төҫтәге беше
мамьгк туҡыма.
КИТаП [гәр.] и. 1. Виттәре билдәле бер тәр
типтә йыйылып, тышлап төпләнгән баҫма (ш у
лай ук боронғо кулълҙма) әҫәр. Боронго китап.

к

Мәгрифәт эшенә өлөш индергән
был тырыш һәм баҫалҡы китапсыларҙың байтагы үҙҙәре хаҡында бер ниндәй ҙә белешмә
ҡалдырмаган. Ә. Харисов.
2. Ауылдан-ауылға йөрөп, халыҡҡа китап

уҡыған кеше.

КИТАПСЫЛЫҠ и. иҫк. Китап баҫыусылыҡ.
КИТАПХАНА [гәр. -J- Фарс.] и. 1. Төрлө баҫ
ма йәки Яҙма әсбаптарҙы йыя, һаҡлай һәм уҡыр
ға биреп тора торған ойошма; библиотека. К и 

тапхананың ҙур бүлмәһенә оҙон өҫтәл ҡуйылган.., [уның] өҫтөндә — газета һәм журналдар.
С. Кулибай. / Айырым бер маҡсат менән бер
урынға тупланған китап-журнал йыйылмаһы.

Шәхси китапхана.
2. Баҫма әҫәрҙәр һаҡлай торған бүлмә йәки
йорт.

КИТАПХАНАСЫ и. Китапханала эшләгән
белгес. Китапханасы каталог, картотека, аль
бом, плакаттар менән таныштыра, улар менән ни
сек эш итергә өйрәтә. «Башҡортостан уҡыты
усыһы», 1965, № 4.
КИТЕК с. 1. Сите уйылып, кителеп сыҡҡан.

Китек ҡалаҡ. Китек сынаяҡ. Китек теш. Ц Сы
наяҡ китеге. ■ Бәләкәй саҡта атаһы һугып ебә
реп, у л [Зөфәр] һике йөҙлөгөнә йыгылгайны.
Шунан бире уның аҫҡы ирене китек булып
ҡалды. X. Ғиләжев.
2. күсм. Теүәллеген юғалтҡан, кәмегән, етеш
һеҙ. [Бала] юҡлыҡтан тормоштоң бер сите китек
Ҙур китап. Рәсемле китап. Китап бите. Китап
кеүек булып тора. Ф . Лоҡманов. Ө йҙә түшәк
күргәҙмәһе. Китап кәштәһе. Китап лавкаһы. К и 
менән самауыр юҡлыгы әллә ҡайҙан күҙгә бәре
тап сауҙаһы. Китап баҫыу. Китап сыгарыу.
■
Зөлхәбирә һылыу китап уҡый, ҡыя ябып леп тора. Өйҙөң бер ягы китек булып ҡалган
кеүек күренә ине. М. ҒаФури.
шәлен башына (Халытс йырынан). / Айырым
ф Күңел китек булыу ниҙер етмәгән итеп һи
баҫма итеп баҫып сығарылған йәки баҫыласаҡ,
ҙеп, кәмһенеү. Уның бер ҡулы бәләкәй саҡтан
билдәле бер эстәлектәге ҙур күләмле әҫәр. Б е
уҡ, аттан йыгылып төшөп, һынган. Шуга күрә
лешмә китап. Йыр китабы. Тарихи китап. Әҙәби
уның күңеле китек йөрөгән саҡтары ла йыш
китап. Китап яҙыу. ■ Эй, китап,., күп белемдәр
була. Н. Ҡәрип. Х әҙер инде ҡыҙҙың тамаҡ та
бир миңә! Эй китап, мин аңгыраны төҙ юлга күнтуҡ, өҫ тә бөтөн, тик күңеле генә китек, ти. А уы л
дерһәнә. Ш. Бабич. Китап — белем шишмәһе,
ягын һагына, ти, бахыр (Әкиәттән).
китап, иң ҡиммәтле рухи байлыҡ.., әммә ошо
#
Йырҙың йыртыгы юҡ, көйҙөң китеге юҡ.
байлыҡтың кәштәләрҙе биҙәп ятҡаны түгел,
Мәҡәл.
ә ҡулда булганы яҡшыраҡ. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 13 нолбрь.
КИТЕК-ҠОТОҠ с. 1. Кителеп, ярсылып бөт
2. Ҙур әҫәрҙең айырым баҫылған бер киҫәге.
кән. [Энйебикә] китек-ҡотоҡ өс шәшке ултыр
Дүрт китаптан торган әҫәр.
тып, ҡалай менән моронланган сәйнүктән сәй
3. иҫк. Боронғо дини әҫәр. Китап һүҙе. Ф а л - яһай башланы. Һ. Дәүләтшина.
китабы, ш [Хисамый:] Китап әйткән, әгәр биш
2. Анда-һанда бүленеп, кителеп ҡалған. К и
быуын айырылган булһалар, үҙ ҡәрҙәш-ырыутек-ҡотоҡ сабынлыҡ. Ц Х әйҙәр эштең көйөнә
ыңа әйләнергә ярай, тигән. Б. Бикбай. Китап
төшөнөп, Моратша агай менән дуҫлашып ҡына
асыу китапҡа ҡарап кешенең яҙмышын әйтеү;
өлгөргәйне, жнейкага тип ҡалдырылган китеккүрәҙәлек итеү.
ҡотоҡ бөтөп тә тә ҡуйҙы. Ф . Иҫәнғолов.
4. диал. ҡар. ҡатлансыҡ2.
КИТЕЛЕҮ 1 ҡ. төш. ҡар. китеү 1 1—4. [Хафиз
ҡарт:] Ярар, мин ҡайтайым инде, бик оҙаҡ
К И Т аП С а р . Китап теле менән, китапта яҙылултырып кителде. М. Тажи.
ғанса. Китапса һөйләү.
КИТЕЛЕҮ 2 ҡ. 1. Ситтән киртләс булып уйы
к и т а п с а л а у ҡ. Китап теленә килтереү.
лыу. Кителеп сыгыу. Кителеп төшөү. Сынаяҡ
Китапсалап уҡыу. ■ [Яубикә:] Аңламайым,
кителде.
хәлфә, кинәйәңде. Бигерәк китапсалап һөйләй
2. күсм. Берәй нәмәнең теүәллегенә кәмселек
һең. Б. Бикбай. / Китап ҡушҡанса итеү, китап
йәки зыян килеү. [Әлмәт:] Беҙ яһагын да түләй
ҡушҡанға яраҡлаштырыу. [Ныязгол:] Йә, х ә ҙ
беҙ, төрлө йыйымдарын да бирәбеҙ, әммә тама
рәт, эш һиндә инде. Үткән эштән төш яҡшы, ти
гыбыҙ туҡ, бер еребеҙ кителгәне юҡ. Б. Бикбай.
гән мәҡәл булһа ла, беҙ уны үҙебеҙсәләп, һин
ф Күңел кителеү үҙеңде рәнйетелгән итеп хис
әйткәндәй, китапсалап алып, берәй яйын таба
итеү; хәтер ҡалыу. Ҡаты әйтһәң күңеле кителер.
йыҡ инде. Һ. Дәүләтшина.
Ш. Насыров.
к и т а п с ы и. тар. 1. Китапты күсереп лҙып
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#
Яҡшы ҡатын тун текһә, йөй-йөйөнән ките китте. Эсеп бөтмәһә ярар ине , — тине Мәгфүрә.
Һ. Дәүләтшина. / Һыу ағышы менән бергә юлла
лер; яман ҡатын тун текһә, бер кейелмәй һүте
ныу. Күпер киткән. Кәмә киткән.
лер. Мәҡәл.
6. Нимәнеңдер эсенә буйлап үтеү, үтеп инеү
КОТЕЛЬ [РУС. < нем.] и. Ултырма яғалы, бер
(зарарлы, хәүеф ле нәмәләргә карата). Тын
яҠҠа ғына ҡаптырмалы Форма кейеме.
юлына китеү. Шеш мейегә киткән. Энә ҡан та
К И ТТҮ 1 ҡ. 1. Торған урынды ҡалдырыу, кем
мыры буйлап киткән.
йәки нимәнеңдер янынан ситкә хәрәкәт етеү,
7. Кемдеңдер карамағына күсеү, уның мил
ҡайҙалыр йүнәлеү. Ары китеү. Кире китеү, һ ы у
кенә әйләнеү (аҡса, мал-мөлкәткә ҡарата). Бабуйлап китеү. ■ Шәрәфи ҡойма буйында бер аҙ
лаларга китеү. Сит кешегә китеү, ш Крәҫтиән
ҡарап торҙо ла, шәп-шәп атлап Ғарифтарга
дең аҡсаһы юҡ, бөтәһе батша хөкүмәте менән
табан китте. И. Насыри. һи нең яҡҡа ҡарҙар
дворяндарҙың тулмаҫ кеҫәһенә киткән. Һ. Дәү
яуып китте, ниңә, тинем, аҡ ҡар булманым.
ләтшина.
М. Ғәли. К иләһең дә китәм тиһең, әллә һагын8. Иреп, ағып юҡҡа сығыу (ҡар, боҙға һ. б. ҡа
маныңмы? (Халыҡ йырынан). / Нимәлер ярҙа
рата). Ер һыуыгы ҡар китмәй бөтмәй, ш А ҡ
мында ситкә юл тотоу. Самолёт менән китеү.
сәпсеккәй осоп килде лә шул, аҡтарылып, ш ау
Поезд менән китеү, һы бай китеү, ш Сәгиҙә
лап боҙ китер. Р. Ғарипов.
берсә техникумды, берсә хуш лаш ы у кисәһен,
пароходҡа ултырып киткән минуттарын .. күҙ
9. Билдәле бер йүнәлештә ятыу, һуҙылыу (юл,
алдына килтерҙе. М. Ғажи. / Билдәле бер маҡ
йылға, тау кеүек нәмәләргә ҡарата). Ҡола ат
сат менән берәй яҡҡа юл тотоу. Бесәнгә китеү.
оло юлдың уңга ла, һулга ла киткән ягына борол
Утынга китеү. Ҡ унаҡҡа китеү. Фронтҡа китеү,
маны, туп-тура .. китте. С. Кулибай. Бара гына
инем юл буйлап, юлгынайым китте ҡул менән
һунарга китеү. ■ Йәштәр аттарҙы һыуытыу ..
өсөн, саналарга тейәлеп, урам буйына ат йөрө
(Халыҡ йырынан).
төргә киттеләр, Ғ. Дәүләтшин. Тыуган илен һаҡ
10. Ү теү, уҙыу (ваҡытҡа бәйле төшөнсәләргә
лап яуга китер яҡшы гына ата балаһы (Халыҡ
ҡарата). Китер өсөн килә ҡоштар. Н. Нәжми.
йырынан]. / Ебәргән яҡҡа йүнәлеү. Хат китте,
Ғүмер ҡыҫҡа: үтер, китер. Б. Бикбай.
■
Сәләмдәрем китте иҫкән ел менән (Халыҡ
11. ағы у, ағып сығыу (ҡан, йәш кеүек нәмәгә
йырынан). / Йылы яҡҡа йүнәлеү (ҡоштарға ҡ а
ҡарата). Офицерҙың башынан сорлап ҡан китте.
Һ. Дәүләтшина. Малайҙың ирендәре күбеп сыҡ
рата). К илер өсөн китә ҡоштар ҙа, Н. Нәжми.
ты, танауынан ҡан китте. И. Ғиззәтуллин.
Ҡоштар китә, бик бейек тә, бик алыҫ та юлдары,
М. Ғәли. / Торған урындан ҡуҙғалыу, үҙ юлы
12. Ян-яҡҡа таралыу, йәйелеү (тауышҡа,
еҫкә ҡарата). Ш ул саҡ айгыр моңайып кешнәп
менән йүнәлеү (транспорт нәмәләренә ҡарата).
ебәргән. Ә ллә ҡайҙарга киткән, ти, тауышы
Пароход китте. Самолет ваҡытында китте,
(Әкиәттән).
ш Пассажир поезы киткән, тик бишенсе юлда
13. Күптәргә билдәле булыу, таралыу (Ьүҙ,
гына .. тауар составы тора. Б. Бикбай. / Урын
хәбәргә һ. б. ҡарата). Сафа ҡарттың Ғ абдул
дан күсеп алыҫлашыу, юғалыу. Балы ҡ китте.
лаһы Сәхәп мулланың ҡыҙы менән йөрөй икән,
К үс ултырмаган, киткән. Болот китте, күк йөҙө
тигән хәбәр китте. Д. Исламов. Мәсем хандың
асылды,
алыҫ китте яманаты. «Бабсаҡ менән Күсәк».
2. Йәшәгән урынды ҡалдырыу, ташлау. А у ы л 
14. һөйл. Билдәле бер хаҡҡа һатылыу. М ал
дан китеү. Күсенеп китеү, ■ Юламанов Бакир ..
осһоҙ китте. Картуфтың күнәге бер һум илле
эшенән сыгып, Өфөнән бөтөнләйгә китте. Н. М у
тиндән китте.
син. / Эшләгән эштән, хеҙмәт урынынан сығыу.
15. ОарыФ ителеү, тотолоу. Аҡса күп китте,
Уҡытыусылыҡтан китеү. ■ Әминә Каримовна ..
ш Айбулат .. әсәһен ерләгәндә хоҙай өсөн кит
уның [М ансурҙың] совхоздан китеү ен, еңелерәк,
кән был сыгымды унан түләтерҙәр тип башына
көсөнә
тәңгәлерәк эшкә күсеүен талап итте.
ла килтермәгәйне, Һ. Дәүләтшина. [Бейәләй:]
Ә. Хәкимов. / Язаға тартылып йәшәгән урынды
Мин ,, иң бәләкәсе, Мине бәйләр өсөн бик аҙ
ҡалдырыу. Төрмәгә китеү, ш Буранбай ҙа һөр
гына йөн киткән. С. агиш. / Кәрәк булыу, талап
гөн китеү менән баҫылыр микән илдең ирҙәре
ителеү (ваҡытҡа ҡарата). Юлга өс көн китте.
(Халыҡ йырынан). / айырым бер исемдәр менән
Ҡоҙоҡ каҙы уга бер аҙна китте. Бушҡа китеү
килеп, шул исемдән аңлашылған хәлгә күсеүҙе
Файҙаһыҙға тотолоу, б у т ҡ а исраФ ителеү. Көс
аңлата; сығыу. Отставкага китеү. Я лга китеү,
буш ка китте, Юк артынан йөрөп көн бушҡа
ш Үткән йыл Булат агайга алтмыш йәш тулды,
китте, Әрәм(гә) китеү ҡар. бушҡа клтеү. [Сәги
у л .. пенсияга китте. Ғ. Әмири.
ҙә:] Балаларҙы ң яҙыуы яҡшырҙы, матурлана
3. ТЪрмошҡа сығыу. Иргә китеү. Ҡасып ки
төштө. Тимәк, минең эшем әрәмгә китмәгән.
теү, ш Ҡыҙ бала кейәүгә китмәҫ тә, киткәс, ҡ у
М. Ғажи.
наҡҡа ҡайтмаҫ булырмы? 3 . Биишева, һөйгән
16. Барлыҡҡа килеп, башланып, ары дауам
йәрем ятҡа китә, шуга яна йөрәгем (Халыҡ
итеү (эш-хәлгә ҡарата). Илаш китте, һыуыҡтар
йырынан)
китте, һ ү ҙ эйәрә һүҙ китте. ■ Беҙҙең артта ҡар
4. Кемделер ташлап, бәйләнеште өҙөү. Ирҙән
ҙы ҡуйы ҡара һөрөмгә буяп [ниҙер] ярылды.
китеү. ■ һ и н бит минән китһәң өс көн эсендә
Ә унан һуң китте атыш, китте атыш .. Ә. Чаныш.
асыгып үләһең. Ҡайҙа барып һыяһың һин.
Бер заман Батыршага бер сапҡын башҡорт хат
Т\ Хәйбуллин.
килтереп тапшыра, һораш ы у китә: — Кем була
5. Ситкә юл алған кешелә йәки берәй нәмәлә
һың? .. Ғ. Хөсәйенов. / Ниндәй ҙә булһа бер ың
булып, бергә юлланыу.— К үлдәк алырһың, тип
ғайға төшөп алыу. Йәрмәт агайҙың бәхете бала
миңә өс тәңкә ҡалдырҙы ла, ҡалганы кеҫәһендә
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нан киткән ине, Уның бисәһе ,, бала табыу менән
исем алган кеше, Д. Юлтый. / Бер ерҙәи баш ла
нып, артабан һуҙылыу, дауам итеү. Урам ягы-

китеү. Теҙелеп китеү, һ уҙы лы п китеү. Күреп
китеү. Ҡайтып китеү.
24. *п Формаһындағы хәл тсылымға тсушылып

нан, өйгә тоташып, өлкән йәшел ҡапҡа китә.

ярҙамльпс тсылым сиФатында ҡушма тсылым
яһай: а) эш-хәрәкәттең башланыуын аңлата. Ат

Ғ. Дәүләтшин.
17. Эшләй башлау (механизмға тсарата). М о

тор китте. Сәгәт китте.
18. күсм. Вафат булыу, үлеү. Й әш ләй китте.
■ [Әхмәт] бәхетле тормошто тиҙерәк төҙөйөк,
тип, янып-көйөп эшләп йөрөгәндә генә үпкә
ауырыуынан китеп барҙы. 3 . Биишева. Ауыр
тупрагың еңел булһы н инде, атай! Ваҡытһыҙ
киттең һин, йәшләй киттең. В. Исхаков.
19. Билдәле бер исемдәр менән килеп, шул
һүҙҙән аңлашылған төшөнсәнең ютстса сығыуын,
бөтөүен аңлата. Байлы ҡ китеү. Йәм китеү. А ш 

тың бәрәкәте китеү. Кеш енең ҡәҙере китеү.
Йорттоң ҡото китеү. Ҡ улдан власть китеү. Баш 
тан ҡайгы китеү. ■ Сере барҙың китә маҙаһы,
маҙа китһә, килә ҡазаһы. М. Кәрим. [М улла:]
Йорт-ҡаралдының бәҫе китте. Т. Хәйбуллин.
Донъяның китте беҙҙән рәхәте, йөрәгемдә ҡалды
һугыш йәрәхәте (Бәйеттән). / Һүрелеп барып
кәмеү, бөтөү. Д уҫлы ҡ китеү . ■ Әеә менән у л
араһындагы татыулыҡтың .. китеп тороуы уга
[Сабитҡа] билдәле ине. Я. Вәлиев. / Ҡатсшау,
бөтөү. Таҙалыҡ китеү. Көс китеү, ш Йән һөйгә
нең яндан китһә, китә йөрәк һаулыгы (Халытс
йырынан).
20. Төбәү килештәге исемдәр менән һүҙ бәй
ләнеше яһап, берәй хәлгә ыңғайлауҙы аңлата.

Көн аяҙга китте. Эш ҙурга китте, һ ү ҙ тәрәнгә
китте. / Шул утс грамматик шартта берәй хәлгә
күсеүҙе аңлата. Серемгә китеү. ■ [Биктимер]
тиҙ генә йоҡога китһә лә, бик һаташып йоҡланы,
Б. Ишемғол. / Шул утс грамматик шартта күпме
лер ватсыт дауам итеүҙе аңлата. Оҙаҡҡа китте,

ш Елә-саба бара күк юрга, китһен беҙҙең гүмер
күп йылга (Халытс йырынан). / Шул утс грамма
тик шартта күпмелер ватсыт үткәнен йәки нисәлер йәш тулғанын аңлата. Бала бишкә китте.
Өсөнсө айга китте инде, хәбәр юҡ. / Шул утс
грамматик шартта билдәле бер үлсәүҙән , кимәл
дән тайпылыуҙы аңлата. Программанан ситкә
китеү. / Шул утс грамматик шартта берәй нәмәгә
әйләнеүҙе аңлата. Сүпкә китеү, ш [Атты] бер

лап китеү. Менеп китеү. Сабып китеү, ш Ҡыҙ ..
бер аҙҙан аягына баҫып йөрөп китә (Әкиәттән);
б) эш-хәрәкәттең барлыҡҡа килеүен аңлата. Ҙ у р 
айып китеү. Йәшәреп китеү, ш һы ҙы лы п кит
те тын урамда тальян гармун тауышы. X. Н аза
ров; в) эш хәрәкәттең ҡапыл булыуын аңлата.

Ҡалтырап китеү. Ҡыҙарып китеү. Терт итеп
китеү. н Йәйә шартлап һынган тауышҡа тау
һелкенеп киткән, ти (Әкиәттән); г) эш-хәрәкәттең
тамамланғанын аңлата. Й оҡлап китеү. Өйрәнеп
китеү. Сыгып китеү. Уҙып китеү, ш Бабай би
лендәге балтаһын алган да ташҡа һуҡҡан. Таш
ярылып киткән (Әкиәттән).
25. *а, *й формаһындағы хәл ҡылымға ҡушы
лып, ярҙамлыҡ ҡылым сифатында ҡушма ҡылым
яһай: а) ҡабатланып килгәнде, эш хәрәкәттең
дауамлы булыуын аңлата, һораш а китте, һора.
ша китте; б) икенсе зат шарт ҡылым формаһында
торғанда, берәй эш-хәлдең күплеге, ҙурлығына
баҫым яһай. Уларҙы яҙа китһәң, үҙе бер китап
булыр. Д. Юлтый, һ ө й лә й китһәң, күп инде ул.
Ҡ. Даян.
26. Төп ҡылымға ярҙамлыҡ ҡылым сифатында
ла/лә киҫәксәһе аша теркәлеп, икеһе лә бер үк
зат, заман формаһында торғанда, эш-хәрәкәткә
интенсив төҫ бирә. Алды ла китте. Ҡайтаһың да
китәһәң. Сыҡҡан да киткән, ■ [Харисов:] Быны

һөрөп ташланың да, сәстең дә ебәрҙең. Бер ба
ҫыу була ла китә, Т. Килмөхәмәтов.
ф алға кнтеү 1) яҡшыға табан барыу, үҫеү.
М алсылыҡ әлкәһендә лә һиҙелерлек алга китеш
бар; 2) тейешленән күберәк күрһәтеү (сәғәткә
ҡарата). Сәгәтем алга киткән. Баш китеү ҡар.
баш. Бер ҡайҙа ла китмәҫ берәй эште ашыҡты
рыу мөһим түгеллеген белдереү өсөн әйтелә.

йырынан).
22. Ҡайһы бер рәүештәр менән килеп тсолауҙы
белдерә. Баш аша китеү. Баш түбән китеү. С ал

Аш ау бер ҡайҙа ла китмәҫ, өлгөрөрбөҙ. Дан
кнтеү 1) яҡшы исем менән танылыу, шөһрәт
алыу. Булмаһа ла малың, китһен даның Өфө
әйәҙе менән Ҡазанга (Халыҡ йырынан); 2) на
сарлыҡ менән танылыу. [Дәүләт купец — Үм әр
гә:] Ҡыҙыңдың илдә даны киткән, атагы сыҡҡа
нын белә тороп, .. үҙ самаңды ҡарарга .. кәрәк
ине. Һ. Дәүләтшина. Донъянан (йәки теге донъя
ға) кнтеү ш ул уҡ донъянан кисеү (ҡар. донъя).
Мөкиббән китеү ҡар. мөкиббән. Әллә ҡайҙа ки
теү юҡл. күҙгә күренерлек, иҫәпкә алынырлыҡ
эш эшләү; эш ҡырыу. Иҫкереп бөткән трактор
ҙар, быуындары ла ҡатып етмәгән балалар,
ҡарт-королар менән әллә ҡайҙа китеп булмай
ине. «Совет Башҡортостаны», 1966, 20 декабрь.
Әллә ҡайҙа киткән башҡаларҙан айырылып тор
ған; иҫ китерлек. [Гәрәй] Хисамыйҙың егеттәрсә
ҡыланыу ына күҙе ҡыҙһа ла, эстән үҙен йыуатты:
«Эре ҡыланып, әллә ҡайҙа киткән ере юҡ әле».

ҡан китеү.
23. Икенсе бер тсылым менән бергә тсатмарлы
мәғәнәле тсушма тсылым яһай. Ҡ унып китеү.
Саҡырып китеү. Эш ләп китеү. Күтәреп китеү.
Тейәп китеү. А лы п китеү. К илеп китеү, һ угы лы п

еңгәм .. табамдың бер яҡ ситен китеп алып
килеп бирҙе. Ғ. Дәүләтшин.

елдереп, әҙерәк тирләтеп алмаһаң, ашаганы
тәненә һеңмәй уның, күберәк тиҙәккә китә.
Б. Бикбай. / Шул утс грамматик шартта тәнгә та
ралыуҙы аңлата. Башҡа китте. Ҡайнар сәй аяҡ-

тарга китте.
21. күбр. юҡл. Сығанатс килештәге исемдәр
менән берәй нәмәнең уй-тойғола һаҡланыу-һаҡланмауын аңлатҡан һүҙ бәйләнеше яһай.

Баштан китмәй. Йөрәктән китмәй. Уйҙан кит
мәй. К үҙ алдынан китмәй. ■ И р егеткәй ҡайҙа
йөрөһә лә, үҙ илкәйе иҫтән китмәйҙер (Халык
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Б. Бикбай.
К И ТЕҮ 2 ҡ. Берәй нәмәнең ситен киртләс итеп
уйыу. Сынаяҡты китеү. Иренде китеү, ш Хәмди
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КИТЕШЕҮ ҡ. 1. урт. кар. кнтеү. А лы п ките
шеү.
2. Берәм-берәм китеү. Йәштәр ситкә китешеп
бөттө.
КИТЕШЛӘЙ р. Китеп барған ыңғайҙа, юл
ыңғайында. Н угайҙар бынан китешләй бик күп
мал әйҙәп киткән. Ғ. Ф әхретдинов.
КИТИ-МИТИ: кити-мити иТеү мутлыҡ э т л ә ү .
[М иңнегәли:] Байгильдин кити-мити итмәксе
булгайны ла, ана, халы к ниндәй хәлгә ҡалдырҙы
үҙен. X. Ғиләжев.
КИТМӘ: эс КИТмәһе ҡар. эс 1.
КИТСЕ ымл. Берәй хәбәргә ышанып етмәй,
аптырап ҡалғанда әйтелә; кит. [Дауытов:] Бына
телеграмма, унда кулак Гәрәй Шаҡмановтың
лагерҙан ҡасыуын хәбәр итәләр. [Тимер:] Китсе!
Б. Бикбай.
КИТСӘЛЕ ымл. ҡар. китсе.
КИТҺӘНӘ ымл. ҡар. КИТсе.
КИТӘН и. Тарма, кесерткән сүсенән һуғыл-

төптән, ябай эшсенән күтәрелеп, үҙенең тырышлыгы аркаһында күп тәжрибә туплаган һәм
беренсе класлы мастер исемен алыуга ирешкән
кеше. К. Мәргән. / Спорт төрөндә билдәле бер
әҙерлек дәрәж әһе булған. Беренсе класлы фут
болсы,
2. СиФат яғынан ниндәйҙер кимәлдә булған.
Беренсе класлы каюта.
+ Класлы вагон иҫк. кеше йөрөтөү өсөн эш
ләнгән вагон; пассажир вагоны. Вокзалда беҙҙе
класлы вагондарҙан гына төҙөлгән ҙур состав
көтөп тора ине. Ш. Хоҙайбирҙин.
КЛАСС [рус. (лат.] и. 1. лог. Билдәле сиФат

ған киндер.
• Ҡара китән буҙ булмаҫ. Мәтсәл.
КИТӘр ЕҮ ҡ. Нимәгәлер хас сиФатты кәметеү,
бөтөрөү. Киндерҙең ашын китәргәнсе йыуыу.

Үҙ ҡәҙереңде китәреү. Аштың тәмен китәреү.
Өйҙеө йәмен китәреү, ш Эй эсәйек ҡымыҙҙың
таҙаһын, китәрмәйек байҙың маҙаһын (Халытс
йырынан).

ф Иҫте кнтәреү ҡар. иҫ 2. Эс(те) Кнт эреү
ш ул уҡ эсКә тейеү (ҡар. эс 1).
КИФАЯ [гәр.] с. иҫк. Етерлек, тсәнәғәт булырлык. Уга ш ул да кифая инде.
КИФАЯЛАНЫУ ҡ. иҫк. Ҡәнәғәт б УлыУ;
ҡәнәғәтләнеү. Петр В еликий .. Академия менән
генә кифаяланмай. М. Һаҙыев.
КИШЕр и. 1. Сатыр сәскәлеләр ғаиләЬенә
тсараған баҡса үҫемлеге, йәшелсә. Кишер орлого. Кишер ултыртыу.
2. ШУл й әтелсәнең а т а й торған тамыры. Аҡ
кишер. Ҡ ыҙыл кишер, һары кишер.
ф Тиле кишер күкшел тетмәкәй япраҡлы,
ҡыҙғылт күк сәскәле үлән.
КИШМЙШ [фарс.] и. ҺөйәкҺеҙ ваҡ йөҙөм
сорты һәм Уның кипкән емеше.
КИШӘРЛЕК и. диал. ҡар. ал 2. Бер-ике ки-

һәм үҙенсәлектәре яғынан тиң нәмәләр төркөмө.
/ биол. Үҫемлек һәм хайуандар донъяһында тип
тан ҡала иң ҙур төркөм. И меҙеүселәр класы.
Ы лы ҫлы лар класы. / мат. Йәнәш кигән өс ки
мәлдәге һандар төркөмө (мәҫ. беренсе класҡа —
йөҙлөк, унлыҡ, берлек һандар инә). / Төҙөлөшө
һәм йыһазына ҡарап билдәләнгән самолет, карап
төрө. Беренсе класс самолет. / Билдәле бер д ә
рәжәлә йыһазланған каюта йәки вагон төрө.

Өсөнсө класс каюта.
2. Мәктәп курсындағы бер баҫҡыс; синыФ.
Кластан класҡа күсеү. ■ Й әмилдең .. бишенсе
класты отличнога тамамлап, ауылга ҡайтып ял
иткеһе килә ине. И. Ниғмәтуллин. [Малай:] Зы я
агай бик күп укыган, белемле кеше. Ә минеке
дүрт класс ҡына. М. Тажи. / М ахсус мәктәп
йәки уҡыу йортоноң билдәле бер һәнәр өйрәт
кән бүлеге. Ҡурай класы. Р ояль класы. / Баш
ланғыс һәм урта мәктәптә бергә уҡыған уҡыусы
лар төркөмө. К ласс етәксеһе, ш Дәрес баш ла

ныр алдынан бөтә кластарҙы залга сыгарып
теҙҙеләр. Н. Мусин. Класс журналы (йәки
дәфтәре) кластағы уҡыу-уҡытыу эшенең бары
шын теркәп бара торған кенәгә. Уҡытыусы класс
дәфтәрен ҡарап, яңы килгән балалар менән
танышып сыҡты. Б. Бикбай. / Мәктәптәге ба
лалар уҡый торған бүлмә. Сәгиҙә класҡа ингән
дә, балалар аяҡ үрә баҫып ҡул сабып ҡаршы
ланылар. М. Тажи.
3. Вер иш нәмәләрҙең төркөмдәрен билдәләгән
сиФат күрһәткесе. Беренсе класс аҫыл таштар.
■ Бөтә орлоҡ сәсеү кондицияһына еткерел

ашайҙар.

А. Таһиров.

гән. Уның 96 проценты беренсе һәм икенсе
класс талаптарына яуап бирә. «Совет баш ҡор

КЛАВИАТу р А [РУС. < нем. ] и. Ниндәй ҙә булһа бер ҡоралдағы баҫмаҡтар. Р ояль клавиату

тостаны», 1986, 5 Февраль. / Әҙерлек, оҫталыҡ
дәрәж әһе. «Л» класының беренсе лигаһын-

раһы.
КЛАВИШ [рус. ( пол. ] и. ҡар. баҫмаҡ 1. Рояль
клавишы. Я ҙы у машинкаһының клавишы.
КЛАДОВОЙ [РуС. кладовая] и. ҡар. келәт.
КЛАДОВЩЙК [рус,] и. К еләтсе.
КЛАКСОН [р у с. < ингл.] и. ҡар, ҡысҡыртҡыс.
КЛАПАН [РУС. (нем .] и. 1. Ниндәй ҙә бУлЬа

дагы .. алты команда еңеү артынан еңеү я у 
лай. «Совет Башҡортостаны», 1986, 30 ғину

ш әрлек

сыҡҡас,

иртәнге

күлемде

механизмда газ, пар иәки шыйыҡлыҡ юлын яба
торған ҡапҡас төрө. Гудок клапаны .
2. ш ул уҡ йөрәк ҡапҡасы (ҡар. йөрәк 1).
КЛАр НЁТ [РуС. <Фр.] и. Бер башын киң итеп
ағастан яһалған, клапанлы, ҡУрай һымаҡ тынлы
мүзыка ҡоралы.
КЛАСЛЫ с. 1. Ниндәйҙер хеҙмәткә әҙерлек
дәрәж әһе юғары булған. Беренсе класлы трак
торсы. И кенсе класлы шофер. ■ Ул [Лебедев]

514

ар.

КЛАССИК [РУС. (лат.] и. Билдәле бер әлкәлә
өлгө булырлыҡ әҫәр ижад иткән күренекле яҙыу
сы иәки Фән һәм сәнғәт эшмәкәре. Марксизмленинизм классиктары.
КЛАССЙК с. 1. Классикаға ингән; өлгө
булырлыҡ. К лассик музыка. Классик әҫәр.
К лассик әҙәбиәт. ■ А ҡм улла шигырҙарын кү 
беһенсә классик робаги формаһында яҙган.
Ә. Харисов.
2. Боронғо грек һәм римләндәр донъяһына
мөнәсәбәтле., Классик телдәр. / Боронғо грек,
латин телен һәм әҙәбиәтен өйрәнеүгә бәйле.

К лассик филология.

КЛА
ф Классик бейеү балеТ сәнғәтенә нигеҙ булған бейеү. Классик көрәш ҡ у л , кәүҙә көсө ниге
ҙендә алып барылған спорт көрәШ гөрө.
К Л АСС И К А [РуС.] и. йыйн, Классиктар ижад
иткән өлгө бүлырлытс әҫәрҙәр. Д онъя әҙәбиәте

нең классикаһы, ш Режиссёр ,, рус, сит ил
классикаһын да сәхнәләштерҙе. «Оовет4Башҡор
тостаны», 1985, 28 декабрь.
К Л а с е И Ф И К А Ц И Я [рус, ( лат, ] и. К ластар
ға, төркөмдәргә бүлеү системаһы. Ф әнни кла с
сификация. Классиф икация үткәреү.
КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ҡ. ҡар. төркөм
ләү 2.
КЛАССИЦЙЗМ [РУС. <нем .] и. 1.17 быУаттан
19 быУаттың баштарына тиклем сәнғәттә, әҙәби
әттә антик классика Формалары һәм образ
дарына эйәреү, өҫтөнлөк иткән йүнәлеш.
2. Боронғо грек, латин телдәрен Ьәм антик
культүраны өйрәнеүгә нигеҙләнгән утсыу-утсытыу системаһы.
КЛАСТАШ и. Бер үк класта үтсыған кеше.
К Л ЁВЕр [РуС. ( нем, ] и, Ҡүҙатслылар ғаилә
һенә ингән түмалатс сәскәле мал ашай торған
үлән; тутсранбаш. А ҡ клевер . Ҡ уян клеверы.

Ҡыҙыл клевер,
КЛЕЁНКА [РУС.] и. Һыу үткәрмәҫлек махсус
матдә яғылған тутсыма. Ашхананың ашай торган
бүлмәһе икәү. Унда шаҡмаҡлы клеёнка йәйелгән
өҫтәлдәр теҙелеп ултыра, А. Таһиров.
КЛЕЙКОВЙНА [Рг/С.] и, ҡар, елемсә.
КЛЁЙСТЕр [РУС. (нем.] и. Ондан йәки крах
малдан яһалған елем.
КЛЁПКА [РУС.] и, ҡар. ҡорама 1 2. Хөрмәттең

атаһы леспромхоздың урман участкаһында эш
ләй, Унда тугын саба, клепка юна. Ж. Кейек
баев.
КЛЕТЧАТКА [рус.] и. 1. Үҫемлек күҙәнәгенең
көбөн тәшкил иткән матдә; күҙәнәклек.
2. Кеше һәм баштса тереклектәрҙең организ
мындағы май күҙәнәктәренән торған тоташтыр
ғыс көпшәк тутсыма.
КЛЕТЬ [РУС.] и. Шахтаға төшөү һәм күтәре
леү өсөн эшләнгән тсоролма. Күк Ирәндек

буйында, ҡара ерҙең ҡуйынында клеть юлдары.
Б. Вәлит.

КЛЁШ [РУе. (ф р,] и. Итәк һәм салбар бала
ғының түбән яғы киң булған Фасон. Ҡыя клеш.
Тулы клеш. / / Клеш итәк. Клеш салбар.
КЛ ИЕН Т [РуС. (лат.] и. 1. Ү ҙ йомошо буйын
са эш йөрөтөүҙе адвокаттса, нотариус һ. б.-ға
тапшырған кеше.
2. Кемдер тараФынан даими хеҙмәтләндерелгән ойошма йәки айырым кеше. [ Практиканттар]
әҙерләгән аш бик тәмле, клиенттарҙы хеҙмәтлән
дереү культураһы ла югары. „Совет Баштсорто
станы», 1986, 28 ғинуар.
КЛИЗМА [РуС. (гр.] и. Тура эсәккә шыйытслытс ебәрә торған прибор. Клизма ҡуйыу (йәки
яһау) тура эсәккә ниндәй ҙә булһа шыйыҡлыҡ
ебәреү.

КЛИМАКС [РУС. < гр. ] и. ҡар. климакте
рий.
КЛИМАКТЁр ИЙ [РУС. < гр. ] и. мед. Ҡатын
һ ы ҙҙы ң ҡартлытстса күсеп, енси биҙҙәре үҙгәр
гән осор; ырыуҙан тсалған ватсыт.

КОА
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КЛЙМАТ [РУС. < гр. J и. Ерҙәге айырым бер
урынға хас булған, шул урынды геограФик ятс
тан билдәләгән һәм тсабатланып торған һауа
шарттары. Диңгеҙ климаты. Йомшаҡ климат.

Континенталь климат. Климат шарттары,
КЛИМАТЛАШТЫр ЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар. кли
матлаштырыу. Климатлаштырылган үҫемлек,
КЛИМАТЛАШТЫр ЫУ ҡ. Баштса климаттса,
яңы тәбиғәт шарттарына күнектереү.
КЛИМАТЛАШЫУ к. Баштса төрлө климаттса
күнегеү (хайуан һәм үҫемлектәргә тсарата).
КЛИМАТОЛОГИЯ [рус, ( гр,] и. Климат төр
ҙәрен, уларҙың барлытстса килеүен һәм органик
донъяға булған тәьҫирен өйрәнә торған ф ән.
КЛИНИК с. Клиникаға мөнәсәбәтле. К линик
шарттар, / Клиникала баштсарылған. К линик

тикшеренеүҙәр,
КЛЙНИКА [рус, ( гр. ] и. Ауырыуҙарҙы дауа
лау менән бергә ғилми эш һәм студенттар прак
тикаһы үткәрелә торған медицина учреждение
һы. К үҙ ауырыуҙары клиникаһы. Нервы ауы 

рыуҙары клиникаһы,
КЛИШЁ [рус, (ф р,] и, полигр, ТипограФияла
ҡағыҙға баҫыу өсөн металл, ағас йәки таштса
төшөрөлгән һүрәт, һыҙма һ. б.
КЛОУН [РуС. (и н гл,] и. Циркта мәрәкәләп,
кәмит күрһәтеп йөрөгән артист; кәмитсе.
КЛУБ [рус. (и н гл] и. Бергә ял итеү, күңел
асыу, үҙешмәкәр түңәрәктәрҙә, спортта тсатнашыу өсөн уртатс бер эш йәки һәнәр кешеләрен
берләштергән ойошма. Йәштәр клубы. Кино һө
йөүселәр клубы. ■ Спорт .. клубтарына йәштәр
ҙур теләк менән йөрөй, «Совет Баштсортостаны»,
1985, 16 октябрь. / Шул ойошма урынлашҡан
йорт, бина. А уы л клубы. Завод клубы. К луб
мөдире. К луб сәхнәһе. ■ Бы л клубта ,, ҡыллы

оркестр түңәрәге, драма түңәрәге эшләй, йыйы
лыштар үткәрелә, концерт һәм спектаклдәр
ҡуйыла, С. Кулибай.
КЛУМБА [рус, (и н гл,] и. Матурлыҡ өсөн
күберәк түңәрәкләп эшләнгән сәскә түтәле;
сәскәлек. Беҙ ,, йондоҙ итеп яһалган клум ба

ларҙы үтеп, парктың артҡы ҡапҡаһына йүнә
ләбеҙ. Ғ. Ғәйнуллин.
КНЙЖКА [РуС.] и. р әсми билдәләр ҡуйыла
торған төрлө махсус документ. Зачёт книжкаһы.
Хеҙмәт книжкаһы. һа ҡ лы ҡ книжкаһы.
КНОПКА [рус. ( г о л . ] и. 1. Ҡағыҙ, туҡыма
йә баппса нәмәне беркетеү өсөн тсулланылған
яҫы башлы бәләкәй генә сөй. Өҫтәл, йәшел

ҡагыҙ менән көпләнеп, кнопкалар менән ыҡсым
итеп ҡаҙап ҡуйылган. Ә. Вәли.
2. Электр селтәрендә йәки төрлө механизмда
була торған баҫмалы төймә. Звонок кнопкаһы,
Кнопкага баҫыу,
КОАЛИЦИОН [РУС. коалиционный] с. Коали
ция нигеҙендә барлытстса килгән, дөйөм бер
матссат менән ойоштсан. Коалицион хөкүмәт,
КОАЛИЦИЯ [РУС. (лат,] и. Бер нисә дәүләт,
политик партия һәм баштса шуның кеүек ойош
маларҙың дөйөм бер маҡсат менән төҙөлгән
берләшмәһе. Гитлерга ҡаршы коалиция төҙөлөп,

у л халыҡтарҙы һәм
илбаҫарҙарга каршы

дәүләттәрҙе фашистик
көрәшкә берләштерҙе.
«Совет Башҡортостаны», 1965, 9 май.
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КОБаЛЬТ [РУС. <нем,] и, 1. Химик элемент,
сағылғанда ҡыҙғылт булып күренгән, көмөш аҡ
төҫтәге тимерҙән ҡаты металл. Кобальт руда

К О К [РуС. <гол.] и. Караптағы аш беш ереүсе.
К О К А [рус. (исп.] и. бот. Тропикта үҫкән,
япраҡтарынан кокаин алына торған ҡыуаҡ.
К О К А Й Н [Рус. (исп.] и. Иҫһеҙләндергес нар
котик көсө булған ағыулы матдә (кока япраҡ
тарынан алына).
К О К А И Н Й ЗМ [РУС.] и. Наркоманияның бер
төрө — кокаинға әүәҫләнеүҙән килгән ауырыу.
КОКАИНЙСТ* [РуС.] и. Кокаинизм менән
ауырыған кеше.
КОКАр ДА [РуС. <Фр.] и. Формалы баш кейе
менең маңлайына ҡуя торған түңәрәк йәки оҙон
са түңәрәк билдә. [Егеттәр] ҙур түбәле, кокарда

лары, ш һөт составында йод, кобальт, баҡыр
һ. б. микроэлементтар бар.
2. Ошо металл ҡатышҡан ҡуйы күк буяу.
КОБЗа [РУС.] и. Украина халҡының боронғо
ҡыллы музыка ҡоралы.
К О Б ЗА р Ь [Рг/С.] и. Кобзала уйнап йырлаған
украин халыҡ йырсыһы. [Почтальон] миңә коб

зарь иленән, яҡын дуҫтан, сәләм килтергән,
М. Оөндөклө.
КОБра [РУе. <порт, ] и, ш ул уҡ күҙлекле
йылан (ҡар, йылан 1 1).
К О Б у р А [рус. ( төрк.] и. Револьвер йәки пи
столет ҡабы. Агас кобура, ш [Михайловктың]

өҫтөндә йәшел гимнастерка, зәңгәр галифе,
билендә оҙонса кобуралы маузер .. ине. Ә. Бәли.
КОВБОЙ [Рг/С. (ин гл.] и. Көнбайыш Америка
далаларындағы һыбай көтөүсе.

КОВБОЙКА [рус,] и, һөйл. Айырым Фасон
менән тегелгән шаҡмаҡлы ирҙәр күлдәге. Апуш
өҫтөнә арзанлы триконан тегелгән спорт кос
тюмы ,, һәм сатраш ковбойка кейгән, Н. И ҙел
бай.
К О В Е р К ° Т [рус. (и н гл.] и. Пальто, костюм
һ. б. өсөн эшләнгән беше йөн йәки яртылаш
йөн туҡыма. Коверкоттан тегелгән костюм,
/ / Коверкот пальто,
К О Д [рус, (ф р.] и, гГелеФон, телеграФ, ра
дио һ. б. аша хәбәр алышыу өсөн ҡулланыл
ған йәшерен билдәләр, сигналдар системаһы.

Телеграф коды. Метеорологик код,
К О ДЕИ Н [РУС. < гр. ] и, фарм. Й үткереүҙе баҫа
торған аҡ кристалл порошок.
КО ДЕКС [РуС. (лат,] и, 1. юр. Хоҡуҡтың бил
дәле бер әлкәһенә ҡараған, системалаштырыл
ған закондар йыйылмаһы. Гражданлыҡ кодексы.

Енәйәт кодексы. Хеҙмәт закондары кодексы.
2. күсм. Ҡараш, ҡылыҡ, ғәҙәт ҡағиҙәләренең
йыйылмаһы.
К О Д Л А Н Ы у ҡ. төш. ҡар. кодлаУ. Кодланган

хәбәр.
К О Д Л А у ҡ. Йәшерен хәбәрҙе код менән бил
дәләү; кодҡа һалыу. Картаны кодлау. П риказ

дарҙы кодлау,
КОЖ ИМ ЙТ [РуС.] и. Яһалма күндәрҙең
элекке атамаһы. Кожимит табан.
К О Ж ҮХ [рус.]и. тех. Төрлө ҡорамалды зыян
дан һаҡлаү өсөн ҡулланылған көп рәүеш ендәге
тышлыҡ. Пулемёт кожухындагы һыу ҡайнай

башланы. Мин автоматҡа яңы магазин ҡуйҙым.
Б. Дим.

лы гимназист фуражкаларын күтәрә биреп ҡуй
ҙылар. А. Таһиров.
К О К О С [РУе. (исп.] и. 1. (йәки кокос пальма
һы) Эре сәтләүекле, олоно балдаҡланып торған
ҙур пальма. Кокос пальмаһы. Кокос сәтләүеге.
2. Шул пальманың сәтләүеге.
КОКС [рус. (нем.] и. Ташкүмер, торФ кеүек
нәмәләрҙе томалап үртәгәндә барлыҡҡа килә
торған ҡаты яғыулыҡ. Кокстан төрлө электрод
тар эшләп сыгаралар. Д. Буракаев.
К ОК С ЛА НЫ Ү ҡ. тех. Коксҡа әйләнеү.
К О К С Л А Ү ҡ. тех. Коксҡа әйләндереү. К окс

л а у мейесе,
КОЛБА [рус, (н ем .] и. Химик тәжрибә өсөн
ҡулланыла торған оҙон муйынлы быяла һа
уыт.
КОЛБАСА [Рг/С.] и. Тапағандан һуң ас эсәккә
йәки эсәк рәүеш ендәге көпкә тултырып, тәмтом һалып, махсус рәүештә эшкәрткән ит аҙы 
ғы. Бешкән колбаса, Ы ҫлаган колбаса. К о л 

баса цехы,
КОЛГОТКА [рус, колготки ( чех, ] и. Ыштаны
менән ойоғо ҡуша эшләнгән кейем, ойоҡло ыш
тан.
К О Л Е Н К О р [рус. (ф р.] и. Ныҡ ашланған
беше мамыҡ туҡыма. К оленкор тышлы ки

тап,
КОЛЁН ЧАТЫ Й [Рг/С.]: коленчатый вал хәрә
кәтте башҡа механизмдарға бирә торған әйлән
мәле кәкре үҙәк; кәкре вал.
К О Л Ер [РУе. (лат.] и. Тотонорлоҡ хәлгә
еткереп әҙерләнгән буяу.
К О Л ЕЯ [РУе.] и. Тимер юлдың ике параллель
рельстан торған бер буйы. Ике колеялы тимер

юл. ш Беренсе бөтә донъя һугышы алдынан
Белорет заводтарына тар колеялы тимер юл
үткәрелә. «Совет Башҡортостаны», 1967,12 май.
К О Л Й Б р И [РУС. < исп, ] и. Матур ҡауырһынлы
бик бәләкәй ҡош (Америкала йәшәй).
КО Л И Т [рус, (гр ,] и. Туҡ эсәк ш ешеүҙән
булған ауырыу.
КОЛЛЁҒА [РУС. (лат.] и. Уртаҡ эш, һәнәр
менән бәйле иптәш. Беҙ, әйтергә ярай, һинең

КОЗЫРЁК [рус.] и. Баш кейеменең маңлай
ҙы күләгәләп торған түңәрәк тсаты өлөшө.
К О ЗЫ р Ь [РУС.] и. 1. ҡар. уй ы н 2.
2. күсм. Кәрәк сатста бүтәндәр алдында өҫтөн менән коллегалар, бер әлкәлә эшләгән кешеләр.
лөк бирерҙәй нәмә. — М ырҙагәли гәзитте козырь
3 . Хисмәтуллин.
итеп файҙаланмаҡсы була. И рекле һүҙ, ирекле
КОЛЛЕГИаЛЛЕК и. Бер төркөм кешеләр
йыйылыш имеш. Б. Хәсән.
тараФынан башҡарылған идара, етәкселек.
КОЙКА [рус. ( гол.] и. 1. Оүднола беше кин
К О Л Л Е ГИ аЛ Ь [РУе. коллегиальный] с. К ү 
мәкләп, бергәләп башҡарыла торған. К о лле
дерҙән аҫмалы итеп эшләнгән бер кешелек йотсо
гиаль етәкселек, ш Гражданлыҡ һәм енәйәт эш
урыны.
2. Ятатс, больницаларҙа һ . б. була торған бер тәрен ҡарау коллегиаль рәүештә, тәүге инстан
ция судында халыҡ заседателдәре ҡатнашлыкешелек карауат.
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гында гәмәлгә ашырыла. Башҡорт АССР-ының
Конституцияһы, 1984.
КОЛ Л ЁГИ Я [РУе. (л а т .] и. 1. Административ,
башҡарма йәки кәңәшмә орган булып ойошҡан
вазиФалы кешеләр төркөмө. Министрлыҡ к о лле

гияһы, ш Шәһит Хоҙайбирҙин яңы коллегия
агзаһы һәм хәрби бүлек мөдиренең урынбаҫары
итеп билдәләнә. Р. Ҡузыев.
2. Ҡайһы бер проФессия кешеләренең бергә
эшләү өсөн ойошҡан берләшмәһе. Адвокаттар
коллегияһы.
3. 18 быуатта Россиялағы үҙәк хөкүмәт уч
реждениеларының исеме.
КО Л Л ЕДЖ [РУе. (ин гл.] и. Англия, Америка
һәм башҡа ҡайһы бер илдәрҙәге юғары йәки
урта уҡыу йорто.
К ОЛЛЁЖ [РУС. (ф р .] и. Франция, Вельгия
һәм Швейцарияның айырым кантондарында
урта уҡыу йорто.
К О Л Л ЕК ТЙ В 1 [рус. (лат.] и. Дөйөм бер эш
башҡарған, маҡсаттары бер булған кешеләр
төркөмө. Студенттар коллективы. Үҙеш мәкәр

хор коллективы. Коммунистик хеҙмәт коллек
тивы. ш Хеҙмәт коллективтары дәүләт һәм
йәмәгәт эштәрен тикшереүҙә һәм хә л итеүҙә
.. ҡатнаша. Башҡорт АССР-ының Конститу
цияһы, 1984.
К О Л Л ЕК ТИ В 2 [РУС. коллективный] с. Күмәк
кеше тараФынан башҡарылған; күмәк. К о ллек 

тив етәкселек. Коллектив эш. Коллектив хужа
лыҡ. Коллектив ижад.
К О Л Л ЕК ТИ ВЙ ЗМ [РУС.] и. Ижтимағи тор
мош һәм эш принцибы итеп алған берҙәмлек.

Коллективизм рухында тәрбиәләү.
КОЛЛЕКТИВЛАШ ТЫ РЫ У ҡ. Ваҡ креҫтиән
хужалыҡтарын эре социалистик хужалыҡҡа
берләштереү. [Тимер] ауы л хуж алыгын коллек

тивлаштырыу өлкәһендәге уңыштар тураһында
ҡыҫҡаса һөйләп [сыкты]. Б. Бикбай.
КОЛ ЛЕКТИВЛАШ Ы у ҡ. Коллектив х у ж а 
лыҡҡа берләш еү.
К О Л Л ЕК ТО Р [РуС. (лат.] и. 1. Берәй нәмәне
йыйыу һәм бүлеп таратыу эше менән шөғөллән
гән ойошма. Китапхана коллекторы.
2. Берәй нәмәнең төрлө өлгөһөн йыйып, иҫәбен
алып барған кеше. Геологик экспедиция ко ллек

торы.
3. тех. Даими электр генераторының ү ҙгәр еү
сән токты даими токка әйләндерә торған өлө
шө.
4. тех. Газ йәки шыйыҡлыҡты төрлө торба
ларҙан йыйып, ситкә ағыҙа торған киң торба.

К анализация коллекторы. Газ коллекторы.
5. тех. Торба йәки кабель үткәреү өсөн ер
аҫтынан эшләнгән юлдар.
6. Н еФть ятҡылығы урынлашҡан тау тоҡомо.
Нефть ятҡылыгы — у л нефть һеңешкән ҡаты тау

кол
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ция йыйыу, ш Иң оҡшаганы, әлбиттә, таштар
коллекцияһы булды. Ниндәй генә таш юҡ! Аҡ,
зәңгәр, ал, йәшел, сыбар, күк таштар, ынйы таш,
мәрмәр таш.. К. Мәргән.
К О Л Л О И Д [рус. (гр] и. хим. Кристалашмай
торған, иҙелеп ҡуйы шыйыҡлыҡҡа әйләнгән
матдә (крахмал, аҡһым, елем һ. б.).
К О Л Л О К В И у М [РуС. (лат.] и. Студенттар
ҙың белемен һынау һәм арттырыу маҡсатында
уҡытыусы тараФынан үткәрелә торған әң
гәмә.
К О Л О ДК А [рус.] и. 1. Тәгәрмәсте туҡтатыу
өсөн машина тормозына ҡуйылған тимер йәки
ағас ҡыҫа. Й ылга аша сыҡҡанда .. тормоз колод
калары һыулана. «Совет Башҡортостаны», 1970,
2 декабрь.
2. Орден, миҙал таҫмаһы ҡуйылған планка.
К О Л О Н И А Л И ЗМ [РУС.] и. Эксплуататор дәүл:эттәрҙәге хакимлек иткән синыфтарҙың со 
циаль-экономик яҡтан артта ҡалған илдәрҙе по
литик, экономик һәм рухи йәһәттән бойондороҡ
ҡа төш өрөүе.
К О Л О Н И А Л Ь [рус. колониальный] с. К оло
ния хәлендәге. К олониаль илдәр. / Колония би
ләүгә бәйле. К олониаль политика. Колониаль

режим, ш Салауат тураһындагы йырҙар коло
ниаль һәм социаль иҙелеүҙән ҡотолоу өсөн кү
тәрелгән ҙур көрәш дәрте менән ялҡынланган,
.. оптимизм менән һугарылган. Ә. Харисов.
К О Л О Н И ЗА Т О Р [РУС.] и. 1. Берәй илдең
халҡын буйһондороусы, иҙеүсе.
2. ҡар, колонист 1.
К О Л О Н И ЗА Ц И Я [РУс.] и. 1. Сит илде баҫып
алып, көсләп колонияға әйләндереү эше.
2. Колонистарҙың (1мәғ.) буш ятҡан ерҙәргә
күсеп ултырыуы.
К О Л О Н И ЗА Ц И Я Л А у ҡ. ҡар. колониялаш
тырыу.
К О Л О Н Й С Т [РУС.] и. 1. Буш ятҡан ергә
ситтән килеп ултырған кеше.
2. Колонияла (3 мәғ.) торған кеше.
К О Л О Н И Я [РУС. (лат.] и. 1. Империалистик
дәүләт тараФынан баҫып алынып, иҙелгән ил.

К олонияга әйләндереү. Колония итеү. ш Баш 
ҡортостан Бөйөк Октябрь революцияһына тик
лем Р ус империяһының иң артта ҡалган, бөтә
яҡлап кәмһетелгән колонияһы булып килде.
М. Хисмәтов.
2. Сит ил йәки әлкәнән буш ятҡан ергә күсеп
ултырған халыҡтың ауылы. [Немец] колония

ларына барып инһәң, иң тәүҙә колонияның бер
осонан икенсе осона тиклем .. төп-төҙ булып
һуҙылып киткән .. буяулы таҡта кәртәләр
күҙгә ташлана. Ғ. Дәүләтшин.
3. Берәй маҡсат менән (дауалау, тәрбиәләү
һ. б . өсөн) йыйылған кешеләрҙең торлаҡ урыны.

тоҡомдары. Нефть тупланган был тау тоҡом
дары геологтар телендә коллектор тип йөрөтөлә.

Т елһеҙҙәр колонияһы.
4. биол. Бергә берегеп йәшәгән тереклектәр
төркөмө. Коралдар колонияһы.

Д. Бураҡаев.
К О Л Л ЕК Ц И О Н Ё Р [РУС.] и. КоллеКция йы
йыу менән шөғөлләнгән кеше.
К О Л Л ЁК Ц И Я [рус. (лат.] и. Бер үк төрлө
нәмәләрҙең билдәле бер тәртипкә һалынған
йыйылмаһы. Значоктар коллекцияһы. К о ллек 

КОЛОНИЯЛАШ ТЫ РЫ Ү ҡ. Колонияға әй
ләндереү, колония (1 мәғ.) итеү.
КО Л О Н И Я Л Ы с. Колониялары (1 мәғ.) бул
ған. К олониялы ил.
КО Л О Н К А [РУС.] и. 1. Вертикаль цилиндр
рәүеш ендәге төрлө ҡулайлама. Бензин колон
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каһы, һ ы у колонкаһы. Газ колонкаһы, т Ма
гиина бензин ала торган ергә, колонка янына
килеп туҡтаны. С. Агшн.
2. ҡар. бағана 1 2.
КОЛОННА [РУС. <Фр ] и. 1. Йорт архитек

арба. Инвалидтар коляскаһы. К оляскалы мото

цикл.
КОМАНДА [РУС. <Фр.] и, 1. Командир биргән
тсыҫтса бойоротс. Команда биреү, ш Асыҡ тәҙ
рәнән «Шагом марш!» тигән команда ишетелде.

тураһында терәК хеҙмәтен үтәгән төрлө рәүештәге бағана. Колонналы зал. ш Баҡса артында

Һ. Дәүләтшина.
2. Берәй кеше тсул аҫтындағы хәрби часть.

ҙур майҙан һәм был майҙанга культура һарайы
ның бейек аҡ колоннаһы сыга ине. Ә. Вәли.
/ Бағана рәүеш ендәге һәйкәл. Триумфаль ко
лонна,
2. Бер-бер артлы теҙелгән хәрби к етел әр
саФы. и Автомобилдәр ҡуҙгалды. Улар арты
нан колонналар ҙа һуҙылды. Оркестр ниндәй
ҙер марш уйнап ебәрҙе. И. Насыри. / Бер-бер

Командир ҙа булган Ҡаһым түрә командаһын
көнөнә биш урай (Халытс йырынан).

артлы барған суднолар теҙеме. / Бер-бер артлы
теҙелеп килгән халыҡ йәки машиналар төркөмө.

Демонстранттар колоннаһы. Танктар колонна
һы. Автомашиналар колоннаһы,
3. тех. Цилиндр Формаһындағы төрлө аппарат
тар исеме, һургы с колонна (газ эшкәртеү
эшендә ҡулланыла]. Эксплуатацион колонна
(быраулау эшендә ҡулланыла).

КОЛОр АТу р А [рус. (ит.] и. муз, 1. Яңғыҙ
йырға көйҙө матурлау өсөн индерелгән ҡатмар
лы биҙәк.
2. Тауыштың шул биҙәктәрҙе анһат башҡарыу
һәләте.
КОЛОр ЙТ [РуС. (ит, (лат,] и, 1. Һүрәтте бер
ләштереп торған буЯу һәм төҫтәр бәйләнеше.

3. Айырым бер маҡсат менән төҙөлгән хәрби
часть. Разведчиктар командаһы, Пулемётчиктар
командаһы, / Билдәле бер эш өсөн ойошторол
ған кешеләр төркөмө. Пожарниктар командаһы.
4. Судно экипажы. Судноның командаһы

тулыһынса алмашынды, тәжрибәле өлкән кадр
ҙар урынына йылгасылар училищ еһын бөткән
йәштәр килде, „Совет Башҡортостаны", 1965,
17 октябрь. / Капитан етәкселегендә берәй спорт
менән шөғөлләнгән кешеләр төркөмө. Футбол

сылар командаһы. Командалар ярышы,
ф Команда пункты һуғышта ғәскәр башлығы
һәм уның ярҙамсылары урынлаштсан урын.
КОМАНДАЛАҮ ҡ. Командир сиФатында бе
рәй эшкә етәкселек итеү. Парад менән коман

далау.

КОМАНДаЛЫҠ и. Етәкселек. Командалыҡ
итеү.
КОМ аНДАр М [Рг/С.] и. армия командую
щийы.

к о м а н д й р [РУС.] и. Ғәскәри берәмектең,
Сагыу колорит.
хәрби судноның башлығы. Батальон командиры.
2. күсм. Берәй нәмәнең үҙенә хас сиФаттар,
Отряд командиры. П олк командиры. Кесе
үҙенсәлектәр йыйылмаһы. М илли колорит. Х а 
командир. Командирҙар составы. Ө лкән коман
рактерлы колорит.
дир. ш [В әлиев] һугышҡа ябай яугир булып
түгел, командир булып .. бара ине. К. Мәргән.
К О Л О р ИТЛЫ с. 1. Төрлө асыҡ булуға
/ Гражданский Флотта, төҙөүселәр отрядында
буяулы. Колоритлы һүрәт.
2. күсм. Бик үҙенсәлекле, көслө. Колоритлы һ. б. звено, отряд кеүек төркөм башлығы.
әҫәр. Колоритлы шәхес.
Дружина командиры,
КОМ аНДИр О ВК а [рус,] и, 1. Эш-вазиФа
К О Л Х О З [РУС. ] и. Күмәк хужалыҡ; крәҫтибуйынса баштсарылған сәфәрле эш. Ижади ко
әндәрҙең ауыл хужалығы эштәрен бергәләшеп
мандировка, Командировка алыу. Командиров
алып барыу өсөн социалистик нигеҙҙә берләшкән
ка биреү,
ирекле ойошмаһы. К олхоз милке. К олхоз идара
2. Шул эште үтәү өсөн сыҡҡан сәФәр. Команһы, К олхоз председателе. К олхоз төҙөү.
дировкага барыу. Командировкала йөрөү, ■ Ғә
К О Л Х О ЗЛ аШ Ы у ҡ. ҡар, коллеКТивлашыу.
ләү Хашимов алыҫтагы ауыл советтарының
К олхозлаш ы у осоро. А уы л колхозлашты,
береһенә командировкага киткән. Б. Бикбай.
КОЛХОЗ-СОВХОЗ и, йыйн. К олхоз һәм сов
3. һөйл. Тапшырылған эш буйынса юлға сыҡ
хозға тсараған хужалытстар. К олхоз-совхоздарҙың күбеһе сөгөлдөр һабагын мал аҙыгы итеп
ҡанлыҡты күрһәткән танытма. Командировкага
ҡ ул ҡуйҙы ры у.
файҙалана. „Оовет Башкортостаны“ , 1965,
21 август.
КО М АН ДО ВАН И Е [РуС.] и, йыйн. Ғәскәр һәм
КОЛХОЗСЫ и. К олхоз ағзаһы. К олхозсы лар
ғәскәри берәмек башында торған кешеләр төркө
мө. Югары командование. Полк командование
ҙың дөйөм йыйылышы, ■ Минең атайым ко л
һы,
хозсы, м ул игендәр уңдыра, армияны ла,
беҙҙе лә икмәк менән туйҙыра! Б. Бикбай.
КОМАНДҮЮ Щ ИЙ [РуС.] и. Ҙур ғәскәри бер
ләшмәнең башлығы. Флот командующийы.
К О Л ЧЕДАН [рус. (ф р.] и. Тимер, батсыр,
никель кеүек металдарҙың көкөртлө, шулай утс
КОМ БАЙН [рус, (и н гл.] и. Бер үк ваҡытта
мышалтс һәм һөрмә тсатыш ҡушылдыҡтарынан
торған минералдарҙың дөйөм исеме. Баҡыр кол

бер нисә төрлө эш башҡара торған ҡатмарлы ма
шина. Аш лы ҡ комбайны. Етен комбайны. Силос

чеданы. Көкөрт колчеданы.
КОЛЬЧҮТа [РУС.] и. Ҡ орос дүңгәләк йәки

комбайны. Торф комбайны. Ү ҙе йөрөмәле ком
байн, Киң алымлы комбайн,
КОМ БАЙНЕр [рус,] и. кар. комбайнсы.
КОМ БАЙНСЫ и. Комбайн йөрөтөүсе; ком
байнер. Комбайнсылар курсы,
КОМБАТ [Рг/С.] и, 1. Батальон командиры.
2. Батарея командиры.

тәңкәләрҙе бер-береһенә эләктереп эшләгән хәр
би кейем; тимер күлдәк.
КОЛЯСКа [РУе.] и, 1. Көймәле арба.
2. Сабый балалар арбаһы.
3. М ахсус маҡсат менән эшләнгән бәләкәй
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К О М БЕД [РУС.] и. Ярлылар комитеты (1918
йылдың Уртаһыиан аҙағыиа тиклем э т л әп , аУылда пролетариат диктатүраһыиың терәге бУлып
торғаи ойошма).
КОМБИЖЙР [РУС.] и. Төрлө үҫемлек майына
туңмай тсатнаттырып яһағаи май.
КОМБИКОРМ [РУС ] и. Мал туҡланыу әсән
әҙерләнгән аҙыҡ; ҡатнаш аҙыҡ.
КОМБИНАТ [РуС. (лат,] и. 1. "Технологик
процеста бер-береһенә бәйле булған предприятиеларҙы берләштергән йәки бер промышлен
ность тармағына ингән төрлө предприятиены
административ Яҡтан берләштергән ҙ Ур берекмә.

Металлургии комбинат. Баҡыр-көкөрт комбина
ты. Ит-Һөт комбинаты. ■ Өфө кизе-мамыҡ
комбинаты эшсәндәре үҙҙәренең профессиональ
байрамын ҙур уңыштар менән ҡаршыланы, «О о
вет Башҡортостаны», 1986, 8 июнь. / Көнкүреш
предприятиеларының йәки Урындағы ваҡ пред
приятиеларҙың берекмәһе. Көнкүреш комбина

ты,
2. Капиталистик монополияның бер (форма
һы — конкурентлыҡ итеүгә бәйле көрәш ни
геҙендә берләшкән предприятиелар берекмә
һе.
3. УҡыУ йорто баҫҡыстарының завод, предприятиеларҙағы берекмәһе. Урта мәктәп янын-

дагы ситтән тороп уҡы у базаһында уҡытыу
комбинаттары төҙөлгән. Бы л уҡытыу комбинат
тары .. ауыл хужалыгы белгестәре әҙерләй.
«баш ҡортостан уҡытыусыһы», 1966, № 7.
КОМБИНАЦИЯ [РУС. (лат.] и. i . Берәй маҡсаттса ирешеү өсөн күлланылған алым. Ҡ ыҙыҡ

лы комбинация. Комбинация эшләү.
2. Ҡатын-тсыҙҙың эстән кейә торған бәйләм
күлдәге; эске күлдәк.
КОМБИНЕЗОН [рус. ( фр. ] и. Курткаһы м е
нән салбары тоташ тегелгән ьсеием. Сибай ур а 
мынан бер ҡыҙ к илә , йөҙө ҡуңыркөнгә көйгәнгә,
һоро комбинезон билен ҡыҫа , ҡулбашы аҡаҡбур тейгәнгә. Ә. Вәли.
КОМ БРЙТ [РУС.] и. Бригада ьсомандиры.
КОМДЙВ [РУС.] и. Дивизия номандиры.
КОМЕДИЯ [РУС. <гр, ] и. Шаяи иәКи сатирик
йөкмәткеле драматик әҫәр. Сатирик комедия.

Комедия жанры.

КОМЕНДАНТ [р ус.(ф р .] и. 1. Хәрби ны
ғытмалағы иәки бер райондағы бөтә ғәскәр баш 
лығы. Крепость коменданты.
2. Берәй ерҙә урынлаписан ғәснәрҙәге тәртип
һәм тсарауыл хеҙмәте әсән яУап биргән хәрби
начальшпс. Гарнизон коменданты. Лагерь ко

менданты,
3. Станция йәки портта хәрби әһәмиәте бүлған
траиспорт сараларының дөрөҫ йөрөшөн күҙәтеп
торған кеше.
4. Берәй рәсми ойошмаға тсараған йорттоң
башлығы. Дөйөм ятаҡ коменданты.
ф Комендант сәғәте ҡар. сәғәт ’.
КОМЕНДаТУРа [р ус. < нем. ] и. Комендант
(2 мәғ.) етәкселек иткән ойошма Ьәм шүл ойошма
урынлаштсан йорт.
КОМЁТа [РУС. <гР.] и . Ҡояш тирәһендә эл
липс буйынса әйләнеп, шул юлдың Ҡояштса
яҡын еренә килгәндә тсойротслана торған ятсты

ком
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тап рәүеш ендәге күк есеме; тсойроҡло йондоҙ.

Комета ҡойрого.
КОМ И и. Коми аО О р -ының төп халҡы һәм
шул халыҡтың бер кешеЬе (уғыр-ф ин телдәренең
береһендә һөйләшә). Коми халҡы. Коми ҡатыны.

Коми теле.
КОМЙЗМ [РУС.] и. Ниҙең дә булһа көлкөлө
яғы; комик сиФат. С. Агиш ижадына комизм хас.
КОМИК [РУс. ] и. Көлкөлө ролдәр башҡарған
артист.

КОМЙК с. Ниҙе лә булһа көлкөлө итеп күрһә
теүгә ҡоролған; көлкөлө. Комик әҫәр. Комик
роль.
КОМИНТЁр Н [РУС.] и. (баш хәреф менән)
Капитализм дөйөм кризисының тәүге дәүерендә
революцион эшселәр хәрәкәтенең талабы һәм
бурыстарынан сығып төҙөлгән халыҡ-ара ойош
ма (1919— 1943 йылдарҙа булған).
КОМИ-ПЕРМЯК и. Комиҙарға туғандаш х а 
лыҡ һәм шул халыҡтың бер кешеһе (Коми-П ер
мяк автономиялы округында йәшәй). Коми-

пермяк ҡатыны.
КОМ ИСа p. 1. Коми телендә. Комиса һөйлә
шеү.
2. Коми халҡына хас рәүештә. Комиса бейеү.
КОМИССАР [Рг/С. < фр. ] и. 1. Хөкүмәт тараф ынан айырым хоҡуҡ бирелгән вазиФалы ке
ше.
2. Оит илдәрҙә һәм 18— 19 быуаттарҙа Р оссия
ла: полиция хеҙмәтен үтәгән чиновник.
ф Халыҡ комиссары хөкүмәт ағзаһы булып,
ниндәйҙер бер халыҡ комиссариатына етәкселен
итеүсе кеше. Хәрби комиссар 1) ғәскәри частың
политик һәм хәрби әҙерлеге өсөн командир менән
бер кимәлдә яуаплы итеп партил һәм хөкүмәт
тараФынан ҡуйылған етәксе (1918—42 йылдар
ҙа); 2) хәрби комиссариатҡа етәкселек итеп,
ғәскәри бурысы булған кешеләрҙе иҫәптә тотоу,
хеҙмәткә алыу кеүек эштәрҙе башҡарған ке
ше.
КОМИССар ИАТ [рус. ] н. ҠаиЬы бер дәүләт
һ әм административ учреждениелар исеме.
ф Халык комиссариаты минисТерсТволар
төҙөлгәндә (1946 йылға тиклем) СССР-ҙың х у 
жалыҡ һәм культура төҙөлөш өндәге айырым
тармаҡтарына идара иткән үҙәк дәүләт органы.
Хәрби комиссариат СС С Р-ҙа ғәскәри бурысы
булған кешеләрҙе иҫәптә тотоу, хеҙмәткә алыу
кеүек эштәрҙе башҡара торған урындағы хәрби
идара оргаиы.
КОМИССаРЛЫҠ и. ҡар. комиссариат1. « Б е
л ем » журналы 1925 йылдың 1 гинуарынан баш

лап Башҡортостан Мәгариф халы ҡ комиссарлыгы тарафынан сыгарыла башланы. Т. Йәнәби.
КОМИССИОН [рус. комиссионный] с. Сауҙа
өлкәЬендәге аралашлыҡ эшенә бәйле. Комис
сион договор. Комиссион хаҡ. / Аралашлыҡ
эшен башҡарған. Комиссион магазин. / К о
миссия аша Ьатырға бирелгән. Комиссион тауар.
КОМЙССИЯ 1[рус. ( лат. ] и. М ахсус магазин
дың шәхси кешегә нимәһендер һатышып биргән
ярҙамы; аралашлыҡ. Комиссияга тапшырыу.

Комиссия аша һатыу.
КОМЙССИЯ 2 [Рг/С. <фр. ] и. айырым рәсми
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хоҡүҡ менән билдәле бер вазифа башҡарған
кешеләр төркөмө иәки бер нисә кешенән торған
орган. Р евизия комиссияһы, һ а й л а у комиссия

ф Коммуналь квартира ( йәки йорт) ҡала х у 
жалығы ҡарамағында булып, бер иисә ғаилә
тараФыиан биләнгән квартира иәки йорт. [Вар

һы, Планлаштырыу комиссияһы, ш Закондар
сыгарыу комиссияһы 1767 йылдың 30 июлендә
М әскәүҙә ,, асылды, Ғ. Хөсәйенов.
КОМИТЕТ [РУС. (ф р.] и, 1. Берәй эшкә етәк
селек итеү өсөн һайлап ҡуйылған орган. Проф
союз комитеты,

вара:] Коммуналь өй үҙебеҙ йәшәгән илдең бер
өлөшө лә баһа. Уртаҡ өйҙө аямаган кеше уртаҡ
хеҙмәтте лә аямай, Б. Бикбаи.
КОММУНАР [рус, (ф р.] и, 1.1871 йыл Фран-

2. Билдәле бер вазиФа башҡарыү өсөн ойош
торолған идара органы. Фән һәм техника дәүләт

комитеты,
КОМИТЕТСЫ и. һөйл. Комитет ағзаһы.
КОММЕНТАРИЙ [рус, (лат,] и, 1. Берәй
яҙмаға
бирелгән
аңлатма.
Комментарий
яҙыу. Ҡ улъяҙм а комментарийҙар менән эш лән
гән,
2. Ниҙе лә бүлһа асыҡлау, төшөндөрөү өсөн
бирелгән аңлатма. Комментарий биреү. Халыҡ-

ара хәлгә бирелгән комментарий,
КОММЕНТАТОр [РуС.] и. Комментарий би
реүсе, аңлатма биреүсе. Радио һәм телевиде
ние комментаторы,
КОММЕРСАНТ [РУС.] и, СаУҙа иткән, ком
мерция менән шөғөлләнгән кеше; саүҙагәр. [Ғү
мәр — Салихҡа:] Ул бит красный коммерсант,
уга һатыу эшенең бөтә нәмәһен белергә кәрәк.
С. Агиш.

КОММЕРЦИЯ [РУС. (лат.] и. СаУҙа эше, сауҙа. Коммерция директоры предприятиела ди
ректорҙың тәьмин итеү, саУҙа, хужалыҡ һәм
аҡсаға бәйле эштәрҙе алып барыусы урынбаҫары.
4 Коммерция тиҙлеге транспортты файҙаланыУ күрһәткесе, хәрәкәттең у ртаса тиҙлеге.
Бы раулауҙы ң коммерция тиҙлеген арттырыу
өсөн көрәш һугыш йылдарында ла һүрелмәне.
«Ағиҙел». 1985, № 7. Коммерция суды револю
цияға тиклемге р оссияла: саүҙа һәм векселдарға
бәйле эштәрҙе ҡараған сУд . Коммерция училищеһы (мәктәбе) революцияға тиклемге Р оссия
ла: саүҙа эшендә эш ләүселәрҙе әҙерләй тор
ған Урта укыу йорто. Коммерция флоты с а у
ҙа эше менән шөғөлләнгән, хәрби булмаған
Флот.
КОММУН [рус. коммунист] и. һөйл. 1. Ком
муна (1 мәғ.) ағзаһы.
2. Коммунист.
КОММУНА [рус. (ф р.] и. 1. Хеҙмәт һәм мөл
кәт уртаҡлығы нигеҙеидә берләшкән коллектив.

Хеҙмәт коммунаһы. Коммуна төҙөү,

цияла булған беренсе пролетар революцияла
ҡатнашҡан кеше.
2. Коммуна (1 мәғ.) ағзаһы.
КОММУНЙЗМ [р ус. (лат.] и . 1. Үҫеш законы
буйынса капитализмға алмашҡа килеп, етеште
реү сараларының ижтимағилаштырылыуына,
синфи эксплуатация һәм милли иҙгенлектән
азат булған эш сәндәрҙең хеҙмәттәшлеге һәм үҙара ярҙамына нигеҙләнгән ижтимағи-экономик
(формация.
2. Коммунистик (формацияның юғарғы ф а 
заһы: «һәр кемдән һәләтенсә, һәр кемгә ихтыяжынса» тигән принципҡа ҡоролған синыф
һыҙ йәмғиәт.
3. Пролетар революцияның һәм коммунистик
йәмғиәт төҙөү эшенең, объектив үҫеш законда
рын өйрәнеүгә нигеҙләнеп, Маркс, Энгельс, Л е
нин тарафынан эшләнгән ғилми теорияһы һәм
тактикаһы.
ф Тәүтормош коммунизмы синыфтар барлыҡ
ҡа килгәнгә тиклемге тәүтормош ырыу община
һының уртаҡ милекселек менән билдәләнгән
йәмғиәт ҡоролошо. Фәнни коммунизм коммуни
стик ижтимағи-экономик формацияның барлыҡ
ҡа килеү, үҫеү һәм йәшәү закондары тураһында
ғы фән (марксизм-ленинизм тәғлимәтенең бер
өлөшөн тәшкил итә). Хәрби коммунизм совет
власының граждандар һуғышы һәм интервенция
осорондағы экономик политикаһы (1918 — 1920
йылдарҙы эсенә ала).
КОММУНИКаТИВ [рус, коммуникативный]
с, лингв, Аралапш уға хеҙмәт иткән, аралашыу
ға мөнәсәбәтле. Телдең коммуникатив ф ункция

һы,
КОММУНИКАЦИОН [рус. коммуникацион
ный] с. Ике араны тоташтырыу, бәйләү өсөн
хеҙмәт иткән. Коммуникацион линия,
КОММУНИКАЦИЯ [рус, (лат.] и, 1. махс.
Аралашыу юлдары, ике аралағы бәйләнеш.
[Комкор — Шайморатовҡа:] Бурыс шул: ярҙам

килеп еткәнгә ҡәҙәр, дошмандың коммуникация
һын ҡулда ныҡ тоторга. Ә. Ихсан.
2. Эш барышында кешеләрҙең үҙ-ара аралашыуы, хәб әр л әт еү е.
КОММУНИСТ [РУС.] и. Коммунизм идеяһы
нигеҙендә э т иткән партия ағзаһы. Коммунистар

2.
Франция, Италия һ. б. бер нисә илд ә:
түбәнге административ территориаль берә
мек.
ф Ауыл хужалығы коммунаһы совет власының
тәүге йылдарында барлыҡҡа килгән ауыл хуж а
лығы кооперацияһының бер Формаһы. Париж
коммунаһы беренсе пролетар революция һәм
эт с е л ә р синыФының беренсе хөкүмете (1871
йылдың 18 мартынан 28 майына тиклем бу
ла).
КОММУНаЛЬ [РУС. коммунальный] с. Ҡ ала
лағы дөйөм хужалыҡҡа мөнәсәбәте, бәйләнеше
булғаи, Шул хужалыҡҡа ҡарағай. Коммуналь

партияһы, ш Тарихи пландарҙы бойомга ашы
рыу өсөн көрәштең алгы һыҙыгында ,, коммунис
тар барырга тейеш, «Совет Башкортостаны»,
1986, 23 ғинуар.
КОММУНИСТИК с. 1. Коммунизмға бәйле,
коммунизмға ҡараған. Коммунистик форма
ция,
2. Коммунизм принцибына нигеҙләнгән. Ком
мунистик йәмгиәт.

банк. Коммуналь хужалыҡ.

нистик ҡараш.
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3. Коммунизм идеяһына таянып эш иткән,
коммунизм идеяһы менән һуғарылған. Комму

к

ком

ком

ф Коммунястнк ИнТернацИонал ҡар, комннтерн.
КОМ М УТАТО!5 [рус, (лат,] и, 1. Электр
юлын тоташтыра, өҙә йәки электр йүнәлешен
үҙгәртә торган ҡулайлама.
2. "Телефон элемтәһен ҡул менән тоташтыр
ғанда ҡулланылған ҡулайлама. Телефон ком

3. тех. Механизмдың эшенә зыян итерлек сит
шарттарҙың тигеҙләнеше.
КОМ ПЕТЕНТЛЫ с, 1. Айырым бер әлкәлә
тейешле белеме булған, яҡшы белемле. Компе
тентлы врач. Компетентлы булы у, п Иң компе

мутаторы. Диспетчер коммутаторы,
КОМ М УТАЦИЯ [РУС. <лат, ] и, 1. М ахсус ап
паратура ярҙамында электр йүнәлешенең үҙгәртелеше.
2. Телефон, телеграф һәм радио станцияларындағы электр сымдарын, ҡорамалдарын
тоташтырыу системаһы.
КОММЮНИКЕ [РУе. < фр, ] и. Хөкүмәттең ха
лыҡ-ара әһәмиәте булған мәсьәләләр тураһын
дағы рәсми белдереүе.
КОМ О Д [РУС. (ф р,] и. Гел тартманан торған
тәпәшәк шкаф (кейем-һалым һәм башҡа ваҡтөйәк өсөн). Комод тартмаһы, ш Ғәлиәкбәрҙең

ҡатыны комод өҫтөндәге түңәрәк көҙгө алдында
баҫып тора ине, 3. Биишева.
КОМ П АН ИЯ [РуС. <Фр.] и, 1. Бергә булған,
бергә йөрөгән кешеләр төркөмө. К үңелле компа
ния, ш Йәштәр барыһы ла шат. Й ы рлайҙар,
гармун уйнайҙар. Кы ҙҙар тураһында һөйләйҙәр.
Башта .. ситтәрәк торһам да, һуңынан мине лә
ш ул компанияга алдылар, Ғ. Хәйри.
2. Эш хужаһы булған капиталистарҙың сауҙа
йәки промышленность берекмәһе. Нефть компа

тентлы һәм белемле белгестәрҙе, проблеманы
х әл итеүгә ылыҡтырыу .. уны уңышлы үтәүгә
гарантия бирә. «Совет Башҡортостаны», 1986,
28 июнь.
2. Вазифаһы буйынса берәй эште, мәсьәләне
хел итеүгә хоҡуҡлы. Компетентлы ойошма.
КОМ ПЕТЕНТҺЫ Ҙ с. 1. Ниндәйҙер эш те,
мәсьәләне хәл итеүгә белеме етмәгән йәки белеме
тейешле кимәлдә тип табылмаған. Компетентһыҙ

булыу.
2. Вазифаһы буйынса берәй эште, мәсьәләне
хәл итерлек хоҡуғы булмаған.
КОМ ПЕТЕНЦИЯ [Рг/С. <лат. ] и. 1. Кемгәлер
яҡшы таныш булған эш йәки фән әлкәһе.
2. Айырым ойошма йәки кешенең вазифаһын
да, ҡарамағында булған эш һәм мәсьәлә. Халы ҡ

депутаттарының урындагы Советтарының баш
ҡарма комитеттары үҙ компетенцияһы сиктәрен
дә ҡарарҙар ҡабул итә. Башҡорт АССР-ының
Конституцияһы, 1984.
КОМ П ИЛЯЦ И Я [рус. ( лат. ] и. 1. Хеҙмәттең
үҙ аллы тикшеренеүҙәр нигеҙендә түгел, бүтән
кешенән алынған мәғлүмәт һәм фекерҙәр ниге
ҙендә яҙылышы. К омпиляция яһау.
2. Шул юл менән яҙылған хеҙмәт. Ҙур ентекле-

ниялары. Алтын эҙләү буйынса төҙөлгән компа
ния.
КОМ П АН ЬО Н [рус, (ф р.] и, 1. Компанияла
бергә булған кеше; иптәш. М акаров ,, компань
ондарының ҡысҡырышыуына ҡарамай, кәрттә
рен ыргытып, Хаят артынан төшөп китте. Һ. Д ә ү 

лек менән башҡарылганда, фәнни белемдәрҙе
популярлаштырыуҙа компиляция әһәмиәт ҡаҙанырга ла мөмкин. К. Әхмәтйәнов.
КОМ ПЛЕКС [Рг/С. (лат.] и. Үҙ-ара бәйләнеше

ләтшина.
2. С ауҙа йәки промышленность берекмәһенең
ағзаһы. Касьянов приисканы һатыу-һатмау х а 
ҡында компаньондары менән кәңәшләшергә вә
ғәҙә итте. Я. Хамматов. [Осокин:] И смаил Таси-

күнекмәләр комплексы. Ҡаланың архитектура
комплексы, ш Беҙ тәкдим иткән яңы тышҡы по
литик инициативалар комплексы шуга иҫәплән
гән: кешелек донъяһы 2000 йылды тыныс күк
аҫтында ҡаршылаһын. «Совет Башҡортостаны»,

мович, компаньон булырга тигән ҡарашыңды
хуп күрәм: әйҙә беҙ завод, рудниктарҙы гына тү
гел, бөтә ер-һыуҙарҙы бергә берләштерәйек.

1986, 16 ғинуар.
КОМ ПЛЕКСЛЫ с . Үҙ ара бәйләнеше булған
төрлө күренеш, нәмә һәм үҙенсәлектәрҙе эсенә
алған. Комплекслы экспедиция. Хеҙмәт күрһә

Ғ. Хөсәйенов.
КОМ ПАр ТИ Я [РУе. ] и. Коммунистар партия
һы.
КОМПАС [РУС. (ит.] и. Һәр ваҡыт төньяҡҡа
күрһәтеп торған магнитлы теле булып, донъя
тарафтарын билдәләү өсөн ҡулланылған при
бор. Компас теле. Компасҡа ҡарап барыу.
К О М П ЕН С АТО ? [рус. (лат.] и. Машина
һәм механизмдарҙың нормаль эше өсөн кәрәгенән артыҡ йә кәм булған көс, йылылыҡ, яҡты
лыҡ, тиҙлек кеүек нәмәләрҙе тигеҙләп, тейешле
кимәлгә килтереп тороу хеҙмәтен үтәгән төрлө
приборҙар атамаһы. Оптик компенсатор. Син

булған төрлө нәмә, күренеш һәм үҙенсәлектәр
йыйылмаһы. Аш ламалар комплексы. Гимнастик

теү сфераһын үҫтереүҙең комплекслы програм
маһы. Эште комплекслы итеп алып барыу, ш Тә
биги һәм материаль ресурстарҙы комплекслы
файҙаланырга, .. югалтыуҙарҙы һәм файҙаһыҙ
сыгымдарҙы бөтөрөргә кәрәк. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 11 ноябрь.
ф Комплекслы бригада төрлө һәнәр кешеләре
нән торған эш бригадаһы.
КОМ ПЛЕКТ [РУС. (лат.] и. 1. Берлектә бер
бөтөн тәшкил иткән нәмәләрҙең тулы йыйымы.

Запас частар комплекты. Кейем комплекты.

2. Талап ителгән йәки шта/г буйынса ҡаралған
кешеләр һаны. Уҡыусылар комплекты.
КОМ ПЛЕКТ Л АНЫ У ҡ . төш. ҡар. комплект
КОМ П ЕНСАЦИЯ [рус, < лат,] и, 1. Тотол
лау. Уҡытыусылар менән комплектланган мәк
ған әйбер, күрелгән зыян, өҫтәмә эш йәки
тәп. ■ Коллективтың составы ла ҡуйылган
башҡа шуның кеүек нәмәне ҡаплар өсөн т ү 
бурысҡа ҡарап комплектлана. «СовеТ Башҡор
ләнгән хаҡ. Компенсация алыу. Компенсация
тостаны», 1986, 28 июнь.
түләү.
КОМ ПЛЕКТЛАУ ҡ. 1. Комплектҡа килтереп
2.
мед. Ауырыуҙан килгән үҙгәреш кә орга
йыйыу. Ж урнал комплектлау.
низмдың яраҡлашыуы.

хронлы компенсатор,
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2. Комплект бүйынса тейеш булғар һанға тултырыү. Кадрҙар менән комплектлау, Кластарҙы

КОМ П РЕС СО РЛ Ы с. Компрессорҙарҙан тор
ған. Компрессорлы ҡоролмалар,
КОМ ПРОМ ИСС [рус. ( лат, ] и. Бер-береңә юл
тсуйыу нигеҙендә ирешелгән килешеү.
КОМПЬЮ ТЕР [РУС. (и н гл,] и. Электронлы
иҫәпләү машинаһының бер атамаһы. Уҡыу про

комплектлау,
КОМ ПЛЕКТЛЫ с. Комплектҡа килтерелгән.
Комплектлы мәктәп.
КОМ П ЛЕКЦ И Я [РУС. (лат,] и, кит, Тәы төҙө
лөшө, буй-һын.
КОМ ПЛИМ ЕНТ [РУС. (ф р.] и, К ет е г ә әйтел
гән маҡтау һүҙе. Комплимент әйтеү. ■ [Кәбир:]

К үҙҙәрең матур һинең, Сажиҙә, [Сажиҙә:] Ком
плиментың өсөн рәхмәт инде, Б. Дим.
К О М П О ЗЙ ТО р [р у с . (лат ,] и. Мүзыкаль
әҫәр ижад иткән кеше. К ур а й менән башлаган
башҡорт егете ,, композитор булы п үҫте,
Н. И ҙелбай.
К О М П О ЗИ Ц И О Н [РуС. композиционный] с.
Композицияға бәйләнешле, мөнәсәбәте бУлған.
Әҫәрҙең композицион ягы, .
К О М П О ЗЙ Ц И Я [РУС. (лат.] и, 1. Әҙәбиәт һәм
сәнғәт әҫәрҙәренең төҙөлөш ө, эске ҡоролошо.
Романдың композицияһы, ■ Яҙыласаҡ портрет

тың композицияһы тураһында Ғилманов та,
Р ауил да күп уйланы. С. Агиш.
2. Верҙәм, т ө ҙ ө к бер тәртипкә килтерелгән
мүзыкаль әҫәр, һүрәт һ. б. К үп ф игуралы компо

зиция, Ике композициянан торган музыкаль
әҫәр, / Тема һәм йөкмәтке яғынан бәйләнгән
әҙәби һәм мүзыкаль әҫәрҙәр ҡушылмаһы. Әҙәбимузы каль композиция. Хореограф ик компози
ция.
3. муз, Мүзыкаль әҫәрҙәр яҙыу теорияһы.
Композиция класы, / Мүзыкаль әҫәрҙәр яҙыү
эше. Композиция менән ш өгөлләнеү.
КОМ П ОН ЕН Т [РуС. <лат, ] и, кит. Ҡатмарлы
йәки ҡатнаш иәмәнең эсенә ингән бер өлөш.

Ы ҫмала — яһалма күн эшләгәндә мөһим компо
нент, Уның таҙа, ҡоро булы уына продукцияның
сифаты бәйләнгән. «Совет Башҡортостаны»,
1986, 19 февраль.
КОМ ПОСТ [рус. (и н гл.] и. а. х. Серетмәгә
тупраҡ катыттырып яһаған органик ашлама.
КОМ П ОСТЕР [Р ус. (ф р.] и. Тимер юл, трам
вай һ. б. транспорт билеттарына контроль билдә
һе һала торған аппарат.
КОМ П ОСТЕРЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. компостерлаУ. Компостерланган билет.
КОМ П ОСТЕРЛАУ ҡ. Компостер менән билдә
һалыү, тишеү. Билетты компостерлау. / Берәй
самолет, поезд йәки пароходтан икенсеһенә
күскәндә, ваҡытлыса станцияла туҡталғанда би
летты регистрациялау.
КОМ ПОТ [РУс. <Фр.] и. Төрлө емеште шәкәр
ле һыуҙа ҡайнатып әҙерләгән эсемдек. Алма
компоты. / Шул эсемлек өсөн әҙерләнгән кипкән
емештәр ҡатышмаһы.
КОМ П РЕСС [Рус. < фр.] и. Ауыртҡан ергә һа
лынған һыулы йәки дауалы йылы сепрәк; боҫла
ма. К оро компресс. Уксус компресы. Компресс

ҡуйыу,
КО М П РЕС СИ Я [РУС. (лат,] и, тех. Двигатель
цилиндрындағы баҫым менән һауа, газ һәм ҡатнаш яғыулыҡтың теыҫылыуы.
КО М П РЕС СО Р [РУС. < лат, ] и. Һауа һәм
газды билдәле бер баҫымға тиклем тсыҫа торған
машина. Поршенлы компрессор.
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цесына компьютер техникаһы индерелә башла
ны. «Совет Башҡортостаны», 1986, 29 ғинуар.
КОМПЬЮ ТЕРЛАШ ТЫ РЫ У ҡ. Компьютер
ҙар ҡуйыу, компьютерҙар менән тәьмин итеү.

Производствоны компьютерлаштырыу торган
һайын киңерәк масштабтарҙа алып барыласаҡ.
«Совет Башҡортостаны», 1985, 11 ноябрь.
КОМ СОМ ОЛ [РуС. ] и, 1. Коммунистик йәштәр
союзы (1991 йылға тиклем). Ленин комсомолы.

Комсомол район комитеты. Комсомол секретары
(һөйл,). Комсомолга инеү, m Ғорурлан, Ватан,
алда бара гел комсомол — ҡыҙ һәм улдарың!
Ғ. Әмири.
2. Коммунистик йәштәр союзының ағзаһы. Ул
саҡта мин комсомол .. булмаһам да, комсомол
дар менән бергә йөрөй торгайным. Ғ. Хәйри.
К О М С О М °Л Е Ц [РУс .] и. ҡар. комсомол 2.
КОМ СО М ОЛИ Я [РуС.] и. һөйл. йыйн. К омсо
молдар.
КОМ СОРТ [РУС.] и. Тәүге комсомол ойошма
һының етәксеһе.
КОМ СОСТАВ [р у с .] и. Ғәскәрҙәге бөтә бул
ған командирҙар. Полктың комсоставы.
К О М Ф О РТ [рус. ( ингл. ] и. Көнкүрештәге
бөтә булған уңайлыҡ, яҡшы шарт. Комфортта

йәшәү.
К О М Ф О РТА БЕЛ Л Е с. Бөтә яҡлап уңайлы;
комфортлы. Комфортабелле вагон.
К О М Ф О РТЛ Ы с. Бөтә уңайлыҡтар менән
тәьмин итеүле; комФортабелле. Комфортлы

квартира.
КО Н [рус.] и. 1. Отош уйынында: уйын аҡса
һын ҡуйған урын. Конга ҡуйыу, ш Котлояр,
кәртте өләшеп, .. күҙҙәрен ялтыратты ла: «Конда
ун дүрт һум, м алайҙар »,— тине. Һ. Дәүләтшина.
2. Бер тапҡыр уйналған уйын; партия. Бер кон
уйнау.
К ОН ВЕЙ ЕР [р ус. ( ИНғл.] и. Төрлө нәмәне эш
сенән эшсегә йәки урындан урынға шылдырып
тороу өсөн ҡулланылған ҡулайлама. Таҫмалы

конвейер, һ оҫҡоло конвейер. Конвейер менән
эшләү,
ф Йәшел конвейер малдарҙы яҙҙан алып көҙгә
тиклем йәшел аҙыҡ менән тәьмин итеү система
һы. Ферма эргәһендә йәшел конвейер өсөн төрлө

культура сәселгән. Унда арыш та, һоло менән
борсаҡ ҡатнашмаһы ла, сөгөлдөр ҙә бар. «Совет
Башҡортостаны», 1965, 13 июнь.
КОН ВЕЙ ЕРЛЫ с. Конвейер менән эшләгән,
конвейерға ҡороулы. Конвейерлы система.
К О Н ВЕН Т [РУС. <лат. ] и. Ҡайһы бер илдәрҙә
үҙенә башҡа бер хоҡуҡ менән һайлана торған
закон сығарыу ойошмаһы.
ф Милли конвент Франция ла 18 быуат аҙа
ғындағы бурж уаз революция осоронда барлыҡ
ҡа килгән иң юғарғы һайланма орган.
КО Н ВЕН Ц И Я [РуС. (лат.] и. Айырым бер
мәсьәлә буйынса төҙөлгән халыҡ-ара килешеү.

Тимер юл конвенцияһы. Конвенция төҙөү.
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К О Н В Е Р Г Е Н Ц И Я [Рг/С. (лат.] и. 1 .махс. Бербереһенә бәйләнеше булмаған төрлө күренештәрҙәге айырым сиФаттарҙың үҙ-ара оҡшашлығы.
2. биол. Ү ҙ-ара ҡәрҙәш булмаған төрҙәр ара
һында бер үк шарттарҙа йәшәү, уларға яраҡлашыу нигеҙендә барлыҡҡа килгән оҡшаш
лыҡ.
К О Н ВЁр СИ Я [РУС. (лат.] и. фин. Дәүләт
заемының тәүге шарттарына һуңынан индерел
гән үҙгәреш (хаҡын кәметеү, туләү срогын оҙай
тыу Һ. б.)
К О Н ВЁр Т [РУС. (ф р.] и. 1. Ебәреләсәк хат,
ҡағыҙ, документ кеүек нәмәләрҙе һалыу өсөн
дүртмөйөшләп ҡағыҙҙан эшләнгән пакет. А лһы у
хатты дурткә бөкләп конвертҡа һалды. С. Агиш.
2. Имсәк балаларҙы төрә торған тоҡ һымаҡ
юрған.
К О Н ВЕр,Г Л ау ҡ. Конвертҡа һалыу. Хатты

К О Н Д И Ц И О Н Ёр [РУе. ] и. Бүлмәнең һауаһын
лҡшырта торған прибор. Кондиционер ҡ у л 

конвертлау.
К О Н В О Й р [РУС.] и. 1. Кем йәки нимәнелер
һаҡлап, ҡарауыллап барған кеше.
2. Караптарҙы оҙатып барған һаҡсы карап
йәки самолет.
К О Н ВО Й [РУС. (го л.] и. 1. Кем йәки нимәне
лер юлда ҡарауыллап барыу, һаҡлау өсөн бил
дәләнгән ҡораллы төркөм. Конвойҙа хеҙмәт

итеү. Конвой менән йөрөү.

2. Караптарҙы һөж үмдән һаҡлап алып барған
карап йәки самолеттар төркөмө.
3. һөйл. ҡар. конвоир 1. [Григорийҙы] конвоир
Самар вокзалынан алып кит[те]. Һ. Дәүләтшина.
КОНГЛОМ Ер АТ [РУС. < лат. ] и. 1. кит. Төрлө
осраҡлы нәмәнең ҡатнашмаһы. Фирмалар

ланыу.
К О Н ДЙ Ц И Я [РУС. (лат.] и. махс. Ниҙең дә
булһа сиФатына ҡарата ҡуйылған талап норма
һы. Сәсеү орлогоноң кондицияһы. Кондицияга

еткереү.
к о н д и ц и я л ы е. махс. Талап ителгән си
Фатҡа, кондицияға ярашлы. Кондициялы орлоҡ.
К О Н ДИ Ц И Я Һ Ы Ҙ с . махс. Ҡуйылған стан
дартҡа, кондицияға тура килмәгән. К ондиция
һыҙ орлоҡ.
К О Н Д О р [РУС.] и. ҡар. ҡондор.
К О Н Д У К Т О р [рус. (лат.] и. 1. Тимер юл
транспортында тәртип һәм именлек һаҡлап,
поезды оҙатып барған хеҙмәткәр. Тормозлы

вагондарҙың площадкаларында ҡуйтыр толопҡа
төрөнгән кондукторҙар, елгә арҡа ҡуйып, бөр
шәйеп ултыра. X. Мохтар.
2. Ҡ ала транспортында (мәҫ. трамвай, авто
буста) билет һатып, тәртип һаҡлап барған х е ҙ
мәткәр.
К О Н К р ЕТ [РуС. конкретный <лат. ] с. Асыҡ
булған, билдәле, реаль; киреһе абстракт. К онк
рет бурыстар. / Аныҡ билдәләнгән, айырым
күрһәтелгән. Конкрет план. Конкрет рәүештә,
ш [Тышҡы политик] акцияларҙың иң мөһиме —

бөтә донъяла ядро ҡоралын тулыһынса юҡ
итеүҙең аныҡ билдәләнгән ваҡытҡа иҫәпләнгән
конкрет программаһы. «Совет Башҡортостаны»,
1986, 16 ғинуар.
К О Н К р ЕТЛАШТЫр Ыу ҡ. Конкрет төҫ би
реү, аныҡ итеп билдәләү; асыҡлау. Дөйөм хәлде

конкретлаштырып биреү.

конгломераты. Халыҡтар конгломераты.
2. геол. Төрлө таш, ҡырсын, балсыҡ ҡатышып

К О Н К р ЕТЛАШЫУ ҡ. Конкрет төҫ алыу,
асыҡланыу. [Әһрәмов] үткән мәжлестәрҙәге

ҡатҡан тау тоҡомо.
К ОН Гр ЁСС [РУС. (лат.] и. 1. Ҙур күләмдә
үткәрелгән, күп ваҡыт халыҡ-ара әһәмиәткә
эйә булған йыйылыш. Бөтә донъя профсоюздар

кеүек, һүҙен Сыңгыҙ хан, А ҡһаҡ Тимерҙәрҙән
башлап, тарих ҡосаҡламаны, әхүәлдең конкрет
лашҡанын хәтерендә тотоп, һүҙе ҡыҫҡа булды.

конгресы. Тыныслыҡ яҡлаусы лар конгресы.
2. АҠШ һәм күпселек Латин Америкаһы илдәрендәге закон сығарыу органы.
КОН Гр ЕССМЁН [РУС. < ингл. ] и. Конгресс
(2 мәғ.) ағзаһы.
К О Н Д Е Н САТО р [рус. (лат.] и. 1. Үҙендә
электр көсө туплай торған ҡорамал. К онденса

А. Таһиров.
К О Н К р ЕТЛЫК и. Конкрет булыу күренеше.

Конкретлыҡҡа ынтылыу. Конкретлыҡ етешмәү.
■ Тарихи йырҙарга барынан да элек конкрет
лыҡ хас. С. Галин.
К О Н К у р ЁНТ [РуС.] и. Өҫтөнлөк өсөн барған

Электр энергияһын конденсирлау.

ярышта йәки көрәштә ҡатнашыусы.
К О Н К УҒЕН ТЛ Ы Ҡ :
конкурентлыҡ
итеү
1) өҫтөнлөк өсөн көрәшеү; 2) конкуренцияла
(2 мәғ.) ҡатнашыу.
К О Н К у р ЁН ЦИ Я [рус. (лат.] и. 1. Берәй ә л 
кәлә өҫтөнлөк алыу өсөн барған ярыш.
2. Капиталистар араһындағы күберәк Файҙа
алыу өсөн барған көрәш.
К О Н К у р С [рус. (лат.] и. Ҡатнашыусылар
араһынан иң лайыҡлыһын һайлап алырға мөм
кинлек биргән ярыш. К онкурс иглан итеү. К он
курста ҡатнашыу. Конкурс комиссияһы. ■ Пъе

2. Пар, газдарҙы ҡыҫыу йәки һыуытыу юлы
менән шыйыҡ, йә булмаһа ҡаты хәлгә килтереү.

са конкурсҡа бирелде һәм конкурс йомгагында .. беренсе премияга тәҡдим ителде. С. К у

Парҙы конденсирлау.

либай.
ф Конкурстан үтеү имтиханда йәки башҡа
нәмәлә башҡаларҙан өҫтөнлөк күрһәтеп, уҡыуға
йәки эшкә ҡабул ителеү. Маһира быйыл .. пед

тор батареялары.
2. Парҙы һыуға әйләндерә торған аппарат.
К О Н ДЕН С А Ц И Я Л А У ҡ . ҡар. конденсирлау.
К О Н Д Е Н СИ р Л АН Ы у ҡ. төш. ҡар. конден
сирлау. 1963 йылда .. конденсирланган массанан

фенолды ҡыуыу процесында бер яңылыҡ ин
дерелгәйне. «Оовет башҡортостаны», 1971,
30 май.
К О Н Д ЕН С И р ЛАУ

ҡ.

1.

йыйыу,

туплау.

К О Н ДЙ ТЕр 1 [РУе. кондитерский] и. Төрлө
тәм-том, тәмле-томло ашамлыҡ. Кондитер фаб

рикаһы. Кондитер магазины.
К О Н ДЙ ТЕр 2 [рус. (лат.] и. Төрлө тәм-том
бешереү оҫтаһы.

институтҡа имтихан тапшырырга баргайны, кон
курстан үтә алманы. Ф . Иҫәнғолов.
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К О Н О ВА Л [РуС.] и, иҫк. Мал-тыуар имсеһе.
Х алы ҡ уны [Базлы й бабайҙы] ., коновал тип тә
йөрөй, мал-тыуарҙа ниндәй сир булһа ла, у га
гына күрһәтә, Б. Бикбай.
К О Н О ВО Д [РУе.] и. Ғәскәри һыбайлылар

лиум булды, Гөлбикә апай. Врачтар бергә йыйы
лышып караны. Эш ысынлап та төҙәлеүгә бара.

йәйәүләгән арала аттарҙы тсарап тора торған
кеше. Коновод аттар менән бер 50 метр артта
ҡалды, «Ағиҙел», 1967, № 2.
К О Н О ГО Н [РуС.] и, иҫк. Ш ахтала вагонетка
йөрөткән э т с е . Ул коногон ине шахтала, мин —
тормозной уныц артында: « П аровоз» тип йө
рөй инек беҙ уныц етеҙ көрән атына. М. Сөндөклө.
К О Н С ЕРВА [РУС. консервы (ф р.] и. Тейешен
сә эшкәртеп, быяла йәки тсалай һауыттса томалап
тсуйылған ашамлытс. Балы ҡ консерваһы. Ит кон

серваһы, Еләк-емеш консерваһы. Консерва за 
воды, Консерва эшләү,
К О Н С ЕРВА Л А Н Ы Ү ҡ. төш, ҡар. консерва
лау. Консерваланган алма, Консерваланган
борсаҡ,
К О Н С Е РВ А Л А у ҡ. Аҙытс-түлекте боҙолмай
оҙатс һатсланһын өсөн тейешенсә эшкәртеп, быя
ла иәки тсалай һауыттса томалап ябыу. Балы ҡ

консервалау. Помидор консервалау.
К О Н С ЕРВА Т И В [Рг/С. консервативный <лат, ]
с, 1. Иҫкене алға һөргән, яңылыҡка дошман.
Консерватив кеше. Консерватив ҡараш,
2. мед. Хирургик ысул ҡулланмай, операция
һыҙ баписарылған. Консерватив терапия,
К О Н С ЕРВА Т И ЗМ [РУС.] и. Иҫкене ятслауға,
яңылытсты кире тсағыуға нигеҙләнгән тсараги.

Б еҙҙең шагирҙар яңының үҫешенә ҡамасаулай
торган иҫкене, консерватизм күренештәрен ҡам
сылауҙы, ни өсөндөр, драматургия эше генә тип
карайҙар, Ә. Харисов.
К О Н С Е РВ А Т О Р [РУС. (лат,] и, 1. Консерва
тизм яҡлы, консерватив тсаратлы к е т е .
2. Консерватив тсарашлы, реакцион политик
партия ағзаһы.
К О Н С Е Р В А Т О Р И Я [РУС. (ит,] и. Юғары му
зыкаль утсыу йорто. Завод директорының кыҙы

Зәйтүнә йырсы булырга уйлай, консерваторияга
китә. Р. Ниғмәти.
К О Н С ЕРВА Т О РЛ Ы Ҡ и. Консерваторға (1
мәғ.) хас сиФат. Консерваторлыҡта гәйепләү.
■ [Алпаев:] Кы ҙганыска ҡаршы, ҡайһы берәү
ҙәр һаман да консерваторлыҡ сиренән арына
алмай, иҫкелеккә йәбешә, яңылыҡтан ҡурҡа.
Н. Ҡ отдосов.
К О Н С ЕРВА Ц И Я [РУС.] и. 1. Тейешенсә эш
кәртеп, тейешле шарттарҙа тотоп боҙолоуҙан
һатслау эше.
2. Нимәнеңдер эшен, үҫеш ен ватсытлыса тутстаттсан хәл. Завод консервацияла ине. «Совет
Башкортостанының ун йылы», 1929.
К О Н С ЕРВА Ц И Я Л А у ҡ. 1. Тейешенсә эш
кәртеп, тейешле шартта тотоп, боҙолоуҙан һатс
лау (мал аҙығына тсарата).
2. Ниҙеңдер эшен, үҫеш ен ватсытлыса тутстатыу. Заводты консервирлау.
КОН СЙ Л И УМ [рус. (лат.] и. Ауырыуҙың
асылын һәм дауалау юлдарын билдәләү өсөн
йыйылған врачтар кәңәшмәһе. К онсилиум саҡы

рыу. Консилиум үткәреү, ш [Низам:] Конси
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Р. Ниғмәти.
К О Н С О Л И Д А Ц И Я [РУС.] и. Н иҙеңдер бергә
тупланып нығытылышы.
К О Н С О Л И ДА Ц И Я Л А Ү ҡ. кит. Туплап ны
ғытыу. Тыныслыҡ яҡлы лар көсөн консолида

циялау.
К О Н С О Н А Н С [РУС. (фр-] и. 1. муз. Өн, а уаз
дарҙың үҙ-ара ярашып килешле яңғырауы;
аһәңдәшлек; киреһе диссонанс.
2. әҙ. Баҫым алдындағы йәки баҫым артындағы
өндәрҙең тап килеүенә нигеҙләнгән риФма.
К О Н С О Н А Н ТЙ ЗМ [РУС. (лат.] и. лингв. Тел
дең тартынтсы өндәр системаһы. Башкорт теле

нең консонантизмы,
К О Н СО РЦ И У М [РУС. (лат,] и, эк. Капитали
стик промышленность компанияларының йәки
бер нисә банктың бергәләшеп ҙур Финанс эштә
ре башкарыу өсөн ватсытлыса килешеүе.
К О Н СП ЕКТ [Рг/С. (лат.] и. Берәй нәмәнең
ҡыҫтсаса эстәлеген күрһәткән яҙма. Китап

тың конспекты. Л екция конспекты. Конспект төҙөү,
К ОН СП ЕК ТИ В [рус, конспективный] с. К онс
пект рәүешендәге; тсыҫтсаса яҙылған. Конспектив
яҙма,
К О Н СП ЕКТ Л Ау ҡ. Берәй нәмәнең эстәлеген
тсыҫтсаса яҙыу; конспект яҙыу. М әҡәләне конс

пектлау,
К О Н С П И РА ТИ В [РУС. конспиративный] с.
Конспирацияға бәйләнешле; йәшерен. Конспи

ратив квартира. Конспиратив ойошма.
К О Н С П И РА ТО Р [рус. (лат.] и. Конспирация
юлы менән эш иткән кеше.
К О Н С П И РА Ц И Я [РУС. (лат.] и. Ү ҙ эшмәкәр
леген һәм ағзаларын сер итеп һатслау өсөн йәше
рен ойошма тараФынан тсулланылған эш ысулы;
сер тота, һатслай белеү. [М ихаил — Хисмәтул-

линга:] Ш улай ҙа у л малай менән тапҡырҙан-тапҡыр бәйләнеш тотма, Г әйзулла кемдән л и 
стовка алганын белмәһен. Конспирация һаҡларга кәрәк, Я. Хамматов.
КОН СТА ТАЦ И Я Л Ау ҡ. ҡар, билдәләү 3.
К О Н С ТИ Ту ТИВ [РУс. конститутивный <фр, ]
с, кит, Н иҙеңдер нигеҙен тәшкил иткән, асылын
билдәләгән. Конститутив ҡагиҙәләр,
К О Н С ТИ Ту Ц ИО Н [РУС. конституционный]

с. Конституцияға бәйләнешле. Конституцион
закон, / Конституцияға нигеҙле. Конституцион
төҙөлөш,
К О Н СТИ ТУЦ И Я [рус, (лат.] и, 1. Илдәге
йәмғиәт һәм дәүләт тсоролотон, һайлау система
һын, дәүләт органдарының төҙөлөш һәм эш
принциптарын, граждандарҙың хотсутс бурыста
рын билдәләгән төп закон.
2.
Организмдың анатомик һәм Физиологик
ятстан үҙенсәлекле төҙөлөш ө. Кешенең конститу

цияһы,
К О Н С ТИ Ту ЦИЯЛЫ с. Конституцияға нигеҙ
ләнгән. Конституциялы дәүләт. Конституциялы

ҡоролош,
ф Конституциялы монархия монарх власын
конституция менән сикләгән дәүләт тсоролошо.
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К О Н С Т Р у К ТИВ [РУС. конструктивный] с, 1.
Н иҙенд ер конструкцияһына, төҙөлөш өнә бәйле.

Машинаның конструктив үҙенсәлеге,
2. Нигеҙ бүлырлытс. Конструктив тәҡдим,
К О Н С Т РУ К Т О Р [РУС.] и, 1. Нимәнеңдер кон
струкцияһын төҙөгән, конструкция яһаған кеше.
Баш конструктор. Конструкторҙар бюроһы,
2. Балаларға төрлө нәмәләр төҙөү, icopoy
өсөн эшләнгән ватс ҡына деталдәр йыйылмаһы.
К О Н С Т р у К Ц И О Н [РУС. конструкционный]
с. Конструкция (2 мәғ.) өсөн, ҡатмарлы ҡоролмалар өсөн булған. Конструкцион материалдар

к

бер мәғәнәгә эйә булып, эсенә ингән һүҙ йәки
ф разаның мәғәнәһен асыҡларға мөмкинлек бир
гән өлөшө. Ҡылымдың күп мәгәнәлеге фәҡәт

һөйләм эсендә, контекст эсендә генә асыла.
Ж. Кейекбаев.
КОН ТИ Н ГЕН Т [РуС. (лат.] и. 1. Бер эш тирә
һендә тупланған кешеләр төркөмө. Студенттар

контингенты. Уҡыусылар контингенты.
2. махс. Билдәле бер маҡсат өсөн билдәләнгән
норма. Ташкүмерҙең экспорт контингенты,
К О Н ТИ Н ЕН Т [РУС. (лат,] и. Бөтә яҡлап оке
ан менән уратып алынған ҙур ҡоро ер; ҡитға.

комплексы,

Америка континенты,

К О Н С ТРУ К Ц И Я [рус, (лат,] и, 1. Гөрлө
өлөштәрҙән торған ҡатмарлы машина һәм ҡо
ролмаларҙың төҙөлөш ө. Күперҙең конструкция

К О Н ТИ Н ЕН ТаЛ Л Ә Ш ЕҮ ҡ, Континенталгә
әйләнеү (климатҡа ҡарата).
КОНТИНЕНТаЛЬ [р ус. континентальный]
с, Континентҡа хас. Континенталь үҫемлек,
/ Континентта
урынлашҡан.
Континенталь

һы, Машинаның конструкцияһы,

2. Ҡатмарлы ҡоролма һәм уның айырым ки
ҫәктәре. Тимерле бетон конструкция. Йыйылма
конструкция,
3. грам. Һ үҙҙәрҙең грамматик бәйләнеше. Син
таксик конструкция. Эйәрсән һөйләмле конст
рукция,
КО Н СУ Л [Рг/С. (лат,] и. Үҙ дәүләтенең һәм
үҙ иле граждандарының хоҡуғын йәки экономик
мәнфәғәтен яҡлау өсөн сит дәүләттә вәкиллек
иткән вазиФалы кеше. Генераль консул. Хәрби

консул,
К О Н СҮ Л ЛЫ К и. Башында консул торған
вәкиллек һәм шул вәкиллек урынлашҡан йорт.
КОНС у ЛЬТАНТ [рус. (лат.] и. Үҙ эшенә
бәйле мәсьәләләр буйынса консультация биргән
кеше.
К О Н СУ ЛЬТАТИ В [РУС. консультативный]
с. Фекер алышыуҙа ҡатнашлыҡ итеү хоҡуғына
эйә булған. Консультатив комитет. Консульта

тив орган.
КОНСУЛЬТАЦИЯ [рус, (лат,] и, 1. Белгес
тең ниндәйҙер мәсьәлә буйынса биргән кәңәше.

Консультация

алыу.

Консультация

биреү,

/ Уҡытыусының уҡыусыларға дәрестән тыш
күрһәткән ярҙамы һәм шул ярҙам йөҙөнән үт
кәргән дәресе. Консультация үткәреү.
2. Кәңәш ярҙамы күрһәтеү менән шөғөлләнгән
учреждение. Балалар консультацияһы. Ҡатын-

ҡыҙҙар консультацияһы. Юридик консульта
ция,
К О Н ТАК Т [РУС. (лат,] и, 1. тех. Ике электр
сымының тоташыуы һәм шулар тоташҡан урын.
/ Электр тогы үткәргестәрен тоташтыра торған
ҡорал. Тракторҙың «сирен» Өлфәт һиҙенә ине.
Контакт боҙолган булһа кәрәк, Ғ. Лоҡманов.
2. Туранан-тура бәйләнеш. А уы ры у кеше ме
нән контактта булыу. Контактҡа инеү, / Тығыҙ
бәйләнеш, эштәге берҙәмлек. Яҡшы контакт

булдырыу,
КОНТаКТЛЫ с. Контакт (1 мәғ.) ярҙамында
башҡарылған. Контактлы электросварка. К он
тактлы көсөргәнеш,
К ОН ТЕЙ Н ЕР [РУС. < ингл, ] и. ПлатФормаға
йәки машинаға ултыртып йөк йөрөтөү, космик
ракеталарҙағы ғилми аппараттарҙы ҡуйыу өсөн
ҡулланылған махсус йәшник, һауыт. Тимер юл

контейнеры. Контейнер менән ебәреү,
К О Н ТЕКСТ [РУС. (лат,] и. Текстың бөтөн

илдәр,
ф Континенталь клнмат диңгеҙҙән алыҫ ятҡан
ерҙәргә хас климат (ҡыш һыуыҡ; йәй эҫе, яуым
әҙ була). Киҫкен континенталь климат. Уртаса

континенталь климат,
К О Н ТИ Н ЕН Т А РА с, Континенттар араһын
да йөрөгән, континенттар араһын бәйләгән.

Континент-ара ракета,
к о н т о р а [р ус. (нем .] и. Төрлө үҙ аллы
хужалыҡ һәм Финанс ойошмаларының, пред
приятиеларҙың административ канцелярия б ү 
леге һәм шул бүлек урынлашҡан бина. Почта

контораһы. Контора йорто. Контора кенәгәһе,
КОН ТО РЩ И К [РуС.] и. Конторала эшләгән
кеше.
К О Н Т р [рус. контра <лат.] и. Совет власына
ҡаршы булған дошман кеше. [М иңлебай —

М әсәбих тураһында:] Контр у л тим бит инде,
советҡа йәне-тәне .. менән ҡаршы. В. Исхаков.
КОНТр а Б А Н Д а [рус. (ит.] и. 1. Тыйылған
йәки һалым һалынған тауарҙарҙың йәшерен юл
менән бер илдән икенсе илгә үткәрелеүе. К он

трабанда тауары. Контрабанда менән шөгөлләнеү.
2. йыйн. Ошо юл менән үткәрелгән тауар.
К О Н Т РаваН Д Й С Т [р ус.] и. Контрабанда
менән шөғөлләнгән кеше.
КОНТРаБАС [РУС. < ит.] и. Иң ҡалын тауыш
лы ҡыллы музыка ҡоралы.
КОНТР-АДМИРАЛ [РУС.] и. Иң кесе адмирал
дәрәж әһе һәм шул дәрәж әләге кеше.
КОНТРАКТ [рус. (лат.] и. Һәр ике яҡтың
йөкләмәһен билдәләгән яҙма килешеү. Контракт
төҙөү. Контрактҡа ҡул ҡуйыу. ■ Ер һөрөргә

күрше МТС-тан контракт менән килде трактор.
Ғ. Амантай.

КОНТРАКТАЦИЯ [рус,] и. 1. Ниҙелер билдә
ле бер шарт буйынса, күрһәтелгән ваҡытта
килтереү һәм тапшырыу тураһында контракт
төҙөү эше.
2. Әҙерләү ойошмаларының контракт буйынса
колхоз һәм колхозсыларҙан иген, мал һәм башҡа
нәмә йыйыу тәртибе. Контрактация договоры,
■ [Гази:] Бына хәҙер контрактация бара, Шуга
ҡаршы торорга кәрәк, А. Таһиров.
К О Н ТРАК ТЛ АН Ы У ҡ . төш. ҡар. контраҡглау. Контр актланг ан мал.
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К О Н ТРАК ТЛ АУ к. Ниҙер алыу йәки тап ты 
рыу өсөн контракт төҙөү. Игенде контрактлау.

революцияға дошман булған. Контрреволюцион
ойошмалар, ш Шәһит Х оҙайбирҙин .. контр

Малды контрактлау,

революцион Кронштадт восстаниеһын баҫты
рыуҙа үҙ ихтыяры менән ҡатнаша. Р. Ҡузыев.
КО Н ТРРЕВО Л Ю Ц И О Н ЕР [Рус ] и. Контр

КО Н ТРАЛ ЬТО [РУС.] и. Йырсы ҡатын-ҡыҙҙарҙағы иң ҡалын тауыш.
К О Н ТРА М А РК А [р ус. <ф р .] и. Тамаша залы
на түләүһеҙ инергә хотсуҡ биргән талон иәки ҡа
ғыҙ. [Нурый:] Ш улай бер вакыт Өфөлә бер бай

малайы менән уның приказчигы театрга буш
инергә тырышалар бит, беҙҙең спектаклде маҡтаган булып, йылышалар. А хры .. ике контра
марка алып бирҙем. А. Таһиров.
К О Н ТРАСЛ А У ҡ. Ҡапма-ҡаршы ҡуйыу. Ша
гир [М. Кәрим] бөгөнгө кояш лы шат тормошто
тагы ла асыгырак күрһәтеү өсөн иҫке Россияның
йәмһеҙ, караңгы тормошон айһыҙ ҡара төн
образында контраслап бирә. Ғ. Хөсәйенов.
К О Н Т р АСЛЫ с. фото Контраст менән э т л ә н 
гән. Контраслы һүрәт.
К О Н Т р АСТ [РУе. (ф р .] и • !• К үҙгә бәрелеп,
ныҡ һиҙелеп торған ҡапма-ҡаршылыҡ. Социаль
контрастар. // Контраст төҫ.
2. Һынлы сәнғәттә, фотола төҫтәрҙең, буяуҙың
сағыулығындағы айырмалыҡ, ҡапма-ҡаршылыҡ. Буяуҙагы контрастар.
К О Н ТРАТАК А [ РУС.] и. О боронала тороусы
ларҙың һөж үм итеүселәргә ҡаршы күтәрелгән
атакаһы. Контратакага күтәрелеү. Контратака

ны кире кагыу.
КО Н ТРАТАК А ЛА У

ҡ.

Контратака

лһау.

Дошманды контратакалау.
К О Н ТРИ Б У Ц И Я [РуС. (лат.] и. Еңелгән ил
тарафынан еңгән дәүләткә түләнә торған аҡса.
Контрибуция аҡсаһы. Контрибуция түләү. / Б а
ҫып алынған ер йәки еңелгән синыф халҡынан
йыйыла торған аҡса, аҙыҡ һ. б. нәмә. Контрибу

ция һалыу. Контрибуция алыу.
К О Н Тр О ЛЁр [рус. (ф р.] и. Контроль яһау
сы, кем йәки нимәне лер тикшереүсе вазифалы
кеше. Тимер юл контролёры. Йәмәгәт тарафы

нан ҡуйылган контролёр.
К О Н ТРО Л Л ЕК и. Кемдер, нимәлер өҫтөнән
ҡуйылған күҙәтмә йәки хакимлек. Контроллек
итеү контроль яһау. Контроллек итеүсе орган

дар. Колхозсы ларҙың дөйөм йыйылышы идара
эшенә контроллек итә.
К О Н ТРО Л Ь 1 [рус. <Фр.] и. 1. Тикшереү
маҡсатындағы күҙәтмә. Автоматик контроль.
Даими контроль. Контроль комиссияһы. К он
тролгә алыу. Контролдә тотоу. Контроль яһау.
2. Эштең барышын, дөрөҫлөгөн тикшереп
тороу менән шөғөлләнгән ойошма. Дәүләт

контроле.
3. йыйн. Контролёрҙар.
К О Н ТРО Л Ь 2 [рус. контрольный] с. Ниҙең дә
булһа дөрөҫлөгөн тикшереү өсөн, контроль
яһау өсөн хеҙмәт иткән. Контроль эш. Контроль

үлсәү.
К О Н Т Р РА ЗВ Е Д К А [рус.] и. Төрлө диверсия
ға, шпионажға ҡаршы көрәш еүсе дошман агент
тарын эҙәрлекләүсе ойошма.
К О Н Т Р РА ЗВ Е Д Ч И К [рус.] и. Контрразведка
хеҙмәткәре.
КО Н ТРРЕВО Л Ю Ц И О Н [рус. контрреволю
ңионный] с. Революцияға ҡаршы йүнәлтелгән,
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революция яҡлы, контрреволюцион көрәштә
ҡатнашҡан кеше.
КОН ТРРЕВО Л Ю Ц И Я [р ус.(ф р .] и. Реак
цион кластарҙың революцияға ҡаршы алып
барған көрәше.
КОН ТРҺӨ Ж ҮМ и. Дошман һөжүменә ҡаршы
яуап рәүеш ендә ойошторолған һөжүм. Контр
һөжүмгә күсеү. Контрһөжүм әҙерләү . ■ Улар

ҙы [немецтарҙы] И льмин күле янында туҡтатып,
контрһөжүм башланыҡ. И. Ғиззәтуллин.
КОН ТУЖ ЕН [РУс. контуженный]: контужен
булыу контузия алыу. [Зелинский] сафта конту
жен булган, дүрт ай лазаретта ятҡан. А. Та
һиров.
К О Н Т У ЗИ Я [РУС. <лат. ] и. Ниндәйҙер тәь
ҫирҙән (мәҫ. көслө шартлауҙан, ныҡ һуғылыуҙан
һ. б.) организмдың шанғып имгәнеүе. [Хәкимә:]

Ғүмере генә оҙон булманы [атаһының] .. фронтта
алган контузиянан үлеп китте. И. Абдуллин.
Контузия алыу контузиянан имгәнеү. Ауы р бом
ба шартлаганда контузия алган Батюк һаман
аҡылын йыя алмай иҫәңгерәп, окоп төбөндә
ултыра. Д. Исламов.
К О Н ТУ Р [РУС. <Фр.] и. Нәмәнең айырым бер
ерлектәге

һыҙатланышы,

тышҡы

күренеше.

Ҡ аланың дөйөм контуры. / Нәмәнең һыҙыҡтар
менән генә яһалған, һыҙма рәүеш ендәге һүрәте.
К О Н ТУ РЛ А Н Ы У ҡ . төш. ҡар. контурлау.
К О Н ТУ РЛ А У ҡ . Нәмәнең дөйөм тышҡы р әүе
шен һүрәтләп һыҙыу.
К О Н ТУРЛ Ы с . Контур рәүеш ендәге. Контур

лы рәсем.
ф Контурлы карта ер-һыуҙың исемен яҙмай,
һыҙма рәүеш ендә генә биргән географик карта.
Контурлы һыҙыҡ нөктәләр менән генә билдәлән
гән һыҙыҡ.
КО Н У С [РУС. <ғР.] и. мат. Тура мөйөшлө
өскөлдө бер катеты тирәһендә әйләндергәндә
яһалған геометрик фигура.
К О Н Ф Е Д Е РА Т [РуС.] и. Конфедерацияға
ингән ойошма йәки дәүләт.
К О Н Ф Е Д Е РА Ц И Я [рус. (лат.] и. 1. Ниндәй
ҙә булһа ойошмалар берекмәһе, союзы. Бөтә

донъя хеҙмәт конфедерацияһы.
2.
Дәүләттәрҙең, һәр береһе ү ҙ бойондороҡ
һоҙлоғон һаҡлаған хәлдә, билдәле бер маҡсатҡа
(ғәҙәттә политик һәм хәрби маҡсатҡа) ирешеү
өсөн генә ойошҡан берекмәһе.
К О Н Ф Е РА Н С ЬЕ [РУС. <Фр.] и. Эстрада кон
цертында концертты алып барған, номерҙар ара
һында үҙе лә сығыш яһаусы артист.
К О Н Ф Е Р Ё Н Ц -ЗА Л [РуС. <нем. ] и. Тантаналы
йыйылыш, кәңәшмә үткәрә торған зал. Инсти

туттың конференц-залы халыҡ менән тулы ине.
Д. Бураҡаев.
К О Н Ф Е РЁ Н Ц И Я [рус. (лат.] и. Төрлө д ә ү 
ләт, йәмәғәт, партия һ. б. ойошма вәкилдәренең
ниндәй ҙә булһа мәсьәләне тикшереү, хәл итеү
өсөн үткәргән йыйылышы, кәңәшмәһе. Ғилми

конференция.

Уҡытыусылар

конференцияһы.

КОН
Тыныслык яҡлы ларҙы ң халыҡ-ара конферен
цияһы,
КОНФЕТТЙ [РУС. ( ит,] и. Төрлө төҫтәге ватс
тсына тсагыҙ тәңкәләр (бал-маскараДта тсатнашыусылар бер-береһенә һибә).
КОНФИГУРАЦИЯ [РУс. (лат,] и, кит, Берәй
нәмәнең тыштсы күренеше, тыштсы рәүегпе.
/ Төрлө нәмәнең үҙ-ара УрынлаШыУ тәртибе,
тсатмарлы нәмә өлөттәрен ең үҙ-ара бәйләнеше.

Йондоҙҙар конфигурацияһы,
КОНФИСКАЦИЯ [рус, (лат,] и. Шәхси ми
лектең көслөк менән дәүләт (файҙаһына түләүһеҙ алыныу ы. Конфискация яһау, / Матбүғатта
сытстсан әиберҙең тейешле д әүләт органдары
тараФынан, халытстса таратмай, бикләп алыныУы.
КОНФИСКАЦИЯЛАНЫҮ ҡ. төш, ҡар, кон

фискациялаү.
КОНФИСКАЦИЯЛАу ҡ. КонФискация яҺаУ,
конФискаңил үткәреү.

КОНФЛЙКТ [рус. (лат,] и. Ҡапма-тсаршы
ятстар, Фекерҙәр, көстәр араһынд ағы тсаршылытс;
ниҫкен бәхәс. Синфи конфликт. Конфликтҡа
инеү, / Халытс-ара мөнәсәбәттәге көсөргәнешле
хәл. Хәрби конфликт,
ф Конфликт комиссияһы ад минисТрациЯ
менән хеҙмәтсәндәр араһында барлытстса килгән
конФликтты тикшерә торған комиссил.
КОНФЛИКТЛЫ с, Ҡаршылытслы, бәхәсле.
Конфликтлы мәсьәлә,
КОНФЛИКТҺЫҘ с, Ҡаршылытсһыҙ, бәхәсЬеҙ, КонФлиКт бүлмаған.

КОНФЛИКТҺЫҘЛЫҠ и. Киҫьсен бәхәс, конф ликт булмаған хәл. Конфликтһыҙлыҡ теория
һы кит, әҙ, яҡп1ы менән иң лтспгы араһындағы
тсартылытс тсына конфликт була ала тигән теорил. Конфликтһыҙлыҡ теорияһы — ялган, за 
рарлы теория,, Бындай « теория» яҙыусыны
тормош дөрөҫлөгөнән, уның ҡаршылыҡтарынан
.. ситкә алып китә. К. Әхмәтйәнов.
КОНЦЕНТРАТ [РуС.] и. 1. Тиҙ генә бешереп
апгарға йәтепт булһын өсөн тейепгенсә эшкәртеп,
киптерелгән аҙытс. Какао концентраты. Борсаҡ

ашының концентраты,
2. а. х. Тутслытслы мал аҙығы.
3. тау Байьгктырылған, металл проценты арт
тырылған руда. Баҡыр концентраты.
КОНЦЕНТРАЦИОН [РУе. концентрацион
ный:] концентрацион лагерь политик Ьәм хәрби
тоткондарҙы ябып тотоу урыны.
КОНЦЕНТҒАЦИЯ [РУС. (лат,] и, 1. Ниҙең дә
булһа бер ергә тупланышы. Производстволагы

концентрация процесы,
2. хим, Вилдәле Оер күләмдәге иретмәлә ире
гән матдәнең митсдары.

КОНЦЕНТРАЦИЯЛАНЫУ ҡ. төш, ҡар. кон
центрациялау. Концентрацияланган иретмә.
КОНЦЕНТРАЦИЯЛАУ ҡ, 1. хим. Иреткесте

к

кон

2. тау Рудалағы металдың проценты артыу.
КОНЦЕПЦИЯ [рус. (лат.] и, 1. Нимәгәлер
тсарата булған бер-береһенә бәйләнешле һәм
мөнәсәбәтле тсараштар системаһы. Ғцлми кон

цепция, Тарихи концепция.
2. И жад эшендәге, әҫәрҙәге төп ф екер, төп
идел.
КОНЦЕРН [рус, (и н гл,] и. Х әҙерге үҫешкән
капиталистик илдәрҙәге монополистик берләш
мәләрҙең өҫтөнлөк иткән формаһы; ул берләш
кән ватс предприлтиеларҙың ү ҙ аллытс хотсуғын
тсыҫыуға, эште финанс магнаттарының контро
ленә буйһондороуға нигеҙләнгән.
КОНЦЕРТ [РУС. <Фр.] и, 1. Төрлө музыкаль,
әҙәби, хореографик һ. б. номерҙарҙан тороп,
билдәле бер программа буйынса алып барылған
тамаша. Симфоник концерт. Концерт програм

маһы, Концерт ҡуйыу. Концерт тыңлау,
2. Оркестр оҙатыуында уйнай торған инстру
мент өсөн лҙылған ҙур музыкаль әҫәр. Скрипка

өсөн яҙылган концерт. Фортепьяно өсөн яҙылган
концерт.
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР [рус, (нем.] и. 1. Ор
кестрҙағы айырым бер төркөмдөң етәксеһе
(скрипкасылар төркөмөндә — беренсе скрипка
сы, виолончелистар төркөмөндә — беренсе вио
лончелист һ. б .).
2. СимФонил йәки опера оркестрының с о 
лисы.
3. Йырсы менән бергә бер партияны өйрәнгән
пианист-аккомпаниатор.
КОНЦЕССИОН [Рг/С. концессионный] с. Кон
цессия нигеҙендә тсаралған, Концессияға бәйлә
нешле. Концессион магазин. Концессион пред

приятие,
КОНЦЕССИЯ [РУС. < лат,] и, 1. Дәүләт тсарамағындағы ер-һыу байлығын, берәй предприятие
йәки хужалытс объентын ватсытлыса (файҙала
нырға биреү тураһындағы договор. Концессия

түләме, ш Өфө электр станцияһы 1897 йылдан
бире эшләй, у л концессия хоҡугы менән хосуси
кеше тарафынан һалдырылган булган, «Совет
Ваштсортостанының ун йылы», 1929.
2.
Шул договор нигеҙендә ойошторолған
предприятие.

КОНЦЛАГЕРЬ [рус,] и, ш ул уҡ концентра
цион лагерь {ҡар, концентрацион).
КОНЪЮНКТЙВА [р ус. (лат,] и, анат. К үҙҙең
тсабатс аҫты менән алмаһын ҡаплап торған лайла
лы тиресә.
КОНЪЮНКТИВЙТ [рус.] и. мед. Конъюнкти
ваның ш ешеүе.
КОНЪЮНКТУРА [рус. (лат.] и, 1. Билдәле
бер әлкәлә барлыҡтса килгән хәл, шарт.

Х алы ҡ-ара
ктура,

конъюнктура.

Политик

конъю н

2.
Тауар етештереү һәм сауҙа менән бәйле
хужалытс эштәренең торопюн сағылдырған бил
дәләр (тауар сығарылыу күләме, уның хатсы,
кәметеп, матдәнең иретмәләге процентын арт
тсиммәтле тсағыҙҙар курсы һ. б.).
тырыу; тсуйыртыу. Иретмәне концентрация
КОНЬКИ [РУС.] и. Аятс кейеменә беркетеп
лау,
2.
тау. Рудалағы металдың процентын арт боҙҙа шыуыу өсөн эшләнгән үткер тсырлы тимер
тырыу.
табан. Агас коньки. Коньки менән йөрөү, ш К ө ҙ
гө кеүек боҙ өҫтөндә алһыу битле йәштәр, бала
КОНЦЕНТРАЦИЯЛАШЫУ ҡ. 1 . хим. М атдә
лар коньки шыуа. М. Хәй.
нең иретмәләге проценты артыу; тсуйырыу.
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К О Н ЬК И СЫ и. Коныси менән йөрөгән, коньки
спорты менән шөғөлләнгән кеше. Конькисылар

координагщялау. Дәүләт пландарын координа
циялау,
КОП АЛ [р у с . < исп, ] и. Һары йәки ҡоңғорт

ярышы.
К О Н ЬЯ К [РУе. < фр, ] и. Аҡ йөҙөм виноһын
ҡыуып, имән мискәлә оҙаҡ ултыртып яһаған
көслө иҫерткес эсемлек.
КОНЮ Х [рус,] и, Аг ҡараусы.
КОНЮШНЯ [рус. ] и, кар, атлыҡса 1.
К О О П ЕРАТИ В 1 [рус. ] и, 1. тар. Эш ҡоралда
рын һәм хеҙмәтте берләштереү нигеҙендә ойош
торолған хужалыҡ. А уы л хужалыгы кооперати
вы, ■ К ө ҙ , баш-күҙ алгас, берегеп ике ауыл
кооператив асып ебәрҙек. Ғ. Амантай.
2. Ауыл хужалығына торлаҡ төҙөүгә, сауҙаға
бәйле эштәрҙе бергәләп алып барыу өсөн ағза
ларҙың пайы иҫәбенә ҡоролған хеҙмәт берекмә
һе; кооперация. Төҙөлөш кооперативы,
3. Пайлы сауҙа берекмәһенең магазины. Ко

оператив, спекулянт кеүек, А кназарҙы ң кеҫәһен
[аксаһын] төрлө хәйләләр менән тотоп ҡалманы.
Ғ. Дәүләтшин.
К О О П Ер АТИВ 2 [рус. кооперативный] с. К ү
мәк кешенең хеҙмәтенә йәки ҡатнашлығына ни
геҙләнгән. Кооператив магазин. Кооператив

предприятие,
К О О П Ер АТИВЛАШ ТЫр Ыу ҡ. Кооператив
ҡа ! (1 мәғ.) ойоштороу. А уы л хужалыгын ко

оперативлаштырыу,
К О О П Ер АТИВЛАШ Ыу ҡ. Кооперативҡа 1
(1 мәғ.) ойошоу.
К О О П Ер А ТО р [РУс\] и. Кооперацияла (2
мәғ.) эшләгән кеше.
К О О П Ер АЦ И Я [РУС. (лат,] и, 1. Хеҙмәт
ойоштороуҙың үҙ-ара бәйле булған төрлө эште
күмәк кешенең берлекләшеп башҡарыуына
нигеҙләнгән бер формаһы. Кооперацияның төрө

йәмгиәт ҡоролошо менән билдәләнә,
2. Ауыл хужалығына, торлаҡ төҙөүгә, сауҙаға
һ. б. бәйле эштәрҙе бергәләп алып барыу өсөн
ағзалар индергән пай иҫәбенә ҡоролған берекмә;
кооператив.
3. ҡар, кооператив 1 3.
К ОО П ТАЦ И Я [РУС. <лат, ] и. Һайланма орган
дың һайлау үткәрмәй генә үҙ составына яңы
ағзалар ҡабул итеүе.
К О О р ДИ Н АТ [рус. координата <лат, ] и.
махс. Яҫылыҡтағы йәки арауыҡтағы нөктәнең
урынын билдәләгән дәүмәл. Астрономик коорди

наттар. Географик координаттар. Координат
тарҙың горизонталь системаһы. Координаттар
күсәре, ш Расчёт уңайлы урында туҡтаны. Бер
мину к эсендә координатты билдәләп алды ла
залп бирҙе, Ә. Ихсан.
К О О Ғ Д И Н А Ц И О Н [РУе. координационный]

с. Координацияға мөнәсәбәтле, координацияға
ҡараған. Координацион бәйләнеш,
К О О Р Д И Н А Ц И Я [рус. (лат,] и. Төрлө эш,
хәрәкәт, Фекер һәм башҡа нәмәнең үҙ-ара бәйлә
нешкә килтерелеше, яратылышы. Хәрәкәттәге

координация,
К О О р ДИ Н А Ц И Я Л А Н Ы у ҡ. төш, ҡар, Коордииацнялау.
К О О р Д И Н А Ц И Я Л А у ҡ. Төрлө эш, хәрәкәт,
күренештәрҙе үҙ-ара бәйләнешкә килтереү;
яраштырыу. Хеҙмәт коллективтарының эшен
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төҫтәге ҡаты ҡаҙылдыҡ сайыр (лак яһау өсөн
ҡулланыла). Копал лагы,
К О П Ёр [РУе.] и, 1. Ҡаты урынға, тәрәнгә
свай ҡаға торған ҡулайлама.
2. Күтәргес машинаны урынлаштырыу өсөн
тахта ауыҙына ҡуйылған ҡоролма.
КОП И [рус,] и, иҫк, Ташкүмер һәм тоҙ руднигы йәки карьеры.
КО П Й Л КА [РУС.] и. Әҙләп аҡса йыйыу өсөн
тотола торған тар ғына ауыҙлы ябыҡ һауыт.
К О П И Я [рус, ] и, ҡар. ҡүсермә.
К О П РА [рус, (м ал,] и. Кокос сәтләүегенең
кокос майы алына торған йомшаҡ итләҫ өлөшө.
К О ҒА Л Л [рус, (гр ,] и, ҡар, мәрйен.
К О РВЁТ [рус, (ф р.] и, 1. 18— 19 быуаттарҙа
ғы өс мачталы елкәнле хәрби карап.
2.
Икенсе бөтә донъя һуғышы осоронда инглиздар тараФынан һыу аҫты кәмәләренә ҡаршы
ҡулланылған һаҡсы карап.
К О Р Д А [рус, ( фр.] и. Уртала торған ерҙән
түңәрәк буйынса йөрөтөп, ат өйрәткәндә ҡул
ланылған оҙон теҙген.
КО РДЕБА Л ЕТ [рус, (ф р,] и. Балеттағы кү
мәк бейеүҙе башҡарған артистар.
К О Р Д О Н [рус, (ф р.] и, 1. Сик буйындағы
ҘУР булмаған пост, һаҡ. Кордонда хеҙмәт итеү,

ж Егеттәр Арыҫландың бөтә ҡушҡанын тың
лайҙар, у л ҡуйган нәүбәт буйынса ям сабалар,
кордонга ҡарауылга барыу кеүек сиреү хеҙмәте
үтәйҙәр, Ғ. Ибраһимов. / Урман йәки заповед
никтағы һаҡ. Кордонда эшләү,
2.
Сик буйындағы йәки урмандағы һаҡ торған
ер. Таможня кордоны, ш Беҙ кордонда торабыҙ.
Кеше әҙ, бөтәһе лә урмансы, Н. Мусин.
К О РЕЙ и, Кореяныңтөп халҡын тәшкил иткән
милләт һәм шул милләттең бер кешеһе. Корей

халҡы. Корей ҡатыны. Корей теле,
К О РЕЙ К А [рус, ] и. Сусҡа йәки быҙауҙың түш
ите.
К ОРЕЙ СА р,

1. Корей телендә.

Корейса

һөйләшеү,
2.

Корей халҡына хас рәүештә. Корейса ке

йенеү.
К О Р И Д О Р [рус. ] и. Йорттоң, бинаның айырым
өлөштәрен, квартираның бүлмәләрен тоташтыр
ған оҙон аралыҡ. Киң коридор. Мәктәп коридо
ры, Коридор ишеге, / Ике яҡтан ҡыҫылған тар
ара. Эзбизташ өйөмдәренең тар коридорынан

һаҡлыҡ менән генә үтеп, улар яңынан иркенгә
килеп сыҡтылар, Ф . Локманов.
ф К орндор системаһы бүлмәләрҙең ишеген
дөйөм бер коридорға сығарып төҙөү ысулы.
К О Р И Ф Е Й [РУС. (гр ,] и, 1. Боронғо грек трағедияһындағы хор етәксеһе.
2.
югар. Ниндәй ҙә булһа эш өлкәһендәге иң
күренекле эшмәкәр. Ф ән корифейҙары,
К О РН ЕТ 1 [РУС. ( фр, ] и. Революцияға тик
лемге кавалерия һәм сик һаҡлау ғәскәрендәге
иң бәләкәй оФицер дәрәж әһе һәм шул дәрәж әлә
ге кеше.
К О РН ЕТ 2 [РУС. < фр, ] и. Борғоға оҡшаш еҙ
тынлы музыка ҡоралы.

к
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К О Р О Б К А [РУС. ] и. Ҡумта.
ф Тиҙлек коробкаһы станок һәм автомобиль,
трактор кеүек машиналарҙың хәрәкәт тиҙлеген
йәки йүнәлешен үҙгәртеү өсөн хеҙмәт итҡән
механизм.
К О РО Л ЕВА [Рг/С. ] и. 1. Ҡатын-ҡыҙҙан булган
король. А нглия королеваһы,
2. Король ҡатыны.
3. к ар. ф ерзь.
К О РО Л Л ЕК и. Башында король торған ил,
дәүләт.
КОРОЛЬ [рус,] и, 1. Ҡайһы бер илдәрҙәге
батша титулы һәм шул титулдағы кеше. Дания
короле. Н епал короле. / Билдәле бер промыш
ленность йәки сауҙа әлкәһендә өҫтөнлөк тотҡан
эре капиталист. Автомобиль короле. Нефть ко

К О РРЕК ТИ РО ВЩ И К [рус.] и. хәрби К ор
ректировка яһаусы.
К О РРЕК ТЛ Ы с. ҡар . илтифатлы 1.
К О Р Р Е К Т О Р [рус. (лат.] и. Нәшриәт йәки
типографияла корректура уҡыу эшен башҡарған
кеше.
К О Р Р Е К Т У РА [РУС. (лат.] 1. Типография от
тискыһын уҡып, хаталарҙы төҙәтеү эше. К ор

ректура бүлеге.

роле.

Коррекция үткәреү.

2. Шахмат уйынындағы төп фигура.
3. Туздан ҡала икенсе урында торған кәрт.
КОРОНКа [р ус. ] и, 1. Тештең күренеп торған
тышҡы өлөшө.
2. Тешкә кейҙереп ҡуйған көп. Көмөш коронка.

К О Р Р Е Л Я Ц И Я [р у с . (лат.] и. кит. Төрлө
нәмә, төшөнсә йәки күренештең үҙ-ара бәйләне
ше, үҙ-ара мөнәсәбәте. Өндәр корреляцияһы.
К О РРЕ С П О Н Д Е Н Т [рус. (ф р.] и. 1. Кем
менәндер хат алышып, яҙышып торған кеше.
2. Ваҡытлы матбуғат, радио, телевидениеның
урындарҙан хәбәр ебәреп торған хеҙмәткәре;
хәбәрсе. Хәрби корреспондент. Штаттан тыш

Коронка ҡуйҙы ры у.
3. тех. Ер бырауының башына ҡуйылған, т ү 
ңәрәк ҡулса рәүеш ендәге киҫкес. А лмас корон
ка.
КОРПОРАЦИЯ [рус. (лат,] и. Айырым бер
ҡатлам йәки профессия кешеләренең дөйөм бер
мәнфәғәт нигеҙендә ойошҡан төркөмө. Эшселәр

корпорацияһы. Дәүләт корпорацияһы. Эре кор
порациялар.
КОРПУС [Р ус. (лат.] и. 1. Машина һәм меха
низмдарҙың бөтә өлөшөн йыйып, нығытып кәп
ләп торған нигеҙ, терәк өлөш. Самолет корпусы.

Сәгәт корпусы.
2. Судноның тышҡы көбө. һ ы у аҫты кәмәһен-

нең корпусы.
3. Бергә урынлашҡан бер нисә йорт-бинаның
береһе. Төп корпус. Өс корпуслы больница.
/ Бер нисә өлөштән торғаи ҙур йорттоң бер өлө
шө. Йорттоң алгы корпусы. / Таҡта умартаның
өҫтө-өҫтөнә ҡуйыла торған ҡаттарының береһе.
Өҫкө корпус. Аҫҡы корпус. ■ Беҙҙең республи

ка шарттарында ике йәки күп корпуслы умарта
тотоу яҡшы. «Оовет Башҡортостаны», 1966,

2. Типографияла йыйған саҡта киткән хата
ларҙы төҙәтеү өсөн алынған оттиск. Корректура

уҡыу.
К О Р Р Е К Ц И Я [Рус. (лат.] и. тех. Ү лсәү при
боры, регуляторҙар һ. б. -ҙы ҡулланыу шарт
тарының үҙгәреүенә ҡарап, уларҙың эш -хәрәкә
тенә төҙәтмәләр индереү эше. Коррекция яһау.

корреспондент.
К О РРЕ С П О Н Д Е Н Ц И Я [рус. (лат.] и. 1.
йыйн. Почта аша йөрөгән хат һәм төрлө яҙма.
Корреспонденцияны ваҡытында таратыу.
2. Ваҡытлы матбуғат, телевидение, радиоға
урындағы корреспонденттарҙан килгән хат.
Редакцияның корреспонденция бүлеге. / Тор
моштағы бер хәлде күрһәткән матбуғат жанры;
хәбәр. Сәнгәт әлкәһенә бәйле корреспонденция.

Ҡыҙыҡлы корреспонденция.
К О Р Р О З И Я [р ус. (лат.] и. 1. Төрлө химик
йәки электрохимик тәьҫир һөҙөмтәһендә метал
дың тутығыуы, тутығып тарҡалыуы. Химик

коррозия.
2. геол. Һыу, һауа тәьҫире менән тау тоҡом
дарының ашалыуы, үҙгәреүе. Коррозияга ҡар
шы көрәш.
К О Р Р У П Ц И Я [рус. < лат. ] и. Вазифа лы ке

18 май.
4. Бер нисә дивизия йәки бригаданан торған
ҙур ғәскәри берекмә. Гвардия корпусы. К авале

шеләрҙең һәм йәмғиәт эшмәкәрҙәренең һатылыусанлығы.
К О РС А Ж [рус. (ф р.] и. 1. иҫк. Ҡатын-ҡыҙ
күлдәгенең билдән өҫкө өлөшө. / Ҡатын-ҡыҙҙың
алдан тарттырып бәйләнә торған күкрәк кейеме.

рия корпусы. Танк корпусы. Корпус штабы.

Корсаж бауы.

5. Революцияға тиклемге Россияла төрлө
махсус хәрби административ берекмә. Ж андарм

2. Юбканың ҡаты биллеге.
К О Р С А Р [рус. (ит.] и. Диңгеҙ юлбаҫары;
пират.
К О РС ЕТ [РУС. (ф р.] и. Һынын зифа күрһәтеү
өсөн ҡатынҡыҙҙар күлдәк эсенән кейә торған
тығыҙ яҫы биллек. Корсет кейеү. / Имгәнгән
умыртҡа һөйәген турайтып тоттороу өсөн к әүҙә
гә кейә торған бандаж. Гипслы корсет.
К О Р Т [РУС. (и н гл.] и. спорт. Теннис уйнай
торған майҙан. .
К О РТЕЖ [РуС. <Фр.] и. Тантаналы процессия.

дар корпусы. Хәрби топографтар корпусы.
6. Уртаҡ эш, уртаҡ хеҙмәт тирәһендә ойошҡан
рәсми кешеләр төркөмө. Дипломатик корпус.

Офицерҙар корпусы.

7. Революцияға тиклемге Россияла ҡайһы бер
ябыҡ хәрби урта мәктәптәр исемендә ҡулланы
ла. Кадеттар корпусы.
8. полигр. Билдәле бер эрелектәге типография
шрифы.
К О Р Р Е К Т И В [РУС. (лат.] и. ҡар. төҙәтмә.
К О Р Р Е К Т И Р О В К А [РУС.] и. хәрби Онаряд
төшкән урынды күҙәтеү нигеҙендә туптың аты
шына индерелгән төҙәтмә.
Корректировка
яһау.

Траурлы кортеж.
К О РТ И К [РУС. <фарс. ] и. Ғәҙәттә диңгеҙ һәм
һауа флотындағы офицерҙар йөрөтә торған
ҡыҫҡа һаплы хәнйәр рәүеш ендәге һалҡын ҡорал.
К О Р У Н Д [РУС. < тамил. ] и. Иң ҡаты минерал
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КОР

КОТ

дарҙың береһе, уның төрҙәренә тсыҙыл, һары,
зәңгәр ятсуттар инә. Корунд ятҡылыҡтары.
/ / Корунд энә.
КОр ЯК и, РС Ф С Р-ҙы ң Камчатка өлкәһендәге КорЯк автономиллы округының төп халтсы һәм
шул халыктың бер кешеһе (палеоазиат телдә
ренең береһендә һөйләшә). Коряк халҡы. Коряк

еңеп, космостса сығыуы өсөн кәрәк булған тиҙ
лек. Беренсе космос тиҙлеге. И кенсе космос

ҡатыны. Коряк теле,
КОСЁКаНС [РУС. (лат.] и. мат. Тригоно
метрик Функңилларҙың береһе — өҫтәмә мөйөш
секансы.
КОСЙЛКа [РУС.] и. а. х. Весән саптсыс маши
на. Л т косилкаһы. Трактор косилкаһы,
КОСИНУС [РУС. (лат,] и, мат, "Тригонометрик
ФункңиЯларҙың береһе — өҫтәмә мөйөш синусы.
КОСМЕТИК [РуС. косметический] с. К осм е
тикаға мөнәсәбәтле. Косметик саралар,
КОСМЁТИКа [РУС. <ғР.] и, 1. Вит-тәндең
саФлығын һатслау йәки төҫкә матурлытс биреү
өсөн күрелгән эш. Гигиена косметикаһы. Д ауа

тиҙлеге.
ф Космос нурҙары бөтә йыһан киңлегенән
Ергә килгән атом ядроһы һәм юғары энергия
электрондары ағымы. Кояштың космос нурҙа

рын башлыса поляр райондарҙа һәм Кояш балҡыгандан һуң гына күрергә мөмкин, «Совет
Баштсортостаны», 1965, 11 апрель. К осмос т уҙа
ны йыһан киңлегендәге бушлытста була торған
ватс тсаты киҫәксәләр.
КОСТЁЛ [РУС. (п о л,] и, Польша католиктары
сиркәүе.
К О С ТЁР 1 [РУе.] и, ҡар, ут 2.
ф Пионер ностёры пионерҙарҙың ут янында
үткәрелгән тантаналы йыйылышы. Костёр үткә-

реү,
КО С ТЁр 2 и, ҡар, күстерә.
КОСТЮМ [Рг/С. <фр, ] и. 1. Бер пар итеп тегел
гән салбар менән пинжәк йәки юбка менән ж а
кет. [Камил] арыу гына костюм кейеп, галстук

лау косметикаһы. Косметика кабинеты,
2. йыйн, Виҙәнеү, булныу нәмәләре (бит майы, бәйләп йөрөһә лә, ни өсөндөр шәкерткә оҡшай.
3 . Биишева.
пудра, һөрмә һ. б.). Косметика ҡулланы у,
2. Кейем. М илли костюм. Спорт костюмы,
КОСМОГОНИК [РУС. космогонический] с.
Ғаләмдең, күк есемдәренең барлытстса килеүенә
бәйле. Космогоник гипотеза,
КОСМОГОНИЯ [РУС. < гр, ] и, астрономияның
күк есемдәренең барлытстса килеүен һәм үҫеш ен
өйрәнә торған бүлеге.
КОСМОДРОМ [рус, (гр .] и. Космостса осоу
аппараттарын тсороу, осорға әҙерләү һәм осороу
өсөн тәғәйенләнгән тсоролмалар һәм техник
саралар.
КОСМОЛОГИЯ [РУС. <гР.] и. астрономик йә
һәттән күҙәтергә мөмкин булған бөтә йыһандың
дөйөм төҙөлөш закондары тураһындағы тәғли
м әт./ астрономилның шул тәғлимәт менән шө
ғөлләнгән тармағы.
К ОСМ О Н АВТ [рус.] и. Ғилми тикшеренеүҙәр
алып барыу һәм космос техникаһын һынау өсөн
космостса остсан кеше. « һаум ы һы гы ҙ!» — тип

өндәшәм, фән-белем йорттарына, йыһан киңле
ген айҡаган космонавт дуҫтарыма. А. И ге
баев.

КОСМОНАВТИКА [р ус. < гр. ] и. Космостса
осоу теорияһы һәм практикаһы. Космонавтика
мәсьәләләре менән нигеҙҙә Ц иолковскийҙың за
мандаштары, Королёвтың фекерҙәштәре, уның
шәкерттәре ш өгөлләнә, улар ошо эште дауам
итә. «Совет Баштсортостаны», 1987, 11 ғинуар.
КОСМ ОПОЛЙТ [РУс. ( гр.] и. Космополи
тизм ҡарашындағы кеше.

КОСМОПОЛИТИЗМ [рус. <гр.]. и. Милләт
Ьәм милли тойғоно кире тсағып, бөтә донъяны
ватан итеп тсарарға өндәгән идеология.
КОСМОПОЛИТИК с. Космополитизмға ни
геҙләнгән. Космополитик ҡараш.
КОСМ ОС [РуС. < гр. ] и. Йыһан киңлеге; ғаләм,
йыһан. Автоматик космос станцияһы. Космос

карабы. Космос медицинаһы. Космосты өйрә
неү, Космосҡа осоу, ш Ашыгыс ҡоралланы у
ҙың космосҡа сыгыуына юл ҡуймау ,, һәм ядро
һугышы ҡурҡынысын бөтөрөү — иң мөһим бу
рыс, «Совет Башҡортостаны», 1985, 27 ноябрь.
К осмос тнҙлеге космос карабының Ер тартымын
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3. Сәхнә йәки маскарад өсөн әҙерләнгән кейем.

Карнавал костюмы, ш Башҡортса ҡуйылган
пьесалар үҙенең костюмы, бейеүе, ҡурайы, йы
ры, ҡымыҙ мәжлестәре менән тамашасыларҙа
тулы бер тәьҫорат ҡалдыра ине. Д. Юлтый,
В. Мортазин.
КОСТЮ МЁР [Рг/С.] и. Театрҙа спектакль өсөн
костюм әҙерләп торған кеше.
КОСЫ Н КА [Рг/С.] и. Өс мөйөшлө яулытс.

Ебәк косынка, ш [Ҡыҙ] шаҡмаҡлы косынкаһын
эйәге аҫтына тартыбыраҡ бәйләне лә, ҡуҙгалып,
йәтешләберәк ултырҙы, Ә. Вәли.
КОТАНГЕНС [рус, (лат,] и, мат. Тригоно
метрик Функцияларҙың береһе — өҫтәмә мөйөш
тангенсы.
КО ТЕЛО К [РУС.] и. Ялан шарттарында ашһыу өсөн тотола торған тимер күнәсек; тсула.

А лы ҫ та түгел, ҙур палатка эргәһендә котелок
тотҡан һалдаттар күренә. Д. Юлтый.
КОТЁЛЬН Ы Й [РУС. котельная] и. Пар тсаҙандары урынлаштсан бүлмә.
КОТЁЛЫ ЦИК [РУс\] и. 1. Пар тсаҙаны эшләү
оҫтаһы.
2. Пар тсаҙанын хеҙмәтләндергән белгес.
КО ТИ К [ РуС.] и. 1. Тымыҡ океандың төнь
яғында йәш әүсе, тсолатслы тюлендәр ғаиләһенә
тсараған аҫыл тиреле им еҙеүсе йәнлек. Ата ко

тик, Котик балаһы,
2. с, мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Котик бүрек. Котик яга,
КОТЛЕТ [РуС. котлета (ф р,] и. Тапалған ит
йәки балытстан һупалатслап әҙерләнгән ашамлытс. Котлет тигән нәмәһенән тапманым бер сем

тем ит. Аштарының ярмаһы юҡ, торганы ҡоро
һыу бит. Ғ. Д әүләтов./ Шулай утс һупалатслап,
йәшелсә йәки буттсанан бешергән ашамлытс.

Картуф котлеты,
К О ТЛ О ВАН [РУС. ] и. Ҡоролмаға нигеҙ һалыу
өсөн тсаҙылған сотсор. Бишәр ҡатлы дүрт йортҡа

нигеҙ һалыу өсөн котлован ҡаҙып ташлагандар,
К. Мәргән.

КОТ
КОТТЕДЖ [РУС. < ингл.] и, 1. Ҡ ала ситендәге
ике ҡатлы бер ғаиләлек ҙ Ур 6Улмаған айырым
йорт. Ҡала кварталдары күп катлы йорттарҙан
һәм айырым коттедждарҙан тора, М. Хисмәтов.
2. Түристар өсөн тәғәйенләнгән йәйге йорт.
К О Ф Е [Рг/С. (гол. (гәр,] и, 1. Тропик илдәрҙә
үҫә торған тсыҙыл йәки тсара күк орлоҡло тсыүатс
йәки ағас. Кофе агасы.
2. ШУл ағастың орлоғо; тсәһүә. Ҡыҙҙырылган
кофе. Кофе тартыу. / ШУл орлотстан йәки шУға
оҡшатып бапгка нәмәнән яһалған онтаҡ. Ысын

кофе. Арпанан эшләнгән кофе.
3. ШУл онтаҡтан әҙерләнгән эсемлек; ҡәһүә.

Кофе кайнатыу. Кофе эсеү. ш Ф ин ҡатыны ..
беҙҙе кофе менән һыйланы. А. Таһиров.
К О Ф ЕЙ Н [рус. (лат.] и. К оФе орлоғо, сәй
япрағы һәм бащҡа ҡайһы бер үҫемлектәрҙә була
торған ҡүҙғытҡыс матдә (медицинала ҡулланыла).
К О Ф ЕЙ Н И К [РУС.] и. Ҡ әһүә ҡайната торған
һаУыт; ҡәһүә сәйнүге. Көмөш кофейник.
К О Ф ТА [РУе.] и. 1. Ҡатын-ҡыҙҙың билдән
юғарғы еңел кейеме. Еңһеҙ кофта. Сиккән

кеҙ

К

КӨБӨНКӘ и. диал. ҡар. бешкәк '.
КӨБӨСӘК и. Бәләкәй генә көбө. Айран кө
бөсәге. Ҡапҡаслы көбөсәк.
КӨБЭК 1 м. 1. Атыу ҡоралының йәҙрә, пуляға
йүнәлеш бирә торған ҡорос көпшәһе йәки торба
һы. Мылтыҡ көбәге. Туп көбәге, ш Тал араһын

да минометтар теҙелешеп ултыра. Уларҙың к ә
бәктәре көнбайышҡа ҡаратылган. Ә. Ихсан.
2. Оамауырҙың утлы торбаһы. Мәгфүрә .. са
мауырҙың тояҡтарын, ҡолаҡ төптәрен, боҫлоҡ
тирәләрен һөрттө. Көбәгенә бер нисә тапҡыр
өрөп ҡуйҙы. Һ. Дәүләтшина.
3. Шахтаның ер өҫтөнә сығыу юлдары булған
үҙәк өлөш ө./ Ҡолсобай / аҙ гына хәл йыйгас,

породалар тултырылган тачканы оло штректан
кәбәккә ҡарай һөйрәп алып китте. Я. Хамма
тов./ Нефть скважинаһы үҙәге.
КӘБӘК 2 и. ҡар. күбәк.

А. Таһиров.
КОШ ЕНЙЛЬ [рус. (ф р .] и. 1. Ҡыҙыл буяу
алына торған бер нисә төр бөжәктең дөйөм исе
ме.
2. Шул бөжәктең инәһендә була торған ҡыҙыл
буяу.
К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т [РуС. (лат,] и. 1. Алгебра
ик аңлатмалағы һан йәки хәреФ менән күрһә
телгән ҡабатлаусы.
2. Физик есемдең бер үҙенсәлеген билдәләй
торған дәүмәл. Киңәйеү коэффициенты. Ы шҡы

КӨБӘП и. ҡар. кәбаб.
КӨҘ и. й әй менән ҡыш араһындағы миҙгел.
Сыуаҡ көҙ. Көҙ көнө. ■ Ҡоштар китте .. Эйе,
йәй үтте. К үҙ алдында бына көҙ етте. Ғ. Аман
тай. Тагы килде бер көҙ .. Тагы бер көҙ ергә һип
те алтын тәңкәләр. Н. Н әж м и./ күсм. Кешенең
ҡартая, ҡарыуы бөтә башлаған сағы. [Билалов:]
Алтмыш йәш.. Нисек кенә тимә, алтмыш йәш
инде ул. Ғүмер көҙө. Д. Исламов.
ф Алтын көҙ көҙҙөң тәүге сыуаҡ мәле, япраҡ
тар һарғайған саҡ. Ҡара көҙ көҙҙөң ҡар яуған
ға тиклемге һуңғы осоро. Ҡара көҙ етеп, Тимаш
баярҙың ҡыр эштәре бөткәс, Хаммат менән Сә
лимә ауылга ҡайтып килде. 3 . Биишева.
• Алтын көҙ арты һалҡын көҙ. Әйтем. Яҙ
йәме сәскә менән, көҙ йәме кәлтә менән. Мәҡәл.
К Ө ҘТ Ө 1 и. 1. Сағылдырып күрһәтеү өсөн
махсус эшкәртелгән шыма быяла. Түңәрәк көҙ
гө, Ултыртмалы көҙгө. Көҙгөлө шкаф. ш [Арыҫлангәли] тәҙрә төбөндә ултырган бәләкәс кенә
көҙгөгә ҡарап, ҡалын ҡара сәстәрен артҡа тара
ны. Ғ. Дәүләтшин. Көҙгө кеүек [ялтырау] бик
ялтыр нәмәгә әйтелә. Көҙгө кеүек ялтырап ят
ҡан күл. ш [Егет] аягына көҙгө кеүек ялтырап
торган итек кейгән. М. Тажи.
2. күсм. Кемдең йәки нимәнең дә булһа сағы
лышы. Уҡытыусы — ауылдың да, халыҡтың да
көҙгөһө ул. М. Тажи.
3. ҡорт. Бал ҡортоноң ҡорһағындағы шыма

лы у коэффициенты.

төкһөҙ ере.

3. Ниндәйҙер бер дәүм әлде ҡабатлап, тейешле
дәүм әлде таба торған һан. Ҡорамалдарҙы фай

ф Күңел көҙгөЬө к етен ең эске донъяЬын,
күңелен сағылдырған нәмә.
• Д уҫ — дуҫтың көҙгөһө. Мәҡәл.
КӨҘТӨ 2 с. Көҙ була торған, көҙ ваҡытына
хас. Көҙгө көн. Көҙгө ҡараңгы төн. Көҙгө һыу

кофта.
2. Ҡатын-ҡыҙҙың йөндән йәки кизенән бәйлә
гән ҡыҫҡа йылы өҫ кейеме.
К ОФ ТА-Ю БКА [РУС.] и. йыйн. Икеһе бер кей
ем итеп кейелгән коФта менән юбка; ҡатынҡыҙҙар костюмы. Кофта-юбка кейәм инде ҡала
ҡыҙҙары кеүек (Халыҡ йырынан).
К ОЧЕГАР [РУС.] и. Пар ҡаҙанына яғыүлыҡ
биргән э т с е . Паровоз кочегары.
КОЧЕГАРКА [рус.] и. Пар ҡаҙандары урынлапгкан һәм уларға яға торған бүлмә. К очегар

кала .. эш ҡайнай. Ян-ягы ҡып-ҡыҙыл булган
мейестәргә күмер ташып өлгөртөп булмай.

ҙаланыу коэффициенты, ш Скважиналарҙың
ремонт-ара осоро оҙайҙы, уларҙы эксплуатация
лау коэффициенты күтәрелде. „Оовет Бапгкортостаны“ , 1986, 23 ғинуар.
ф Ф айҙалы эш коэффициенты файҙалы э т
күләменең юғалған энергия күләменә ҡарата
булған нисбәте.
КӨБӨ и. 1. Йүкә ағасының үҙәген соҡоп
яһаған ҡ ортауһы ҙ бейек һауыт. Ҡымыҙ көбөһө.

ыҡ. Көҙгө ямгыр. m Япраҡ төшә ерҙәргә, кәҙгә
ҡаты елдәрҙе (Халыҡ йырынан). Көҙгө йөн
көҙ ҡырҡып алынған Ьарыҡ йөнө. Көҙгө йәр
минкә көҙ ойошторолған йәрминкә. Көҙгө һабан

Беш кәкле көбө. Көбө ыҫлау, ш Тар көбөлә әсе
ҡатыҡ бешеп торган Өмөгөлсөм, шишмә һыуы
ҡушҡас, тагы бер-ике гөбөрләтеп алды ла, ҙур
агас туҫтаҡты мөлдөрәмә тултырып айран алып
килде. 3 . Биишева.
2. диал. ҡар. батман 1.

келәткә һалынган. Көҙгө һабан һөрөлөп, арыш
сәселгән. Ғ. Дәүләтшин.
ф Көҙгө ашлыҡ (йәки арыш) ҡар. ашлыҡ.
КӨҘГӨЛӨК и. К өҙгө көй, көҙгө ваҡыт. К ө ҙ
гөлөккә утын әҙерләү. // К өҙгөлөк бесән.
КӨҘГӨЛӘНЕҮ ҡ. Көҙгө һымаҡ булыу. К өҙгө

яҙғылыҡ өсөн көҙ һөрөп ҡалдырыла торған
һабан; туңға һөрөү. ■ Иғен йыйып алынган,
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көҙ

КӨЙ

ләнеп туңган боҙ өҫтөндә ҡояш нурҙары уйнай,

КӨҘӘМ и, диал. Көҙгө йөн. И ҙәнгә күк ҡуй
ҙың көҙәменән баҫҡан кейеҙ йәйелгән, Ғ. Д әүләт

3.

Биишева.
К Ө ҘЛ Ө К с. Көҙ көнөнә етерлек. К өҙлөк аҙыҡ.

К өҙлөк бесән,
К ӨҘЛӨ К ТӘ р. Көҙ көнө, көҙ мәлендә. Эшләштереп тагы көнлөктә ат алырмынмы әллә ти
гәйнем, насип булһа, быйыл көҙлөктә, Ғ. Ғү
мәр.
К Ө ҘЛ Ә Ү 1 ҡ. 1. Ҡ айҙа ла булһа көҙҙө үткә
реү, көҙ уҙғанса тороУ.
2. иҫк. Й әйләүҙән һуң ыҙмаға ятсыныратс кү
сеп, көҙгө һыуытстса тиклем ятыу; көҙгө йәйлә
ү ҙә тороу. Бер ырыу көҙләргә Эҫем буйына

киткән,
К Ө Ҙ Л Ә Ү 2 и. Ыҙмаға тсайтыр алдынан көҙ
көнө торған урын; көҙгө йәйләү. К өҙләү тир
мәһе, К өҙләү яланы, ■ Й әйләүҙәге байҙар көҙ

гө бейә һауыу өсөн килеп-килтәндәрен көҙләүгә
ҡалдырып, ыҙмага күсеп ҡайтҡан, М. Буранғол.
К Ө ҘЛ Ә Ү ЕС и. К өҙ тыуған бәрәс; бүлтерек.
К Ө ҘӨ К и. К үңелде тынысһыҙлап, төйөн бу
лып торған үкенес йәки шик. Көҙөк булы п ҡа
лыу, К үңелгә көҙөк итеү. К үңелгә көҙөк һа
лыу. ш [Сафыят] уйланы -уйланы ла, Өфөлә
туҡтап, Булатты эҙләргә булды. К үреп кенә б у л 
һа ла ҡайтайым, күңелемә көҙөк булып торор
тине. Ә. Вахитов.
К Ө ҘӨ К Л Ә Н ЕҮ ҡ. Ш икләнеү, шик тотоу.
к ө ҙ ө н р. К өҙ көнө, көҙ булғас. Көҙөн киткән
ҡоштар ҡайта яҙын, йөҙөп сикһеҙ галәм юлында.

шин.
К Ө ҘӘ Н 1 и, 1. Һ уҫарҙар ғаиләһенә тсараған,
йомшатс оҙон йөнлө, затлы тиреле йырттсыс йән
лек. А ҡ көҙән. Кара көҙән. Көҙәнгә ҡараган

да шәшке тиреһе ҡыйбат йөрөй,
2. с, мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Көҙән бүрек,
К Ө ҘӘ Н 2: көҙән йыйырыу тсул-аяк тартышыу
(һыуытстан, берәй сирҙән һ. б.).
К Ө ҘӘТЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, көҙәү 1.
К Ө ҘӘ Ү ҡ. 1. Яҙ көнө тай-тулатстың ял-ҡойроғон ҡыҫҡартып тсыртсыу. Әхмәттең башында ҡы

ҙыл түбәле ҡара папаха, өҫтөндә шинель, аҫтын
да ял-койрогон көҙәгән, уйнап торган туры ат.
И. Көҫәптсол.
2. һөйл. Остан тсыҫтсартып тсыртсыу, мөнтәү.

Сәсте көҙәп алыу.
КӨЖТӨ и. Ҡабытс һыҙыра торған бәләкәй
генә кәрәк рәүеш ендәге таятс.
КӨЖ ГӨТӨҮ ҡ. 1. ҡар. көж гөү.
2. күсм. Өшкөтөү, тсуртсытып тсыуыу; көшкө
төү (мәҫ. тсоштарҙы, малды һ. б.).
3. күсм. Ҡоттсо биреү, тсотортоу. Халыҡты

көжгөтөү,
КӨЖГӨҮ ҡ. Таяҡ тығып төрткөләү; көргөү.
КӨЖ р ӘЙЕҮ диал. Шоҡрайыу.
КӨЖ ӘЛӘ и, диал. Көнйәлә.
КӨЖ Әр и, һөйл. Бурыс ҡайтарғанда тулы
һынса бирмәгән һаран кеше.
К Ө Зр ӘЙТЕҮ ҡ. диал. Секрәйтеү. Б айназа

„Ағиҙел", 1966, № 12.
К Ө Ҙр Ө с. Көмрәйеп торған, тсалын, көмрө
(елкәгә тсарата). Көҙрө елкәле, баһадир кәүҙәле
һен Юламанов .. таный алмай торҙо, Н. Мусин.
К Ө Ҙр ӨЙ с. Тырпайып торған; тырпытс. Көҙ-

ров башҡаларҙы көлөргә әҙерләп, күҙҙәрен көҙ
рәйтеп, ҡарап сыҡты. Ш. Янбаев.
КӨ ЗӘЛ Ә и. 1. Йәшкелт атс сәскәле, оҙонсаратс

рөй мыйыҡ,
К Ө ҘРӘ с. кар. бөҙрә.

япратслы, тсыҙыл емешле тропик ағас.
2.
Шул ағастың сәтләүегенән алынған ағыу.

К Ө ҘРӘ Й ЕҮ ҡ. 1. Йыуан, йомро булып, тупай
ып тороу (елкә-яурынға тсарата). Көҙрәйгән ел

[Шәрәфи] уҡшый-уҡшый йәп-йәшел үт ҡоҫа..
Теге эт старшина ысындан да көзәлә ҡушып
[ит] һогондорган шул. Б. Бикбай.
КӨЙ и. 1. Бер бөтөн йөкмәткегә эйә булған
аһәңле тауыштар теҙмәһе. М оңло көй. Башҡорт
көйө. Бейеү көйө. Табын көйө. Я у көйө. Көй
ыңгайы. Көй уйнау. Көй көйләү. Көй сыгарыу.
ш Егеттәр яҙган һүҙҙәргә көй уйлап таба ҡы ҙ
ҙар. С. Кулибай. А лы п бирсе, еңгә, ҡурайымды,
„ К әкүк“ кенә көйөн тартайым (Халытс йыры

кәһе, төрһәйгән ерән мыйыгы, тәкәббер ҡараш
лы күҙҙәре менән у л [Собхан старшина] нәҫел
үгеҙен хәтерләтә, 3 . Бииш ева./ Көмрө булып
тсалкып тороу, көмрәйеү (алыҫтан күренгән нә
мәләргә тсарата). К өҙрәйеп ятҡан күк арҡаны
елә-саба үтһәң көс була (Халытс йырынан).
2. Ҡ абарыу, тырпайыу (эт, бүре, бесәйҙәрҙең
һырт, елкә йөнөнә тсарата). Бесәй көҙрәйеп,

ыҫылдай башланы,
3. күсм. Күкрәк киреп кәпәренеү; тсутсрайыу.
Бына Форсатов, күрше тауыҡтарын күргән әтәс
кәүек, көҙрәйеп алга сыҡты. Ә. Вәли. / Асыу
белдереп тсабарыныу, ҡурҡытырға тырышыу.

[Чарита — Томсонга:] И нвалидҡа гына көҙрәй
мәһәң, башҡаларга хәлендән килмәй шул. Ғ. Ғү
мәр.
К Ө Ҙ р ӘЙТЕҮ ҡ. Һырт йәки елкә йөнөн тсабартыу, тырпайтыу (эт, бүре, бесәй һыматс йәнлек
тәргә тсарата). Эт, тирмә уртаһына сыгып келәм

өҫтөнә баҫа ла, йөндәрен көҙрәйтеп, һелкенергә
тотона, „Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу". Ел
кәне (йәки һыртты) көҙрәйтеү асыу белдереп
тсабарыныу.
К Ө Ҙ р ӘЛӘҮ ҡ. ҡар, бөҙрәләү.
К Ө ҘӘ Л ЕҮ ҡ. төш, ҡар, н өҙәү. К өҙәлгән тай,

К өҙәлгән байтал.
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нан). Ҡыҫҡа көй йыш ритм менән тсыҫтса итеп
йырлана торған көй. О ҙон көй һирәк ритм менән
һуҙып йырлана торған көй. Көйгә һалыу шиғри
әҫәрҙе көй менән йырлай торған итеү. Көй күтә
реү йырлаусыны тсеүәтләп, йыр ыңғайына тау
ыш биреү. Карттар геүләп көй күтәрҙе: « Ваһа
икән, мәрҙәҫ! — Вәс-вәс-вәс!» Һ. Дәүләтшина.
Көй яңыртыу көй-йырҙы яңынан иҫкә тешереү.
[М уйылбикә: / Х әҙер бына һиңә көй яңырта то-

рорга кәрәк. Эштән бушап күптән бирле йыр
лаш ҡан да юҡ. Һ. Дәүләтш ина./ Шиғыр ыңғайы
на килтерелгән аһәңле тауыш. Мөнәжәт көйө,
ш Ғәйнулла нәҙек тауышын корьән көйөнәрәк
һалып һөйләй, Һ. Дәүләтшина. / Бер ыңғай ғына
сығып торған дауамлы тауыш. Сепаратор
көйө.
2.

Музыка тсоралдарында: тауыш төҙөклөгө.

Скрипканың көйө юҡ.

к

КӨЙ

КӨЙ

3. Ҡ орал ҡорамал һәм механизмдың төҙөклө
гө. Сәғәттең көйө киткән.
4. күсм. Берәй нәмәнең ниндәй ҙә бУлһа бер
тәртибе, ыңғайы, яйы. М ин башымдагы уйҙарҙы

көйләнеп еткерелмәгәнлектән, квадраттар дөрөҫ
килеп сыкмагайны. Ә. Вәли.

боҙмаҫҡа тырышып барам. Мин ш ул көйҙәр көй
өнә атлайым. Д. Юлтый.
5. күсм. Күңел теүәллеге, кәйеФ. Баланың
көйө юҡ. Кешенең көйөн күреү. Эшләргә көй
килеү, ■ Команданың, көйө китә башланы. Б а 
лалар эшкә күңелһеҙерәк тотона, Ф . Иҫәнғолов.
ф аҡылға бер көй ш ул уҡ аҡылға бер төрлө
(ҡар. аҡыл). Бер көнгә йәки бер көй менән бер
ыңғайға, үҙгәреш һеҙ. Ат бер көйгә һалмаҡ ҡына
юрта. «СовеТ Башҡортостаны», 1967, 9 май.
Көй килеү 1) йырларға таүьпн килешеү; 2) йыр
ларға дәрт уЯныу. Ай-Һай ҙа гына тимәй көйҙәр
килмәй (Хальпс йырынан). Көйгә килеү ыңғайға
килеү, ипкә килеү. Көй кәрәк тә сөй кәрәк кире

алыштыргас, көйләнде.

2. Көйлө булыу, уйнарлыҡ хәлгә килеү (музы
ка коралдарына карата). М андолинаның ҡылын
3. Төҙөк хәлгә килеү, һәйбәтләнеү. Мотор
көйләнде. Күперҙе сыҡҡас юл көйләнде.
4. күсм. Ыңғай төҫ алыу, булмышы якшырыу.
Эштәр көйләнде. ■ Әңгәмәнең көйләнеүенә шатланган Хәким Гөльямал әйткән һүҙҙе шунда у к
ялеп алды. Я. Хамматов.
5. күсм. Көйгә килеү, әйткәнгә ыңғайлау.
[ Көҫәпҡолов] килеп ҡыҫылмаһа, бәлки, Б ур а н
бай көйләнеп тә киткән булы р ине. Ф . Ә сә
нов.
КӨЙЛӘП-СӨЙЛӘП р. Төрлөсә әүрәтеп; алда
штырып. Көйләп-сөйләп күндереү.
КӨЙЛӘТЕҮ к. йөкм. ҡар. көйләү. Көй көйлә

ләнгән, үпкәләгән кещегә әйтелә.

теү. Машинаны көйләтеү.

КӨЙГӘ бәйл. ҡар. көйө. Бы л көйгә, Кайтҡан
көйгә.
КӨЙГӘК с. ҡар. көйәлән.
КӨЙГӘ Л ӘК с, диал, Көйәлән. К өйгәләк ке
ше,
КӨЙҒЭЛӘКЛӘНЕҮ ҡ. диал. Көйәләнеү.
КӨЙГӘНӘК 1. а т а гсоттоң төҫө атс буҙ, к а

КӨЙЛӘҮ ҡ. 1. Көйгә һалып йырлау, көй уй
нау. К и л һин ҡаршыма, барыһын һөйләйем,
һиңә курайҙан бер көй көйләйем. Д. Юлтый.

нат остары кара бүлған, тсарсығалар ғаиләһенә
тсараған йырткыс тсош. Баҫы у көйгәнәге, һ а ҙ

көйгәнәге. Я лан көйгәнәге.
2. диал. Торомтай.
КӨЙҘӨРГӨС с. Үтә тсыҙыү; яндарғыс. К өй
ҙөргөс ел.
ф Йән көйҙөргөс асыүҙы килтергән, йәнгә тей
гән кеше йәки нәмә; йән көйөгө.
КӨЙҘӨРӨҮ 1 ҡ. 1. Ут менән тсара яндырыу;
өтөү. Икмәкте көйҙөрөп бешереү.
2. Бик нытс тсыҙҙырыу. К өйҙөрөп ,, барган

ҡояш нурҙары аҫтында ураҡсылар бил яҙмай
арыш ура. Б. Х әсән ./ Зәһәр нәмә менән өтөү.
Әсеүташ менән көйҙөрөү.
3. күсм. Нытс тәьҫир итеп күңелде Ярһытыу.
Караш менән көйҙөрөп алыу. ш [Емеш] йөрәген
көйҙөрөп ятҡан хатты алып .. ҡараны: „Яратам!(< 3 . Биишева.
4. Бик тсаты итеү, тсара итеү (сәйгә тсарата).

Көйҙөрә яһап сәй ултыртыу.
5. Рухи ғазаптса дусар итеү, тсайғыртыу. Б ала
көйҙөрә лә, һөйҙөрә лә.
КӨЙҘӨРӨҮ 2 ҡ. аталытс енесе биҙҙәрен алып
ташлау; бестереү. Үгеҙҙе көйҙөрөү.
КӨЙҘӘҮ ҡ. Бойҙай йәки тарыны килелә төй
өп, тсабығын һыҙырыу. Бутка бегиерергә тип
бойҙай көйҙәп алдым. Һ. Дәүләтшина.
КӨЙЛӨ с. 1. Көйгә һалып утсый торған. Көйлө
китап,! һөйл. Шиғырға һалынған. К өйлө әҫәр.
2.
та).
3.
һәм

Көйгә килтерелгән (музыка тсоралына тсара

Гармун төҙөк, көйлө.
күсм. Боҙотс түгел, төҙөк (ҡорал-ҡорамал
механизмға тсарата). М ашиналар көйлө б у л 
гас, эш яҡшы бара.
4. күсм. Ыңғайға, лйға килеүсән. К өйлө бала.
5. р. мәг. Ятсшы, һәйбәт. Эштәр көйлө бара.
Машина көйлө эшләй.
КӨЙЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. көйләү 2, 3, 4.
Скрипка яҡшы көйләнгән. ■ Бында, сәскес

Ү ҙе лә генә һөйләй) үҙе көйләй, И хсан сәсән
кеүек ир ҡайҙа (Халык йырынан)./ һ ү ҙһ е ҙ йыр
лау. А уы ҙ эсенән генә көйләү, ш [Гөлйөҙөм]
башта «Урал» көйөн әкрен генә, һүҙһеҙ генә,
көңрәтеп кәйләне. Һ. Дәүләтш ина./ Өндәрҙе
билдәле бер ритм менән һуҙып әйтеү (һөйләү
һ. б.). Көйләп һөйләү, Көйләп уҡыу, ■ Н ови

ковтың һүҙе араһында Карташов көйләп кенә:
— Да,, да ,,— тип ҡуя ла тагы һыҙгырырга тото
на. Д. Юлтый. / РиФмаға һалыу, шиғри итеү.
Хәмит хатын көйләп яҙган. Б. Бикбай.
2. Көйгә килтереү, көйөн төҙәтеү (музыка к о 
ралдарына карата). Айы у бер көндө янды-беште — скрипкаһын көйләргә кереште, Ғ. Ғүмәр.
3. Механизм, корал кеүек нәмәләрҙе карап,
төҙәтеп тейешле кимәлгә килтереү, эшләрлек
итеү; йүнәтеү. Машинаны көйләү. ■ Халы ҡ

тырышып

һабандарын,

тырмаларын

көйләй,

Й. Солтанов./ Ҡорал-корамалды айырым бер
эш өсөн ҡулайлау, яраклаштырыу. Сәскесте тә-

рәнгә көйләү. Тирмәнде ваҡҡа көйләү,
4. күсм. Бер ыңғайға, төҙөк бер тәртипкә кил
тереү, юлға һалыу. Эште көйләү. Аш лы ҡ ташы
уҙы көйләп ебәреү, ш Тауыҡ үҙенең аһ-зарын
барҙы ҡаҙга һөйләргә. Табып тагы иптәштәр
күмәк тормош көйләргә, Ғ. Амантай./ һөйл. Ө ҫ
тәлгә ҡуйырға әҙерләү (аш-һыуға карата). Шәү
рә ҡарсыҡ aui-һыу көйләй, ыгы-зыгы йөрөп то
ра, Т. арслан.
5. күсм. Йыуатып, әүрәтеп кешенең күңелен
табыу. [Атайым] кемдәргәлер янай, Әсәйем бер
ишек төбөнә, бер атайым янына килеп, уны
көйләй ине. Д. Юлтый.
#
Баланы туҡмап йыуатма, көйләп йыуат.
Әйтем.
КӨЙЛӘШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл, ҡар, көйләү

2,3.

Аш лы ҡ һуҡҡыс машинаны көйләшеү,
КӨЙМӘ и, 1. а р б а , сана йәки машина өҫтөнә
кыуышлап куйған япма. Повозканың көймәһе
артҡа ташлап асылган. Һ. Дәүләтшина. К узовы 
на брезенттан көймә ҡоролган автомашина е л 
дерә, Н. М усин./ Ошондай япмаһы булған арба
йәки сана. Сигандар көймәһе, ш [Тимерготло]
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күк көймәгә аҫау торган айгыр мисәп, канатлы
кара юрга екмәк булган, «Бабсаҡ менән К үсәк».
2. кар. кәмә.
КӨЙМӘЛЕ с. Кәймәһе булған; япмалы. К өй
мәле арба: Көймәле сана. ■ Тройка ла еккән
берәү килә, тройкаһы кайыш көймәле. (Халыҡ

Әйтем. Әҙәм көйөгө булганса, урман кейеге б у л 
ган артыҡ. Мәҡәл.
КӨЙӨЛДӨ и. Оҙон аяҡлы, оҙон төҙ нәҙек с у 
ҡышлы, һор сыбар төҫлө ҡош (йылға-күл буй
ында, һаҙамыҡ ерҙә йәшәй). Ҙ у р көйөлдө, ш

йырынан).
КӨЙМ ӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. көймәләү 1.
КӨЙМ ӘЛӘҮ ҡ. 1. Көймә ҡуйыу. Сана көймә

ләү.
2. күсм. Ҡулды ҡаш өҫтөнә ҡуйып, күҙҙе
ышыҡлау. Карт, уц усы менән күҙ өҫтөн көймә
ләп, күтәрелеп ҡара[ны]. Б. Бикбай.
КӨЙӨ бәйл. 1. Төп килештәге исем, сиФат,
күрһәтеү алматы нан һәм үткән заман сиФат ҡы
лымынан һуң килеп, ниндәй хәлдә, ни р ә ү е т л е
булғанды белдерә; килеш. Йәш көйө. Ошо көйө.
Ултырган көйө. ■ Ҡай япраҡтар ҡырҡ ҡырау

күрә, хатта ш ул сагында йәшел көйө туңып, бө
гәрләнеп ҡала ботагында. М. Кәрим. Ҡарагаш..
Уралды һау-сәләмәт көйө күреп, шатлыгынан
илап ебәрҙе, ти. «Урал батыр», һугы ш бөтә
планды емерҙе. Мин төҙөлөш институтының бер
курсын тамамлаган көйө тороп ҡалдым. 3. Би
ишева.
2. Мөмкинлек менән эш-ҡылыҡ араһындағы
ҡаршылыҡты белдерә. Ауы ры у көйө. Йәштәр
бар көйө. ■ Ҡарга көйө һандугас мин тип йөрөү
у л им түгел. Ш. Бабич.
3. Бер эш-хәрәкәттең икенсе эш-хәрәкәт ар
тынса уҡ башҡарылғанын белдерә. Килеп ингән

көйө эшкә тотоноу.
ф Бер көйө 1) бер ыңғай менән, үҙгәреш һеҙ.

Бер көйө йәшәп ятыу. ш Ямгыр бер көйө ..
илһамланган кеүек яуҙы ла яуҙы. Р. Назаров;
2) хәл-әхүәл һорағанда яуап итеп әйтелә. — Х ә 
легеҙ нисек? — Бер көйө.
КӨЙӨҘ и. 1. Өбөрөләп, биҙәкләп, йөндән
һуҡҡан өй ҡаралдыһы; келәм; И ҙән урындыҡҡа,
һандыҡҡа ла аллы -гөллө көйөҙ түшәлгән. 3 . Би
ишева.
2. диал. Аҫалы балаҫ.
3. диал. Суптарлап һуғылған шаршау йәки
сымылдыҡ.
КӨЙӨК и. 1. Ут тейеп көйгән нәмә йәки шуның
көйгән ө л ө ш ө . Икмәк көйөгө. Көйөк еҫе. Көйөк

тәме.

Яланда, тугай буйында йүгереп йөрөй көйөлдө.
С. Кулибай.
КӨЙӨМ и. диал. Суйын һауыттың сатнаған
ере.
КӨЙ Ө НДӨРӨ Ү ҡ. Борсолдороу, х а Фаға һа
лыу. Б ала бит у л илап көйөндөрә, көлөп һөйөн
дөрә. Б. Бикбай.
КӨЙӨНӨС и. Борсолоу, әсенеү хисе. Көйөнөс

килтереү, ш Юк бикләнеп йәшәмәм мин ..
һөйөнөсөм дә, көйөнөсөм дә булыр тыуган
тупрагымда. А. Игебаев.
•
Эш ләй белеп эшләгәнгә иген эше — кинә
нес, эшләй белмәй эшләгәнгә иген эше — көйө
нөс. Мәҡәл.
КӨЙӨНӨСЛӨ с. Күңелгә борсоу һалған, ҡай
ғылы. Көйөнөслө хәбәр. Көйөнөслө минуттар ки
сереү.
КӨЙӨНӨҮ ҡ. Тынысһыҙланып борсолоу, х а 
с л а н ы у , ҡайғырыу. Мәгфүрә Ҡотлоярҙан .. хат
булмау ына көйөнөп һөйләне. Һ. Дәүләтшина.
— Ай, юҡты гына һөйләйһегеҙ бит, балалар! —
тип көйөнгән әбей (Әкиәттән).
КӨЙӨНСӘ бәйл. ҡар. көйө.
КӨЙӨНӘ бәйл. ҡар. көйө.
КӨЙӨҪ е. Ҡабатланып торған, ваҡыт-ваҡыт
булған (ел-ямғырға ҡарата). Көйөҫ ел. Көйөҫ

ямгыр. ш Тау итәген шаян тулҡындар типкеләй,
тау маңлайына көйөҫ елдәр һыйпалай. Й. Солта
нов.
КӨЙӨҪ КӨЙӨҪ р. Ваҡыты менән, ҡабат-ҡа
бат. Көйөҫ-көйөҫ яуган ямгыр. ■ Тәҙрәләр,

көслө елдең өрөүенә .. көйөҫ-көйөҫ сылтырап
китәләр. Ғ. Дәүләтшин. Н ияз .. тархандарга баш
эйеп, ҡул ҡаушырып торманы, көйөҫ-көйөҫ яу
асты. М. Буранғол.
КӨЙӨҪЛӘҮ ҡ. Ҡабат-ҡабат булыу, ҡабаттан
әйләнеп килеү (ел, ямғыр, һыуыҡ, һ. б. ҡарата).

Көйөҫләнеп иҫкән ел,
КӨЙӨҮ ҡ. 1. Уттан ҡара яныу, янып тыштан
ҡарайыу. Утҡа көйөү. Көйгән икмәк, ш Ҡ у

ҙыйкүрпәс көл эсенән ҡара күмер булып көй
гән сөсө икмәк табып алды, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс

2.
күсм. Рухи ғазап; ҡайғы. Буранбай ҙа кит менән Маянһылыу». / Ҡыҙыу уттан һауыт төбө
нә ҡатыу. Бутҡа көйгән.
те, иле ҡалды, илкәйенә булды ҙур көйөк (Х а 
лыҡ йырынан).
2. Ҡыҙыулыҡ тәьҫиренгә кибеү. Көнгә көйөү,
ш Өсөнсө ай инде ямгырҙар юк, иҫә афәт еле.
ф Еңел к ө й ө к л ө юҡ ҡына сәбәптән к ө й ө н ә
Ерем көйә. Тик бер генә яуыр ямгыр булһам
башлаған, кәүгәсел. Х әйбулла агай еңел көйөк
ине. М. Кәрим. / күсм. Бик ныҡ һыуһау. [Сәми]
лө.., кеше сәнскеһенә тиҙ бирелә торган, гәрсел
көндөң ҡыҙыуына ҡалды. Баҙарга килеп еткәндә
тәбигәтле ине. К. Мәргән. Йән көйөгө ҡар. йән
.. у л ш ул тиклем көйгән ине ки, уга бер күл һыуы
1. К үҙ көйөгө күҙ алдында булып йәнгә тынғы
ла әҙ булыр төҫлө ине. Д. Юлтый.
бирмәгән, борсоу һалған кеше йәки нәмә. Я у
3. күсм. Рухи яҡтан ғазап сигеү; ҡайғырыу.
ҡырҙарын ташлап ҡайтып килгәс, күҙ көйөгө
Йәшәйемсе калган гүмерҙе лә һөйөп, янып,
булды үҙ балам. Ә. Вахитов. Ҡыҫыр көйөк сә
бәпһеҙ хәсрәт, юҡ ҡына бер көйөнөс. Ҡыҫыр
көйөп, юҡһынып. Р. СаФин. Янмаҫ инем, көймәҫ
көйөккә көйөү. Тере көйөк булдыҡһыҙ, меҫкен,
инем, йәремде ят һөймәһә (Халыҡ йырынан).
/ Берәй кеше йәки нәмә өсөн борсолоу. [Б алала
йән үртәгес кеше. Әҙәм көйөгө үҙенең булмышы
ры] өсөн бик көймәй Сафура. Оло ҡыҙҙары ..
менән кешелә борсолоу, үртәнеү хисе уятҡан
кеше.
үҙе әсә кеше. Б. Бикбай. Упҡындарҙы һикереп
•
Бала көйөгө йөрәктә, ир көйөгө итәктә. уҙам., ҡолар тиеп көймә, йәнем. Р. Назаров.
4. диал. Асыуланып һүҙ әйтеү, әрләү. Балага
Мәҡәл. Көйә кейемде ашай, көйөк кешене ашай.
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көйөү, ■ Бик кәйефһеҙ, әсем бошҡан саҡта,
бәлки, юҡҡа һиңә көйөрмөн. Бындай хәлдә үкһеп
илама тик, мин бер көйһәм, мең ҡат һөйөрмөн,
С, Күлибай.
ф Ҡ ара (йәки ҡаралай) нөйөү 1) үтә нытс
кибеү, тсороу. Сәсеүлектәр ҡара көйөп ултыра;
2) бик нытс күгәреү (тәнгә тсарата). К ү ҙ төбө ҡа
ралай көйгән, ш [Баланың] ирендәре ҡара
көйөп, сабыртып сыҡты. М. Тажи; 3) тсара

КӨЙСӘ р. диал. Көйө.
КӨЙҺӨҘ с . 1. Көйгә килтерелмәгән, көйө
боҙолған (музыка тсоралына тсарата). Көйһөҙ

төҫкә ингәндәй бүлыү, үҙгәреү (төҫ-сырайға
тсарата). А сы уҙан ҡара көйөү, ш Кара ҡай-

гыларҙан ҡара көйөп, ҡалдыҡ кәлгә, ҡалдыҡ кү
мергә, А. Игебаев. Э с-баУыр Көйөү оҙатс, аүыр
кисерештән тәҡәтһеҙ бүлыү. [Шәфәҡ:] өс йыл
буйы көтә-көтә эс-бауырҙарым көйөп бөттө
инде, Ы, Кәрим. Эс нөйөү ш ул уҡ эс нөтөрләү
(ҡар, эс).
КӨЙӨШ и. Айыры тоятс малдың (сүстсанан
баштса) тсарындан кире сығарып көйшәгән
аҙығы, һы йы р ,, буфф итеп тын ала ла, тагы
үҙенең көйөшөн көйшәй башлай, Һ. Д әүләт
шина. Көйөш тсайтарыү көйөштө кикереп сы
ғарыу. һы йы р көйөш ҡайтара алмай, зы янлап

ҡуйҙы.
КӨЙӨШЛӨ: нөйөшлө мал йоттсан аҙығын
кире сығарып көйшәй торған мал.
КӨЙ РӘК с. диал. 1. Ҡабытстсан. Көйрәк

ситса.
2. Көйәлән. Көйрәк кеше.
К ӨЙ РӘ ЛЕҮ ҡ. ҡар. нөйрәү.
КӨЙ РӘТЕҮ ҡ. 1. Быҙлатып яндырыү,
тсүҙландырыү. Усаҡты көйрәтеү, ■ Йырыма

пианино.
2. күсм. Төҙөк түгел, көйө киткән (тсорал-ҡорамалға тсарата). Көйһөҙ мотор.
3. күсм. Төҙөк тәртибе булмаған, яйһыҙ (эшкә,
тормошҡа ҡарата). Көйһөҙ донъя.
4. күсм. Ыңғайға килмәй торған, гел кәйеФһеҙ мыжыҡ. Көйһөҙ бала.
5. күсм. Ел-ямғырлы, йонсоу, боҙоҡ (көнгә
ҡарата). Быйылгы яҙ үҙен бигерәк тә көйһөҙ,
ҡырыҫ тота. «Совет Башҡортостаны», 1965, май.
ф Көйһөҙ кейәүгә ай ҙа ярамай, көн дә ярамай.
Әйтем.
КӨЙ ҺӨ ҘЛӨК и. 1. Холоҡтағы кирелек, мыжыҡлыҡ.
2. күсм. Ел-ямғырлы, йонсоу булған хәл. Тә
биғәттең көйһөҙлөгө эшкә ныҡ ҡамасаулай,
К Ө Й ҺӨ ҘЛ Ә НЕҮ ҡ, 1. Көйө боҙолоу (музыка
ҡоралына ҡарата). Гармун көйһөҙләнгән,
2. Көйө китеү, төҙөклөгө бөтөү, боҙолоу (м е
ханизм, тсорал-ҡорамалдарға ҡарата). Тәүҙә

домна мейесе нормаль эшләне. Ләкин икенсе
көндө көйһөҙләнә башланы, «Әҙәби Башҡорто
стан», 1957, № 1.
3. күсм. Төҙөк тәртибе, ыңғайы боҙолоу (эшкә,
тормошҡа ҡарата).
4. күсм. К әйеФһеҙгә әйләнеү, кәйеФһеҙ булыу;
мыжыҡланыу. Н уркин көйһөҙләнгән Әминәне

йыуатырга тип, Бикәләр бүлмәһенә килеп инде.
Ғ. Ғүмәр.
5. күсм. Ел-ямғырлыға, йонсоуға әйләнеү;
боҙолоу (көнгә ҡарата). Быйыл тәбигәт көйһөҙ

,, кешене һәнәргә өйрәт, тимен, тимерлектә
тимерсенең усагын көйрәт, тимен. М. Кәрим.
2. һөйл. Выҙлатып тартыү (тәмәкегә тсара
ләнде, Я ҙ һуңлап килде, һалҡын булды.
К ӘЙШӘЛӘ Ү ҡ. диал. Шөйтөләү.
та). Өе ауылдаш окоп төбөнә сүгәләп алган
КӨЙШӘМ и. 1. Сәйнәрлек аҙытс.
да өҙлөкһөҙ көйрәтәләр, Д. Исламов.
2. диал. Көйөш.
3. күсм, Нытс тсайғыртыү, әсендереү.
•
Д уҫ илатып өйрәтер, дошман көлдөрөп
КӨЙШӘМЛЕ: көйшәмле мал ш ул у к көйөшлө
мал (ҡар. көйөшлө).
көйрәтер. Мәтсәл.
КӨЙ ҒӘҮ ҡ. 1. Ялтсынланмай тсүҙланып
КӨЙШ ӘНДЕРЕҮ ҡ. һөйл. Әҙ генә ашатыу;
яныу. Аҫтан көйрәп яныу. Усаҡ көйрәй,
ҡапҡылатыу. / Сәлмән — йорт хужаһына:] Мөм
ш Сытыр-сытыр итеп көйрәгән самауыр тау
кин булһа, үгеҙҙе көйшәндереп алырга ине
(Әкиәттән).
ышы .. әй эсенә бер йән бирә, Б. Ишемғолов.
/ күсм. Көслө тойғо менән яныу. Й өрәк көй
КӨЙШ ӘНЕҮ ҡ. 1. Яйлап, ү ҙ алдына көйшәү.
рәй. ш С әлих маладис ул, Уның янында
Юл буйында һыйыр һарыҡтар көйшәнеп ята.
М. Тажи.
булганда һүнергә етешкән кешеләр ҙә көйрәп
китә, X. Ибраһимов,
2. һөйл. Яй ғына сәйнәү, ашаныу. [Егет]
2. Ҡыҙыулытстан кибеп тсороу. Ҡола дала!
көйшәнеп ултырган килеш .. аланлап ялан ягын
Й әйен үлән көйрәй, көҙгә керһәң — батҡаҡ,
байҡай, Ж. Кейекбаев.
ҡышта — йот. р . Викбаев.
КӨЙШӘР: көйшәр хайуандар, көйшәрҙәр
зоол, ҡар, көйшәүселәр.
3. күсм. Тыштса бәреп сытсмай, көслө булып
күңелдә йәшәү (уй, тойғо һ . б. тсарата). Ысын
КӨЙШӘҮ ҡ. 1. Йотҡан аҙыҡты кире сығарып
мөхәббәт, күбеһенсә, төтөнһөҙ ниһеҙ генә йөрәк
сәйнәү (көйөшлө малға ҡарата), һы йы рҙар көй
шәгәне, һирәк-һаяҡ .. ҡола бейәнең бышҡыр
тең иң төбөндә көйрәй башлай, Р. Ғабдрахганы ишетелә. В. Әхмәҙиев.
маиов. Эстән нөйрәү һиҙҙермәй, эстәи тсайгырыу;
янып-көйөү. [Гөлзифа:] һ и н бына тешеңде ҡыҫ
2.
һөйл. Оҙаҡ итеп, яйлап ашау. Икмәк көй
та, ауырлыҡҡа түҙә бел, тышҡа сыгармай ҡара.
шәү. ш Ҡола кашҡа рәхәтләнеп бесән көйшәй.
С. Кулибай.
.. Сабыр кеше эстән көйрәй, В. Викбай.
КӨЙСӨ и, Көй сығарыусы. Уралып-ятҡан
ф [Ете ҡат] ер аҫтында йылан көйшәгәнен
Уралда ,, йырсынан йыр йырлатып, көйсөнән
белеү (йәки ншетеү) ҡар. йылан.
көй көйләтеп.., йыйылып ултырыр ҡарттар бар
КӨЙШ ӘҮСЕЛӘР и. зоол. Тояҡлылар от
(Ҡ обайырҙан).
КӨЙСӨЛ с. Йырға әүәҫ, йырға оҫта булған.

К өйсөл кеше.

рядына ҡараған хайуандар төркөмө.
КӨЙӘ 1 и. зоол. 1. Карышлауығы йөн әйберҙәрҙе, ашлыҡты ҡайһы бер үҫемлектәрҙең япра
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ғын һ. б. ашай торған ваҡ ҡына күбәләк һәм уның
ҡарышлауығы. Тополь көйәһе. Балауы ҙ көйәһе.

тарҙың эсенә тоҙ һипте лә берәм-берәм япраҡҡа
төрөп, кәлгә күмде. Ф . Иҫәнғолов.

Иген көйәһе. Көйә карышлауыгы. Көйә күбәлә
ге. Кейемгә көйә төшкән. Шәлде көйә кыркҡан.
/ һөйл. Онда була торған ваҡ ҡына ҡуңыҙ һәм

ф Артыңа көл ҡабат килеп күренмә тигән
мәғәнәлә әйтелә, [арты нан] көл һибеп ҡалыу
яратмаған кешенең киткәненә ҡыуанып, бүтән
килеп күренмәүен теләү. Көл булыу йәки кәлгә
әйләнеү юҡҡа сығыу. Кәлгә аунаһын, көнөн
күрһен зыяны теймәһә, теләһә ни эшләһен,
тигән мәғәнәлә әйтелә. [Әбей — Сәлимәгә:] Ҡ уй,

уның ҡарышлауығы, ҡорт.
2. диал. Ҡарғаяҡ
КӨЙӘ 2 и. Төтөн тейгән нәмәләге йоҡа ғына
ҡором. Ҡаҙан көйәһе.
КӨЙӘҘ с. диал. Ыҫпай, ҡупшы. Көйәҙ кеше.
I! Көйәҙ йөрөү. Көйәҙ кейенеү.
ф Көйәҙ турғай кар. ҡупшыҡай 2.
К ӨЙ Ә ҘЛ Ә НЕҮ ҡ. диал. Ҡупшыланыу.
КӨЙӘК и. Тейешһеҙ ваҡытта артылмаһын
өсөн һарыҡ- кәзә тәкәһенең бауыр аҫтына бәйләй
торған кейеҙ.
КӨЙӘЛӘН с. Тиҙ генә янып, көйөп, ҡайғырып
барыусан. Көйәләп кеше.
К ӨЙ ӘЛӘНДЕРЕҮ ҡ. Борсолорға, бошонорға
мәжбүр итеү; хафаландырыу.
КӨЙӘЛӘНЕҮ ҡ . Һәр төрлө сәбәптән яныпкөйөп, хәсрәткә бирелеү; хаФаланыу.— Ямгыр,
ямгыр кәрәк. Югиһә ашлык харап була , — тип
көйәләнә [Баттал]. Ш. Насыров.
КӨЙӘЛӘҮ 1 ҡ. Көйә 1 төшөү. Быйма көй

әләгән. Он көйәләгән.
КӨЙӘЛӘҮ 2 к К өйә 2 тейҙереү, көйәгә буяу.

Ҡ улды көйәләү.
КӨЙӘНТӘ и. 1. Ике башына күнәк, кәрзин
элеп, яурынға күтәреп йөрөү өсөн бөгөлгән
ағас. Б иҙәкле көйәнтә. Көйәнтә башы. ш З ө л 

хизә .. биҙәкле күнәктәрен аҫып, селтәрле көй
әнтәһен көйәнтәләп, түңәрәк кы уакҡа һыуга
килгән. Н. Иҙелбай.
2. Ҡуш күнәк менән ташыған нәмәләрҙе үлсәү
берәмеге. Ике көйәнтә балсыҡ. ■ Фатима йүге

рә-атлай Аҡселәндән дүрт көйәнтә һыу килтерҙе.
Б. Бикбай.
3. туҡ. Көрөҫ элә торған таяулы арҡыры ағас
(киндер урынының бер өлөшө).
4. Төрлө ҡорал-ҡорамалдың уртанан нығытып
ике башына ауырлыҡ һала торған таяҡ рәүеш ен
дәге өлөшө. Бизмән көйәнтәһе.
ф Көйәнтә алыу ҡул араһына инеп, эшләшә,
ярҙамлаша башлау (ҡыҙ балаға ҡарата). Яңы

гына инем ҡолонсаҡ, көйәнтәләр алыуым яңы
саҡ (Халык йырынан).
КӨЙӘНТӘЛӘҮ ҡ. Көйәнтәгә (1 мәғ.) элеп
күтәреү. Көйәнтәләп пар силәкте һылыуҙар һыу
га барган. С. Кулибай.
КӨЙӘНӘК с . ҡар. көйәләй.
КӨЙӘр МӘН и. Спорт ярышын яратҡан, уның
барышы һәм ундағы уңыштар менән ныҡ ҡыҙыҡ
һынған кеше.
КӨКӨр Т и. Химик элемент, һары, төҫтәге тиҙ
тоҡаныусан матдә (техника, медицина һәм ауыл
хужалығында ҡулланыла). Көкөрт газы.
ф Көкөрт водороды төҫһөҙ һаҫыҡ газ.
КӨКӨр ТЛӨ с. Составында көкөрт булған,
көкөрт ҡатнашҡан. Көкөртлө металдар. Көкөрт

лө нефть.
КӨЛ и. Ниҙер янғандан ҡалған күкһел һоро
төҫтәге онтаҡ. Ҡайын көлө. Усаҡ көлө. Самауыр
көлө. Тәмәке көлө. Усаҡтың көлөн алыу. К өл
йыйыу. К өл менән ашлау, ш Камил .. балыҡ
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балам, юҡты һөйләмә. К әлгә аунаһын, көнөн
күрһен, тигәндәр, кешелә ни эшең бар. Һ. Дәү
ләтшина. Көл итеү юҡҡа сығарыу, ҡырып бөтө
рөү. Дошмандарҙы көл иттек. Көлөн күккә осо
роу 1) үртәп, юҡҡа сығарыу. Әбей батшаның

гэскәре ауылга үр т һалып, көлөн күккә осороп
киткән. 3. Биишева; 2) донъя йөҙөнән юҡ итеү.
Көтә-көтә көл булыу бик оҙаҡ көтөп арыу.

[Мәрйәм:] Ҡыҙҙар көтә-көтә көл булды инде,
әйҙә киттек/ Ш. Янбаев. Ҡабырғаһы (йәки ҡа
бырғаң) менән көл татытырмын янағанда әйте
лә. Һәр кем ү ҙ икмәгенә көл тарта үҙ Файҙаһын
ҡараған кешегә әйтелә.
КӨЛГҮМЕС и. диал. Көликмәк.
КӨЛДӨКСӘ и. Усаҡ, мейестең алды. Сыуал
көлдөксәһе. ■ [Гөльямал] аҡ балсыҡ иҙеп, сыу
алын, усагын, көлдөксәһен агартты. Я. Х амм а
тов. Көлдөксә ағасы мейес ҡаҙнаһының көлдөк
сә аҫтындағы таҡтаһы.
КӨЛ ДӨ р ӨҮ ҡ. 1. Көлөргә мәжбүр итеү.

[И ндрил] үҙенең бөтмәҫтөкәнмәҫ анекдоттары
менән һалдаттарҙы көлдөрә. Д. Юлтый.
2. К үҙгә, йөҙгә йылмайыу төҫө сығарыу. А й б у
лат .. ҡара күҙҙәрен көлдөрөп, Васяга текләй.
Һ. Дәүләтшина.
ф Әҙәм көлдөрөү кеше көлкөһөнә ҡалыу.

Егерме биш йыл бергә гүмер иткәс, әҙәм көлдө
рөп, айырыл имеш [тип уйланды Сафура]
Б. Бикбай.
К Ө Л ДӨ РТӨ Ү ҡ. ҡар. көлдөрөү.
КӨЛИКМ ӘК и. Кәлгә күмеп бешергән сөсө
икмәк. Юлсы төргәген асып, үлән өҫтөнә йәйеп

һалды ла, юлга алып сыҡҡан көликмәген һынды
рып , ҡарһаланып ашарга тотондо. С. Кулибай.
КӨЛКӨ и. 1. Ниҙелер ҡыҙыҡ, ирмәк күргәндә
уянған тойғо. Көлкө килеү, ш Кәрим Саматты
тагы шаяртырга, үсекләргә иткәйне, балыҡты
күреп ҡалгас, көлкөһө югалды тегенең. Ж. Кей
екбаев. / с. мәг. Шул тойғоно уятырлыҡ; ирмәк,
ҡыҙыҡ. Көлкө һүҙ. К өлкө булы у. // К өлкө тойо
лоу. К өлкө табыу.
2. Кешенең берәй ҡыҙыҡтан көлөүе. Кинәт
кенә көлкө башлана. Береһе башлай, икенсеһе
ҡушлай, әкиәттәргә әкиәт ялгана. Ғ. Мәсғүт.
ф Көлкөгә алыу ысынды бушҡа, мәрәкәгә
ауҙарыу. Көлкөгә ҡалыу кеше көлөрлөк хәлгә
төшөү. Гел маҡталып кил-кил дә, бөтә колхоз

алдында көлкөгә ҡал, имеш, [тип уйланы Иргәле]. Н. Мусин. Көлкө кисәһе шаян номерҙарҙан
торған кисә. Көлкөгә һабыпггырыу ысынды
көлкөгә әйләндереү. Берәй һүҙенән насар һөҙөм

тә сыҡһа, Томинко уны, көлкөгә һабыштырып,
тиҙ генә ҡаплай белә. Д. Юлтый. Көлкө түгел
эште уйынға алмаҫҡа, уның етдилегенә иғтибар
итергә өндәгәндә әйтелә. Көлкөһөн ( йәки көл
көңдө) яңыртырмын янағанда әйтелә. Көлкөң

КӨЛ
яңырыр эле көлгән кешегә иҫкәртеп йәки Янап
әйтелә. Әҙәм көлкөһө к е т е ғәйепләрлек, мы ҫ
ҡыллап көлөрлөк эш, нәмә йәки кеше. Әҙәм

көлкөһөнә калыу. ш Трактористар ,, зар илай:
ягыулыгын алып килһә , һыуы юҡ, һыуы булһа,
ягыулыгы юк. Әҙәм көлкөһө. «Совет Баштсорто
станы», 1965, 28 Февраль.
• Ауы ры у көлкө һөймәҫ. Әйтем.
КӨЛКӨ ЛӨ с. Көлкөнө килтерерлек; ҡыҙыҡ.

көл

к

ҡоралы, ш Мин тинем: «Иптәш, улар минән
түгел, һинән көлә. К үркә төҫлө ҡыланышың
һәм дә фәсеңдән көлә». Ш. Бабич.
3. күсм. Нур һибеү, балҡыу (ай, ҡояш, йондоҙ
ҙарға ҡарата). Ҡышҡы ҡояш көлөп торһа ла,
йылыһы юҡ. Ш. Янбаев. / Йәмле, матур булыу.
Убаларҙың ҡояшҡа караган биттәре .. яңы гына
сыҡҡан бүтәгәнән йәшәреп, көлөп тора. Ғ. Д ә ү 

К өлкөлө хикәйә,
КӨЛКӨНӨС с, диал. Көлкө.
КӨЛ КҮМ ЕР и, йыйн. Янган, үртәлгән нәмә
нең ҡалдыгы. Немецтар аяк баҫҡан урында .,
көл-күмер генә ҡала, X. Мохтар.
ф Көл-күмер булыу йәки көл-күмергә ҡалыу

ләтшин. / Йәтеш, килешле булыу (кейемгә ҡара
та). Кейеме үҙенә килешеп, көлөп тора.
ф Бер (йәки уң) күҙе көлгәндә, икенсеһе
(йәки һул күҙе) илай ихласлығы ысын күңелдән
булмаған кешегә ҡарата әйтелә. Бот сабып кө
лөү кемдеңдер эш-ҡылығынан, һүҙенән бик ҡа
ты, ныҡ көлөү. Улар [ауыл кешеләре] Әхмәҙи

1) бөтөнләй янып бөтөү; 2) юҡҡа сығыу.
К ӨЛЛӨ [ гәр,] билд, а. Барлыҡ, бөтә, һәммә.

ҙең судта һөйләгән һүҙенән бот сабып көлдө.
Ж. Кейекбаев. Шайтан көлә (йәки көлөр) берәй

К өллө кеше, К өллө мал, ш Й әндәреңә нәмә
теләйһең — табып була бында көллөһөн. Ә. а т набаев. Д онъя малы өсөн ҡайгырмайым, көллө
агзаларым һау булгас (Халыҡ йырынан).
КӨЛЛӨК и. М ейестең, самауырҙың көл төшә

эш-ҡылыҡ йәки һүҙҙең мәғәнәһеҙлеген белдереү
өсөн әйтелә. Бы л һүҙеңдән шайтан көлөр.
ф Кешенән кәлмәк — үҙеңә килмәк. Әйтем.
Эш ләргә иренгән, көлөр ерҙә көрһөнгән. Мәҡәл.
КӨЛӨШ ӨҮ ҡ. урт. ҡар. көлөү 1. Ен ҡыҙҙары

торған аҫҡы селтәрле өлөшө.
КӨЛЛӨКСӘ и. диал. Көлдөксә.
КӨЛНӘС с . диал. Көләс.
КӨЛӨК и. диал. Ҡыҙыл шәшке.
КӨЛӨМЙӨҮ ҡ. Яғымлы итеп, саҡ ҡына
йылмайыу; мөләйем генә көлөмһөрәү. Көлөмйөп
ҡарау. Көлөмйөп һөйләшеү, м Тамаҡ туйгас,
балалар көлөмйөп уйнап ҡалдылар. Ғ. Дәүләт
шин.
КӨЛӨМҺӨр ӘҮ к. Саҡ ҡына көлөү, сырайға
көлөү билдәһе сығарыу. Көлөмһөрәп ҡарау.
■ Сәңгелдәктә ята көлөмһөрәп алма кеүек ма
тур йәш бала. Ғ. Әмири.
КӨЛӨНӨС с . ҡар. көлкөлө.
КӨЛӨ Н СӘК и. ҡар. көлкө. Юлдаш булһаң
иренсәккә, ҡалаһың икән көлөнсәккә, Ғ. Ғүмәр.
КӨЛӨ Ү ҡ. 1. Ҡыҙыҡ күргән, шатланған саҡ
тағы тойғоно күҙ-йөҙ һәм үҙенсәлекле өҙөк-өҙөк
тауыш аша сағылдырыу. И хахайлап көлөү,

төндә күгәрсен булып сыгалар ҙа, супырлатып,
көлөшә-көлөшә һыу инәләр (Әкиәттән).
КӨЛПӘС с. диал. Ҡупшы.
КӘЛСӘ и. 1. Әсе ҡамырҙан табала бешергән
йәймә. Юлдаш өләсәһенең ҡаймаҡ һалып яһаган
ҡуйы сәйен, майга бешергән кәлсәһен бик ярата
ине. 3. Биишева.
2. диал. Көликмәк.
к ө л т а л ҡ а н и. йыйн. Янып, емерелеп,
туҙанға әйләнгән нәмә. К өл талҡан итеү.
■ Я уҙар килһә Рәсәйгә, башкорт менде толпа
рын, Ул белде хас дошмандарын көл-талҡандай
онтарын, Ҡ. Даян.
к ө л т а р в а и, диал. Кәлтә арбаһы (ҡар,

И лагансы көлөү. Кеткелдәп көлөү. Ҡысҡырып
көлөү. Тыйыла алмай көлөү, Шыңгырлатып кө
лөү, Шырҡ итеп көлөү. Ысын күңелдән көлөү.
■ К өлгәндә ,, уның [Ғәләүҙең] тотош кәүҙәһе,
хатта танау тишектәренә тиклем кинәнеп көлә,
тауышы бөтә тирә-яҡты яцгырат[а]. Б. Бикбай.
Һын (йәки эс) ҡатып көлөү, эс тотоп (йәки
тырнап) көлөү 1) тыйыла алмай бик ныҡ көлөү.

Атайым бер һүҙен дә асыҡлап әйтә алмай, эсе
ҡатып көлә. С. Кулибай; 2) берәй эш-ҡылыҡ
йәки һүҙҙән бик ҡаты көлөү. / асы у, мыҫтсыл
кеүек тойғоно күҙ-йөҙ һәм үҙенсәлекле өҙөк-өҙөк тауь^ш аша сығылдырыу. М ыҫҡыллап
көлөү. Үсәшеп көлөү. / К үңелдәге тойғоно күҙйөҙ, ирендәр хәрәкәте менән тауышһыҙ ғына
белдереү. Йылмайып көлөү. Мыйыҡ аҫтынан
көлөү. К өлөп һөйләшеү, о Зәйнәп менән ,, иҫән
ләштек, көлөп ҡул бирҙе, Ғ. Сәләм, а у ы ҙ йырып
(йәки теш ыржайтып) көлөү кешенең урынһыҙ
көлөүенә тсарата әйтелә.
2. К емдеңдер эш-ҡылығынан, төҫ тсиәФәтенән
тсыҙытс йәки сәбәп табып мыҫҡыл белдереү йәки
шаяртыу. Кешенән көлөү. К өлөп һөйләү. Д у ҫ
тарса көлөү. К өлөү — сатираның иң көслө

арба).

к ө л т ө р к ө л т ө р оҡш. Ҡ ор уйнаған тауыш
ты белдергән һүҙ. Көлтөр-көлтөр итеү.
КӨЛТӨ р ӘҮ ҡ. диал. Дөһөрләү. К үк көлтәр
ләй,
КӘЛТӘ и, 1. Иген, етен, тармаларҙың билдәле
бер сама менән яһалған бәйләме. Арыш көлтәһе.

Етен көлтәһе. Тары көлтәһе. Кәлтә бәйләү. К ә л 
тә йыйыу. Кәлтә ташыу. Кәлтә эҫкертләү,
■ Эй урҙы ң һин, ярһып-ярһып урҙың, усмалар
ҙан булды көлтәләр. Көлтәләрҙән ҙурат ҡуйы л
ды, ҙураттарҙан кәбән ҡойолдо. М. Кәрим. Кәлтә
бауы көлтәне бәйләгән һалам бау. Йәнйегет
йәшкелтерәк бойҙайҙы, йолҡоп алып кәлтә бау
ҙары яһай. Ғ. Дәүләтшин. К әлтә ултыртыу бер
нисә көлтәне бергә ҡуйып, баштарын икенсе
кәлтә менән ябыу. Кәлтә һалыу көлтәләрҙе
башы менән эскә ҡаратып билдәле бер тәртиптә
өйөү. Көлтәне ҙуратҡа һалыу. Көлтәне ҡырлыҡ
ҡа һалыу. / Үҫемлек, сәскәләрҙең ҙур бәйләме;
шәлкем. Бер кәлтә сәскә. / күсм. Өйкөмләнеп
торған нур, сатҡы. Н ур көлтәһе, ш Баҫыуҙы

дүрт яҡлап ут уратҡан, Ө йөрөлөп-өйөрө ләп ут
көлтәләре яна, Т. Килмөхәмәтов.
2. с, мәг. Ҙур булып ялбырлап торған. Кәлтә
сәс, ш Аргымаҡтар ,, киң күкрәкле, бейек м ун
далы, кәлтә ҡойроҡло аҡбуҙ толпарга әйләнгән
дә ҡуйган (Әкиәттән).
ф Кәлтә арбаһы ҡар. арба.
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КӨЛ
•
Ураҡсының елкәһенә ҡарама, көлтәһенә
ҡара, Мәтсәл.
КӨЛТӘЛӘҮ ҡ. Кәлтә етеп бәйләү. Игенде
яландан көлтәләп ташып һыртҡы ырҙынга өйҙө
ләр, Һ. Дәүләтшина.
КӨЛҺЫ У с, Көл т ө ҫ л ө , Кү Кһел бУҙ. К өлһы у
сәс. К өлһы у тупраҡ, / Төҫһөҙ, ну рһыҙ (йөҙгә
тсарата).
КӨЛ Ә Й ҘӘ Ү ҡ. диал. Көлөмһөрәү.
КӨЛӘКӘЙ с, ҡар. КөләКәс.
КӨЛӘКӘС с. Көлөргә яратыусан; үйынсатс,
шаян. [Өммөкәй — Йәнеш хаҡында:] Бы л ҡыҙ

шаян, көләкәс булмаҡсы. Әсәһе кеүек томһа
булмаҫ был, 3. Б и итева.
КӨЛӘМӘЙЛӘҮ ҡ. К үҙгә, төҫкә көлөү, йылмайыУ ғәләмәте сығарыү (хайүандарға тса
рата).
КӨЛӘМӘС и, Таптсыр мәғәнәле, тсыҫтса ғына
көлкөлө әҫәр. Халы ҡ көләмәстәре. Көләмәс һөй
ләү, ■ [Ғилажи] Хужа Насретдин көләмәстәрен
һөйләп, ҡыҙылармеецтарҙы көлдөрә ине. А. ТаЬиров.
КӨЛӘМ ӘСЛӘҮ ҡ. Ҡыҙытс һүҙ менән шаяртыу . Бер шаяны һөттө һемерә-һемерә әбейҙе
көләмәсләй: « Рәхмәт, әбей, инде ҡыҙыңды ла
бирһәң..» Д. Исламов.
КӨЛӘНЕС с. диал. Көлкө. Көләнес хәл.
КӨЛӘПӘ и. диал. Көләпәрә.
КӨЛӘПӘРӘ и. 1. Иңгә төшөп торған киң ел
кәле, киң ҡолатслы б у ҫтау башлыҡ (күберәк
һалдаттар кейгән). Үрге баҫҡыста өҫтөнә килеш 

ле һоро шинель, башына йондоҙло көләпәрә
кейгән .. урта буйлы бер кеше тора ине. 3. Бии
шева.
2. Плащ башлығы. Ҡ апыл күк күкрәй. Гөлназ

сумаҙандарын ҡуйып, плащының көләпәрәһен
кейә. И. Абдүллин.
КӨЛӘС с. 1. Көлөп, йылмайып торған; ятсты,
асытс. Көләс йөҙ, Көләс кеше. К өләс булы у,
ш Айһылыуҙың йөҙө яҙгы күк йөҙө кеүек көләс
ине, 3 . Биишева. / Көлөргә яратыүсан. [Ғила
жи — Сара хаҡында:] Көлһөн, көлһөн, ундай
һылыу ҡыҙҙарҙың көләс булганы яҡш ы . Улар
көләслектәре менән донъяны матурлай, А. Та
һиров.
2. күсм. Йәмле, матүр. Көләс донъяның иң

өҫтөнә, нурлы йондоҙ итеп, беҙ күтәрҙек [ижад
ты]. Р. Ниғмәти.
КӨЛӘСЛЕК и. 1. Й өҙҙәге көләс төҫ, яғымлы
лыҡ. Хәйретдиновтың асыҡ сырайы боҙолдо.
К өләслеге бөттө. А. Таһиров.
2.
күсм. Йәмләп торған төҫ, матүрлытс. һ уң гы
йылдарҙагы үҫеш ауылым йөҙөнә нур өҫтәгән,
көләслек биргән, күҙгә күрһәтеп йәшәрткән.
Ф . Иҫәнғолов.
К ӨЛӘСЛӘН ЕҮ ҡ. Көләскә әйләнеү, көләс төҫ
алыу. Зәки менән Ҡәюм ҡарттың йөҙө Ғ атаул-

линдың һүҙенән көләсләнеп китте, бүлмә яҡтыргандай булды. С. Агиш.
КӨЛӘСЛӘТЕҮ ҡ. Яғымлы, көләс итеү. Лида
Кинйәголга ҙур зәңгәр күҙҙәрен тагы ла ялты
ратып, йөҙөн көләсләтеп .. ҡараны, А. Таһиров.
КӨЛӘСӘ и. диал. К әлсә.
КӨЛӘСӘр с, диал. Көләкәс. Бы л хәлдең ша
һиты булган көләсәр Зиһникам ал менән бәләкәс
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көм
Х әсән өй яңгыратып шарҡылдап көлөп ебәрә,
X. Мохтар.
КӨМ БӘ и, диал, ҡар, ҡырлыҡ 1 2.
КӨМ БӘҘ 1 [фарс. ] и. 1. Ярымшар рәүеш ендә
ҡабарып, түңәрәкләнеп торған түбә. Тирмә көм
бәҙе, ■ Агастар араһынан төрлө биҙәкле таш

тарҙан эшләнгән көмбәҙ, манаралар күренә баш
ланы, Н. Нәжми.
2. күсм. Ҡатлаулы тау тоҡомдарының көмрөләнеп ятҡан урыны. Ер аҫтында ,, көмбәҙҙәр бар.
Уларҙың аҫтында һыу йыйыла, ә һыу өҫтөндә
нефть була, тагы ла өҫтәрәк газ була, Ә. Бикчәнтәев.
КӨМ БӘҘ 2 [фарс,] и . 1. Еҙ йәки ҡалайҙан
көмрө итеп биҙәкләп һуҡҡан тәңкә һымаҡ биҙәү
әйбере. Көмбәҙ баҫыу, ш Еңгәләре [Фатима-

ның] .. муйынына һумлыҡтар, көмбәҙҙәр баҫыл
ган, мунсаҡ менән ҡайылган һаҡал таҡты.
Ж. Кейекбаев.
2. диал. Балыҡ тәңкәһе.
ф Күн нөмбәҙе ҡар. Кү К 3 1.
КӨМ БӘҘЛЕ с. К ө м б ә ҙ2 баҫылған, көм бәҙ
ҙәре булған. Көмбәҙле елән. Көмбәҙле ҡашмау.
К Ө М БӘ ҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Көмбәҙ 1 һымаҡ булыу.

[Юлдың] бер ягында алыҫҡа-алыҫҡа күгелйем
тауҙар һуҙылып китә. И кенсе ягындагы .. киң
тугайҙа .. бесән кәбәндәре көмбәҙләнеп ултыра,
Ғ. Ғүмәр.
КӨ М БӘ ҘЛ Ә Ү ҡ. Түңәрәкләп, көмбәҙ һымаҡ
итеү. һарайҙы ң буталлап, көмбәҙләп алтын

менән япҡан түбәләрендә ҡояш яҡтыһы мең
төрлө нур сәсеп, күҙҙең яуын алып тора. 3 . Бии
шева.
КӨМ ӨЗ с. Ҡулбаштарын алға сығара биреп,
иңкәйеп йөрөүсән; көмрө. Көмөз кеше.
КӨМ ӨРСӘЙ с. диал. ҡар, Көмрө 1.
КӨМӨШ и, 1. Химик элемент, йылтыр аҡ
төҫтәге затлы металл (төрлө биҙәү әйберҙәре,
һауыт-һаба, аҡса һ. б. яһау өсөн ҡулланыла).

Көмөш рудаһы. Көмөш сыңы. Көмөш төҫөндәге,
Ц Көмөш балдаҡ. Көмөш ҡалаҡ. Көмөш миҙал.
Көмөш уҡа, ■ Урал тауҙың аҫтында тимер ҙә,
көмөш тә бар; Урал тауҙың өҫтөндә һугыш та
үлеш тә бар (Ҡобайы рҙан). Көмөш һалыу (йәки
сабыу) көмөш менән биҙәкләү. Егет кенә б у л 
һаң, һин егет бул, көмөш һалдыр ҡайыш йүгәнгә
(Халыҡ йырынан). Көмөш ялатыу берәй нәмәнең
өҫтөнә йоҡа ғыиа итеп көмөш яғыү.
2. Шул металдан йәки уның ҡатышмаЬынан
ҡойолған аҡса. Ун тин көмөш. И лле тин көмөш.

Ц Көмөш аҡса. Көмөш тәңкә. Көмөш сулпы.
[Байга] иген иктем билде бөкрәйтеп, ун тин
көмөш алып айына. Я. Ҡолмой. [Еләндең] салгыйҙарына, бөйөрҙәренә .. ҡаҙаган унар, ун би
шәр тинлек көмөш тәңкәләр генә, үҙҙәренең
тәүге төҫтәрен һалмай һаман ялтырап торалар.
■

Ғ. Дәүләтшин.
3. күсм. Кем йәки нимәнелер яҡшы тип баЬалағанда әйтелә (күберәк алтын менән сағышты
рып ҡулланыла). Әй, Ҡәләнфер, көмөш тимен

тырнагыңды, ҡәләнферҙең һабагы тим барма
гыңды. Ш. Бабич. Телмәрҙәре — ялҡын, ә ш улай
ҙа һүҙе көмөш булһа, өндәшмәүе — алтын.
Ғ. Рамазанов. Беребеҙ алтын, беребеҙ көмөш,
ҡайҙан килеп табыштыҡ (Халыҡ йырынан).

кем

кен

4. күсм. Төҫө, ЯлтыраУы менән о т о металды
хәтерләткән нәмә. Сәстәге көмөштәр, // Көмөш

Яурындың дуғаланып сығып торған ере. Көмрө

нурҙар. Көмөш сәс. Көмөш ысыҡ. Көмөш башлы
ҡылган. ш Бына Себер киңлегенең көмөшө —
тайга энәләрен күмгән ҡар. р . Ниғмәти. Тышта
аңҡый яҙ һауаһы, яуа көмөш тамсылар. X. К ә
рим.
5. с мәг. күсм. СаФ, таҙа (йылға, һыУға ҡара
та). Көмөш һыулы шишмә. ■ Хәрәкәтһеҙ ята

торгас, күл һайыҡҡан.., көмөш һыуын сайҙар
баҫҡан, Ғ. Әмири. / Саф, яңғырауыҡлы (тауышҡа ҡарата). Зәйтүнә бөтә уйын-көлкө, күңел
асыуҙарҙы ойоштороусы булып китте, кистәрен
урман буйында уның көмөш тауышы яңгыраны.
Ә. Хәкимов. А лы п килдем һиңә., йылҡыларҙың
көмөш кешнәүҙәрен, тауҙар ярып аҡҡан һыу
тәмен. X. Ғиләжев. К ө м ө т кеүек (йәки һымаҡ),
көмөпггәй берәй нәмәнең төҫөн, таҙалығын,
таүьпп сафлығын сағыштырып биреү өсөн ҡулланыла. Көмөш кеүек аҡ. Көмөш кеүек саф.
■ Ҡ ыҙыл алма эйәгең, саф көмөштәй һөйләүең.
Салауат Юлаев. Таштан ташҡа һикереп, көмөш
кеүек шылтырап.., А ги ҙел ята алдында. «Аҡ
буҙат».
ф Көмөш туй ҡар. туй. Өлөшөнә тейгән көмө
шө Яҙғаны шул, тигән мәғәнәлә күңел тыныслан
дырыу өсөн әйтелә.
• Баҡырҙы күпме агартһаң да, көмөш булмаҫ.
Мәҡәл. Кем сәсендә көмөш бар, у л да булһа
бикәгә. Әйтем.
КӨМӨШКӘ и. Өйҙәге ябай ысул менән
ҡыуып алынған иҫерткес эсемлек. Көмөшкә
ҡайнатыу. Көмөшкә ҡы уы у. ■ Тимеркәй көмөш

кәне берме-икеме генә уртланы ла уҡшып .. иҙән
гә түкте. Д. Исламов.
КӨМӨШ ЛӘНЕҮ к. 1. төш. ҡар. көмөшләү.
2. Көмөш һымаҡ йылтыр аҡ булыу. К үлдең
уртаһына тиклем тау күләгәһе һуҙыла, күләгә
менән ҡапланмаган өлөшө көмөшләнеп күренә,

һө сыҡҡан ҡарт.
3. диал. Вөкрө, бөкөс.
КӨМ р Ә и. диал. ҡар. көмбәҙ 2.
КӨМ р ӘЙЕҮ ҡ. 1. Көмрө (1 мәғ.) булыу. Көм
рәйеп торган танау.
2. Көмрөгә (2 мәғ.) әйләнеү. Йәш М иңлегәли,
гүмер буйы кешегә эшләп арҡаһы көмрәйгән
атаһы артынан пароходҡа барып инде. Ә. Ихсан.
/ Арҡаны дуғаландырыу; көмрө итеү. Көмрәйеп
ултырыу, ш М алдар көмрәйеп кенә эсергә
бара. Ғ. Хәйри.
КӨМ р ӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. көмрәйеү 2.
КӨМ р ӘЙТЕҮ ҡ. Көмрөгә (2 мәғ.) әйләндереү.

А уы р эш көмрәйтте.
КӨМ р ӘНЛӘҮ ҡ. Көмрәйеп хәрәкәтләнеү,
тынмай йөрөп ятыу (оло кешеләргә ҡарата).

Көмрәнләп эшләп йөрөү,
КӨМ ҺӘНЛӘҮ ҡ. диал. Көмрәнләү.
КӨМ ӘСТӘҮ с. диал. Ҡалтайған, салыш (тә
гәрмәскә ҡарата). Көмәстәү тәгәрмәс,
КӨМ ӘСТӘҮЛӘҮ ҡ. диал. Ҡалтайыу, сал
шайыу (тәгәрмәскә ҡарата).
КӨН 1 н. 1. Ҡояш сыҡҡандан байығанға тик
лемге ваҡыт, иртәнән алып кискә тиклемге ва
ҡыт. Ҡыҫҡа көн. Көн буйы. Көн үҙәге. Көн

үткәреү, ш Беҙ таш юл буйынан көн барабыҙ,
төн барабыҙ. Ҡайҙа туҡталырбыҙ — билдәле тү
гел. Д. Юлтый.
2. 24 сәғәтте эсенә алған ваҡыт берәмеге;
тәүлек. Бер көн. һ ә р көн. Көн һайын. Өс көн

элек. ш Алты йыл, аһ! һ ә р йылың өс йөҙ ҙә алт
мыш көн бит ул. Ш. Бабич. Дүртенсе көнгә сыҡ
ҡас, өс көн буйы керпек тә ҡаҡмаган Ҡыҙрас
йоҡлап китә (Әкиәттән). Көн тәүлеге көн буйы,
бер тәүлек буйы. [Гөлйөҙөм — Айбулатҡа:]
һ и н е көн тәүлегенә бер күреп булмай китә бит.
Һ. Дәүләтшина. / Вилдәле бер эш-хәлгә бәйле
булған шул ваҡыт араһы. Баҙар көнө. Байрам

Ғ. Хәйри.
3. күсм. Аҡ төҫкә инеү; ағарыу. Көмөшләнә

көнө. Туй көнө. Я л көнө.

сикә сәстәр көн һәм сәгәтләп. Ҡартлыҡ шулдыр.
Ә башҡаса ниндәй сәбәптән? М. Тажи.
КӨМӨШ ЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. көмөшләү.
КӨМӨШЛӘҮ ҡ. 1. Көмөш Ялатыу. Самауыр
көмөшләү.
2.
Көмөш менән биҙәкләү. Башыңдагы йүгә
неңде көмөшләрбеҙ, юргам; ҡара ҡырпыу үңле
геңде нагышларбыҙ, юргам (Халыҡ йыры

Ҡатын-ҡыҙҙар көнө. Матбугат көнө.

нан).
КӨМӨШСӨ и. Алтын-көмөш нәмәләр эшләү
оҫтаҺы. / иҫк. Алтын-көмөштән эшләнгән аҫыл
нәмәләр һатыусы.
• Көмөш ҡәҙерен көмөшсө белер. Әйтем.
КӨМӨШСӨЛӨК и. Көмөшсө булып эшләү,
көмөшсө эше. Й әшерәк саҡта уның атаһы .. кө

К

3. Айырым бер ваҡиғаға бағышланған дата.
4. Алдан билдәләнгән йәки ни менәндер билдә
ле булған мәл. Көткән көн. Юлга сыгыр көн.
■ [Үмәр:] Йә, һин һуң, Тимергәли агай, ошо

хәбәрҙе ишетә тороп, нишләп әллә ҡасан килеп
әйтмәнең? Х әҙер көнө еткәс килеп һөйләйһең.
Һ. Дәүләтшина. [Туҡтамышев — Ырыҫҡолга:]
Беҙ һинең урмандагы ҡылыҡтарыңды ла онот
маныҡ әле. Көнө килер. Б. Бикбай.
5. Билдәле бер миҙгел. Йәй көнө. Я ҙ көнө.
Көҙгө көн. ■ [Аҡназар:] Көн ҡорола баҙарга
барып ҡалырга кәрәк. Көҙ көнөн белмәҫһең, йә
бысратып-нитеп ебәрер. Ғ. Дәүләтшин. Арыш
баш ҡоҫҡан көндәр — йылдың иң матур көндәре.
Ф . Иҫәнғолов.
6. Кеше ғүмеренең билдәле бер ваҡыты; саҡ.

мөшсөлөк итә. Беләҙек, йөҙөк, сулпы кеүек нә
мәләр ҡойоп, яһап, көн күрә. А. "Таһиров.
КӨМПӨЛ и. диал. ҡар. гөмбөр 2.
КӨМ р Ө с. 1. Дуғаланып сығып торған, кәк
рәйеп ҡалҡып торған. Көмрө таҡта. // Танауҙың
көмрөһө. ш О сло яргаҡ бите, көмрө танауы уга
[Ғиндуллага] уҫал кеше ҡиәфәте бирә. Н. Мусин.

Балалы ҡ көндәре. Ҡартайган көндә, ш Ул дау
лы, ҡанлы, ҡара ҡайгылы ҡараңгы көндәрен
Бәҙергол хәҙер бик хәтерләргә теләмәй. Йөрәге
өшөй. Ғ. Хөсәйенов. Ҡарт көндәрендә быларҙың
[әбей менән бабайҙың] бер улы булган, ти (Әки

2.
Яурыны, елкәһе сығыңҡырап, дуғаланып
торған. Көмрө кеше. Көмрө елкә. / и. мәг.

Көндәре һанаулы ҡалды инде ҡарҙың. Ул хәҙер
селтәрләнеп бөттө. Б. Бикбай. Көнө бөтөү

әттән). / Нимәнеңдер булған, йәшәгән ваҡыты.
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көн

көн

1) ғүмере бөтөү; 2) кәрәклеге бөтөп, ҡулланылмау . Иҫкелектең көнө бөттө. Көн йылытты, тун

дә, үҙеңдекеләр. Һ. Дәүләтшина. Көн тәртнбе

йыйылыштса тикшереү өсөн тсуйылған мәсьәлә
ләр. Клубта йыйылыш бара. Көн тәртибендә
7.
Тормош, көнкүреш. Зарлы гүмер инде кире бер генә мәсьәлә — йәйге-көҙгө эштәрҙең үтәле
ҡайтмаҫ, ак көн килде хәҙер ярлыга. Ҡ . Даян.
шен йомгаклау. Ф . Лотсманов. Көн үҙәгендәге
ошо мәлдә иң мөһим булған. Көн үҙәгендәге
[Әсәһе һабрауга:] Баш лы -күҙле булып, көнө
мәсьәлә. Көн элек (йәки элгәре, борон) ватсытыбөҙҙө үҙ кулы ңа алһаң, мин, исмаһам, ейәннан алда, алдан утс. Көн элгәре әҙерләп куйыу.
ейәнсәрҙәр үҫтерер инем Ә. Хәкимов. / Тыныс,
рәхәт, үңайлы тормош. Көн булмау. Көн бирмәү.
К үрер көнөм бар нкән тсайғылы йә шатлыклы
бер хәлгә төшкәндә әйтелә. — Эйе, был шатлыкКөн күрһәтмәү. Көн юк. Көн бөтөү 1) тыныс,
рәхәт тормош, иркенлек бөтөү; 2) ҡулланы
ты ла күрер көнөм бар икән ,— тип ҡыуандгя
лыштан сығыу, кәрәклеге бөтөү. Санаға көн
Юламан карт. 3. Биишева. Ҡ ара көн тормоштоң
бөттө, ш Өйрәнсектең балсык көршәктәренә
ауыр, ҡыйын ваҡыты. Оҙайтылған көн тәрбиә
эшен яҡшыртыу ниәтендә укыусы балаларҙы
көн бөткән. Инде уларҙы һатып алыусы түгел,
буш алыусы ла булмаган. 3 . Биишева. / Иркен,
дәрестән һуң эш көнө бөткәнсе у,тсытыусылар
тсарамағында тотоу тәртибе. Мәктәп оҙайтылган
рәхәт йәшәр заман. Бына ш улай йәшәп ятканда,

дың көнө бөттө.

донъя йөҙөн таң калдырып, револю ция булып
киткән. Егет) донъя минеке, минең көн килде, ти
гән. Ә. Вахитов.
о Көн итеү етешһеҙ тормошта йәш әү, ярлы
тороу. Бабай һалабаш батырган, йүкә ишкән,

септә һукҡан, әбей йөн теткән, еп иләгән, ш улай
итеп көн иткәндәр, ти улар (Әкиәттән).
ф алдырыр көн яҙҙырыр берәй күңелһеҙ эш
тең башланыуына уйламаҫтан үҙең сәбәпсе бул
ғанды белдергәндә әйтелә. Бер көн бер ватсыт,
бер заман . Ш ул япраккайҙарҙы ң араһынан атып
сыҡты бер көн ак сәскә. Ш. Бабич. И рекһеҙҙең
көнөнән йәки нрекһеҙ көндән баштсаса мөмкин
булмағандан; аптырағандан. [Күрәҙә:] Мин,

кустым, ирекһеҙҙең көнөнән күрәҙә исеме алып
йөрөнөм. Х әҙер ташланым. Я. Хамматов. Кешә
көнлө кар. кеше. Көнгә яраү кәрәккә ярау.
[К олкай — Зөлхизәгә:] Ас миңә лә ш ул сереңде,
бәлки бер көнөңә ярармын. Н. И ҙелбай. К өн
дөкө көнгә көнлөк бер эш йәки нәмәнең шул көн
эсендә ғәмәлгә инеүен белдергәндә әйтелә.
Көндөкө көнгә бөтөү. Көн дә көн һайын, һәр
ватсыт. К өндәрҙең көнө бүлғанда берҙән-бер
заман. Барына ла күнерһең. Көндәрҙең көнө
булганда, диненә лә керерһең. М. Бүранғолов.
Көндәрҙән бер көн(дө) берҙән-бер заман, бер
ватсыт. Көндәрҙән бер көн, Бабсактың үлтере-

леүенә ете ай тулганда, Й әмиләнән бер ир бала
тыуа. «Бабсаҡ менән К үсәк». Көн иртә алдан
уҡ, көн элек. [Карамырҙа:] һәләтләгеҙ, туйҙың
эше бөтһөн, кунак килмәҫ борон, көн иртә.
X. Ғәбитов. Көн кеүек асыҡ берәй эш -хәлдең
булыу-булмауы ятсшы билдәле икәнен белдер
гәндә әйтелә. Бы л көндө бер кем дә керпек тә

какманы. Атака башланасагы һәр һалдатка көн
кеүек асык ине. Ғ. Ибраһимов. Көн күреү йәшәү;
донъя көтөү. Михнәт менән көн күргәнсе, яуҙа
үләйек дан менән. Салауат Юлаев. Көн ҡалыУ
тормошта берәй кеше йәки нәмәгә тсарап тсалыү,
унан баштса сараһыҙ бүлыу. [Тимер — Б у латка:]

һ и н койрогоңдо борголама, инмәйһең икән кол
хозга, инмә, һиңә калган көн юк. Б. Бикбай.
Көнө бер (кире мәғәнәләге хәбәр менән) шул
көнө үк, бик тиҙ. [Китапты] көнө бер генә китап
итеп сыгарыуы мөмкин түгел. «Совет Баш корто
станы», 1968, 13 август. Көн төшөү берәүҙең
ярҙамына мохтаж булып тсалыу. [ М әгфүрә:]

һүҙем де тыңла, Айбулат, бар. Көнөң төшһә..,
яттарга ла инәләһең ул. Бы лар әле, нисек әйтһәң
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көнлө. Балалар иртәнге сәгәт һигеҙҙән киске сә
гәт етегә тиклем шунда була. «Совет Баш корто
станы», 1968, 10 сентябрь. [О ш о, шУл, был]
көнгә ҡалыУ (йәки төш өү) берәй кыйын, ауыр
хәлгә дусар булыу. [Үмәр:] Башта у к әҙәмгә

һанап, [Н ыязгол] үҙе яу сылаткан булһа, был
көнгә, был хур лы к к а төшмәй инек. Һ. Д әүл әт 
шина. Й өрәк инде, бер ҙә харап, сыгып килә,
нигә генә килдем тигән көнгә төштөм. Т. Йәнәби.
К өнө бөгөн түгел ниҙелер бик эшләрҙәй булып
та, әлегә сара йәки форсат юклығын белдереү
өсөн әйтелә. Поляр көн ка р . поляр 1. Ү ҙ көнөңдө
ү ҙең күреү кешегә һалышмай, үҙ алдыңа, үҙ
көсөң менән йәшәү. [Йәнмырҙа — балаларына:]

Инде ир еттегеҙ, үҙ көнөгөҙҙө үҙегеҙ күрерлек,
үҙ алдыгыҙга донъя көтөрлөк булдыгыҙ (Әкиәт
тән). Хеҙмәт көнө кар. хеҙмәт. Һиңә ( йәки Уға)
көнөң ҡалмаһын берәүҙең насарлығын күрһәт
кәндә әйтелә. Эт көнө йәбер-золом күп булған
ауыр тормош. Эт көнөндә йөрөү. Эттәп көн кү
реү бик ауыр шарттарҙа йәшәү. Эш көнө кар.
эш. Әхирәт көнө кар. Әхирәт '. Яҡты көн матур,
рәхәт тормош. Хан менән ханшага бик ауыр
булды.. Якты көндәре кара көнгә әүерелде.
«Ҡ уҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
•
Кешегә калган көнөң, таң атмаган төнөң.
Мәкәл. Кеше көнөн кеше белмәй. Әйтем. К ө н
лөксөгә көнөң төшмәһен. Әйтем. К ара көнөңдә
карга алдына үләкһә һорап барырһың, Мәкәл.
һ ы йлы көнөң һыйырҙа. Әйтем. Берҙең көнө ил
менән, илдең көнө ер менән. М әкәл. Эшләмәһәң
эш көнө, ни ашарһың кыш көнө. Мәҡәл. Я лҡа у га
көн дә байрам, көн дә туй. Мәкәл.
К Ө Н 2 и. 1. Ҡояш. Көн нуры. Көн байыу.

Көн тыуыу, ш Көндөҙ күккә көн ҡалҡһа,
көмөштәй балҡый Урал тау. Салауат Юлаев. Ай
менән көндөң үлгәне — тонйорап байып барганы
(Ҡ обайы рҙан). Көн кәртәләнеү ш ул уҡ ҡояш
кәртәләнеү {ҡар. ҡояш 1). Көн ҡолаҡланыу ш ул
уҡ ҡояш ҡолаҡланьгу ( ҡар. ҡояш 1). Көн тотолоУ ш ул уҡ ҡояш тотолоУ (ҡар. ҡояш 1).
2. Ҡояш нуры, кояш эҫеһе. Көнгә бешеү.
■ Көнгә сыгып багыр гөл сәскәләр, ҡаш һикер
теп, көлөп ҡарарҙар. Б. Вәлит. Көн ашау кояшка уңыу. Көн бите (йәки битләүе) көнгә каршы
яткан як. Сейә көн битен ярата. Көн һуғыу
( йәки тейеү) ҡояш эҫеһенең зарары тейеү. Көнө
буйы ялан баш йөрөп көн һуҡҡан,
ф Бер бите ай, бер бите көн ҡатын-ҡыҙҙың

к

көн

көн

матурлығын аңлаттсан һүҙ. Бер бите ай, бер бите

Көндәгене көндә уйла. Әйтем.
КӨНДӘЛЕК 1с. Һәр көн була торған, көндәге.
К өндәлек мәшәҡәт. Көндәлек эш. Көндәлек
норма, ш [Быйылгы] көндәлек һауым былтыргынан байтаҡ югары, дәүләткә продукция ла
күберәк оҙатыла, «Оовет Башҡортостаны»,
1986, 27 май. / Һәр ваҡыттағы, ғәҙәттәге. К өн
дәлек тормош,
КӨНДӘЛЕК 2 и. 1. Кешенең үҙ тормошон

көн кеүек һылыу был ҡатындан у л тыуган, уга
Заятүләк тип исем ҡушҡандар, «Заятүләк менән
Һыуһылыу».
к ө н 3 и. Билдәле бер ваҡыттағы һауа хәле.

А яҙ көн. Болотло көн. Бысраҡ көн. Й онсоу көн.
Көндәр боҙолдо. Көн һурыҡты, ■ Көн матур,
бер аҙ яр ситенә сыгып йөрөйөк, тиештек,
Т. Йәнәби, һыуытыбыраҡ торган көн төшкә
табан ҡапыл йылытты, Я. Хамматов.
ф Көн асылыу аяҙытыу. Көн һындырыу
ҡаты һыуыҡтан һуң йылытыу. Март башы. Көн
ҡапыл һындырҙы, Ф. Иҫәнғолов,
к ө н а ҫ и, диал. Гонаһ.
КӨНБаҒЫШ и, 1. Ҡатмарлы сәскәлеләр
ғаиләһенә ингән, орлоғонан май алына торған,
оҙон һабаҡлы, таҡыя башлы, һары сәскәле үҫем 
лек. Көнбагыш башы. Көнбагыш сәскәһе, Көнбагыш һабагы, Көнбагыш баҫыуы, ■ Тәҙрәбеҙгә

ҡарап уйга сумган еҙ керпекле һылыу көнба
гыш, Ғ. Дәүләтов.
2. Шул үҫемлектең орлоғо. К урган көнбагыш.
Көнбагыш еме, Көнбагыш ҡабыгы, Көнбагыш
майы, Көнбагыш ярыу,

КӨНБаЙЫШн. 1. Көнсыгыпгка ҡапма-ҡаршы
ятҡан, ҡояш: байыған тараФ (донъя тараФтарының береһе). Көнбайыш еле. Көнбайыш ягы,
■ Б еҙ биш-алты саҡрым киткәс, таң беленде.

Әллә баш әйләнгәнгә инде, таң көнбайыштан
беленгән кеүек булды. Д. Юлтый. Ул [И ҙел]
көнбайышҡа юл тотто, ти. «Урал батыр».
2. (баш хәреф менән) Көнбайыш Европа, Көн
байыш Европа илдәре. Көнбайыштан килгән
мода. Көнбайыш әҙәбиәте классиктары.
к ө н в а й м а н и. йыйн. Тыныс тормош. Яуы з
рус түрәләренән, башҡорт старшиналарынан
ярлы-ябагага көн-байман юҡ. Ғ. Хөсәйенов.
КӨНГӨрӘ [РуС. кенгуру < ингл. ] и. артҡы

ф

көндән-көнгә тасуирлап барған шәхси яҙмаһы
һәм шуны яҙған д ә Фтәр. Көндәлек яҙыу, ш Б ө 

гөн кәндәлеккә мин яҙырга булдым бөтәһен,
уңыш лы һүҙ, тормош темаһын. М. Хәй. Көндә
лек төрлө сәбәптәр арҡаһында яҙыла. Берәүҙә
ре .. күргәнен онотмаҫ өсөн, икенселәре күңел
йыуатыу өсөн яҙа. «Ағиҙел», 1967, № 1 . / Э ш
барышын көндән-көнгә теркәп барған яҙма һәм
шуны яҙған дәфтәр. Класс етәксеһенең көндә

леге. Мелиоратор көндәлеге. Сәйәхәтсе көндә
леге, ■ Агитаторҙар көндәлек алып бара. Уга
ҡайһы көндө ниндәй темага әңгәмә үткәрелгән
леге яҙыла. «Оовет Башҡортостаны», 1966,
20 ғинуар.
2. Бирелгән дәрес һәм уҡыусы алған баһаны
яҙа торған махсус д әФтәр. [Гөлшаттың] көндәле
гендә биш билдәләре генә, Ф . Рәхимғолова.
КӨНДӘН-КӨН р. Көн үткән һайын. Тай

көндән-көн яҡшылана, тамам матурланып, ат
булы п китә (Әкиәттән).
КӨНДӘШ и. 1. Күп ҡатынлы ирҙең бер ҡаты
ны (икенселәренә ҡарата). Көндәш алдыртыу.
Көндәш өҫтөнә килеү. ■ К үҙең төштө бер йәш
кә, алдың уны көндәшкә. Көндәш утында яндыр
ҙың, ҡараманың күҙ йәшкә (Бәйеттән).
2. М өхәббәте кем менәндер уртаҡ ҡатын-ҡыҙ;
көнәркәш.
КӨНДӘШЛЕ с. Көндәше (1 мәғ.) булған,
көндәш менән йәшәгән. Көндәшле ҡатын. К өн

дәшле булыу.
•
Көндәшленең төнө генә түгел, көнө лә у р 
таҡ. Әйтем.
КӨНЙЫЛЫТҠЫС и. диал. 1. Сеңгәсәй.
Инә көнгөрә,
2. ҡар. ҡамҡа 2.
КӨНДӨр. Билдәле бер көндө; көнө. Бер көндө
Юламан ҡарт, гәҙәтенсә, таңдан тороп диңгеҙ
КӨНЙӘЛӘ и. 1. Иләргә тетелгән йөн, мамыҡ
йәки сүбәк йомарламы. И ке көнйәлә йөн.
ярына килгән, 3 . Биишева. [Бүре:] А нау көндө
,, инәйемде көтөүсе туҡмап китте (Әкиәттән).
■ [Ҡарсыҡ] хатты кире урынына ҡуйҙы ла,
КӨНДӨҘ р. Иртә менән кис араһындағы .. ҡабаһынан көнйәләһен һауырга тотондо,
ваҡытта, көн яҡты саҡта. Я ҙ яҡынлай. Көндөҙ
Ғ. Хәйри. Көнйәлә төбө 1) көнйәләне иләгәндән
эҫе. Ғ. Оәләм.
ҡалған ҡыҫҡа йөн; 2) ш ул уҡ ҡаба төбө (ҡар.
•
Көн күрмәгән көн күрһә, көндөҙ сыра ҡаба ‘).
яндырыр. Мәҡәл.
2. (йәки көнйәлә таяғы) диал. ҡар. ҡөлға 2.
КӨНДӨҘГӨ с. К өндөҙ булған. Көндөҙгө аш.
4 Көийәлә баш ялбыр баш (ҡатын-ҡыҙға
Көндөҙгө поезд. Көндөҙгө сәгәт өс. Көндөҙгө
шаяртыу ҡатыш шелтәләгәндә әйтелә). [Гөлзи
күбәләктәр, ш Бөгөн көндөҙгө я л ваҡытында
фа — Асияга:] А й көнйәлә баш, көнйәлә баш!
Нимә һөйләп торганын ҡара! Б. Бикбай.
тоттом да хәбәр һалдым. С. агиш.
КӨНДӨҘГӨЛӨК и. Көндөҙгө ваҡыт. [Фати
КӨНКҮРЕШ и. 1. Донъя көтөү, көн итеүгә
ма:] К уй инде, бик мәшәҡәт икән у л бала менән:
бәйле тормош; көндәлек тормош. Көнкүреш әйөҫ-башын ҡарайһың, ашатаһың, унан көндөҙгө
берҙәре. Халыҡты көнкүреш ягынан хеҙмәтлән
лөккә кемгә ҡалдырып тороу тураһында баш
дереү. ■ Башҡорт АССР-ында .. көнкүреш
ҡайнатаһың. Б. Бикбай.
хеҙмәте күрһәтеү һәм коммуналь хужалыҡ
КӨНДӨҘӨН р. Көндөҙгө ваҡытта, яҡтыла. учреждениелары селтәрен киңәйтеү .. тормошҡа
Кәзә көндөҙөн ишек алдында урала, кисен ферашырыла. «Башҡорт АООР-ының Конституция
мага китә. О. Кулибай.
һы», 1984. Көнкүреш йорто донъя көтөү, көндә
КӨНДӘГЕ с. Көн һайын була торған. К өн лек тормошҡа бәйле эштәрҙе башҡарыусы учре
дәге эш. Көндәге хәл. Көндәгенән иртә тороу.
ждение.
аяҡтары оҙон, алғы аяҡтары ҡыҫҡа булған,
һикереп хәрәкәт итеүсе, муҡсалы имеҙеүсе хай
уан (австралияла йәшәй). Көнгөрә балаһы.
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2. Й ә т ә ү шарттары, Тормош хәле. Көнкүреште
яҡшыртыу, m Тау халҡы ның көнкүреше, гөрөфгәҙәттәре лә үҙенсәрәк. Ғ. Хөсәйенов. Бабай ме
нән әбейҙең көнкүрештәре лә етеш кенә булган,
ти (Әкиәттән).
КӨН ЛӨ К 1 и. Төп һан менән килеп, билдәле
бер ватсыт араһын белдерә. Айҙы ң өсөнсө биш
көнлөгө. Декабрь айының тәүге ун көнлөгө.

# Күрше күршенән күреп көнләшә. Әйтем.
КӨНЛӘШ ТЕРЕҮ ҡ. Көнсөлөк уятыу, көнлә
шеү хисе уятыу.
К Ө Н О ҘО Н р, диал. Көнө буйы. Сыйырсыҡ
тар ҡанат елпеп, көноҙон һайрап тора. Ш. Бик
ҡол.
КӨН Ө р. Билдәле бер көндә. Йәй көнө. Ҡыш

көнө. Ул көнө. m Бер ял көнө кешеләр йыйнау
лашып сыҡтылар ҙа әҙер бураны күтәреп тә
ҡуйҙылар. М. Тажи.
КӨН Ө НДӘ р. Шул уҡ көн эсендә. Бы л хәбәр
бөтә тирә-яҡ ауылдарга көнөндә таралып ө л
гөрҙө, Ғ. Әмири.
Көнлөккә эшләү. Көнлөккә ураҡ урыу.
К ӨН Ө Н-ТӨ Н ӨН , көнөн дә төнөн дә р. Тәүлек
КӨН Л Ө КЛ Ө с. Көн иҫәбенән түләнә торған.
әйләнәһенә; көнө-төнө. Б еҙ ҡола ҡашҡаны көнөн
К өнлөклө эш.
дә төнөн дә ҡарауыллап ҡына йөрөй башланыҡ.
К Ө Н Л Ө КЛ Ә Ү ҡ. Көнлөккә 2 ялланыу. Әсәйем
С. Кулибай. Беҙҙең өйҙә көнөн-төнөн тыныс,
дә ҡыш буйына кешегә йөн, сүс иләп, йәйен
әллә шуга уның ҡото юҡ. Н. Нәжми.
көнлөкләп эшләп, иш янына ҡуш яһай торгайны.
КӨНӨНӘ р. Шул уҡ көн эсендә. Көнөнә
Т. Йәнәби.
ураным.
К ӨН Л Ө КСӨ и. Көнлөккә 2 ялланып эшләгән
КӨНӨ-ТӨНӨ р. Тәүлек әйләнәһенә; һис туҡ
кеше. Эш ҡайнай. Егеттәрҙең күбеһе көнлөксө
тауһыҙ, һәр ваҡыт; көнөн-төнөн. Көнө-төнө
икәнлектәрен бөтөнләй онотҡан: бейек эҫкерт
эшләү. Көнө-төнө юлда йөрөү.
баштарына көлтәләрҙе ян-фарман тондора,
КӨН СӨ с. ҡар. көнсөл.
А. Таһиров.
•
Көндәшлегә төн оҙон, көнлөксөгә көн
КӨНСӨЛ с. 1. Яратҡан кешеһен икенсе бе
рәүҙән урынлы-урынһыҙ ҡыҙғаныусан. Көнсөл
оҙон. Мәҡәл.
КӨНЛӘП p. 1. Көн иҫәбенән, көн һайын.
булы у, ш Хәбирә баштан уҡ үҙенең үтә көнсөл
Сөйәлбай айлап түгел, көнләп үҫкән (Әкиәт
булы уын күрһәтте.. Исҡужа йыйылыштан һуңга
тән).
ҡалып ҡайтҡан көндәрҙә, мендәрен күҙ йәше
2. Төи һан менән килеп, көн, ваҡыт самаһын
менән йыуып, илай торгайны, Б. Дим. Ғәли бик
белдерә. Егерме көнләп ауылда яттым.
көнсөл ир булып сыҡҡан тинеләр, Гөлсөмдө ш ул
КӨНЛӘТӘ р. ҡар. көнөнә. Көнләтә әйләнеп
тиклем ҡурсалай икән, хатта йырынан да тыйып
ҡайтыу. ■ Берәүҙәре бесәнгә көнләтә йөрөнө.
ҡуш ан. 3 . Ураҡсин.
И кенселәре, бер юлы китеп, аҙналар буйы гаи2. Башҡаларҙа ниндәй ҙә булһа өҫтөнлөк
ләһе эргәһенә ҡайтманы, Я. Хамматов.
күреп, эстән үртәнә торған; тар тәбиғәтле. Бат
К Ө Н Л Ә Ү 1 ҡ. Ҡайҙалыр көн үткәреү. Көнләп
ша, донъяла минән дә бай кеше булмаҫҡа тейеш,
ҡалыу. ■ [Ҡ уҙыйкүрпәс] дөйә көтөүсеһе янын
тип йәшәгән ҡара эсле, көнсөл бер нәмә булган
да көнләне, ял итте. «Ҡ уҙыйкүрпәс менән
(Әкиәттән). / Шул тойғоно сағылдырған. Көнсөл
Маянһылыу».
ҡараш. ■ Гәзимәнең көнсөл йәшел күҙҙәре
К Ө Н Л Ә Ү 2 ҡ. диал. Көнләш еү.
Ф әриҙәнең дәфтәренә ҡарайҙар, бигерәк оҫта
КӨНЛӘШ ЕҮ ҡ. 1. Яратҡан к ет ең д е икенсе
яҙа бит Фәриҙә. Ф . р әхимғолова.
берәүҙән ҡыҙғаныу. Ниңә ш улай әрнеп көнлә
КӨНСӨЛЛӨК и. ҡар. көнсөлөк. Мөмкин б у л 
шәһең? К өнләү — бик ҡырагай йола бит! Яратыу
һа көнсөллөк менән үҫеп, күптән дөйә булыр ине
ҙа ҡырагай йоламы ни? Улар һәр саҡ бергә була
бик күп көсөк. С. Ҡ удаш .
бит. Ҡ . Даян. Ә мин, ирем булһа, көнләшер
к ө н с ө л ө к и. 1. Яратҡан кешене икенсе
инем , — тине Гәүһәр ...— Кеш еләр түгел, ҡоштар
берәүҙән ҡыҙғаныу тойғоһо. Епшек ҡарҙы йо ҙа көнләшә белә. И. Абдуллин.
марлап алды ла, Йәмилә Аф залга ыргытты. Бы л
2. Берәй кешелә ниндәй ҙә булһа өҫтөнлөк
шаярыу Гүзәл йөрәгендә көнсөлөк хистәре уркүреп эстән үртәнеү. Беҙҙең бәхеттән бөтә
гытты. С. Ҡ удаш .
батальон һалдаттары көнләшә. Д. Юлтый. Егет
2.
Башҡаларҙа ниндәй ҙә булһа өҫтөнлөк кү
тең аш ырына һоҡланмаган кеше ҡалмаган, ти,
реп үртәнеү тойғоһо. Көнсөлөк килеү. ■ Бабай
бик яман көнләшә лә башланылар, ти (Әкиәт
менән әбей кинйә улдарынан кинәнеп бөтә ал тән). / Кешенән ҡалышмаҫҡа, уҙҙырырға тыры
маган. Сәлмәндең былай булыуы Кәмән менән
шыу, сәмләнеү. Көнләш еп эшләү. Көнләш еп
Сәмәнгә бер ҙә окшамаган. Уларҙың көнсөлөгө
донъя көтөү.
килгән (Әкиәттән).
3. Кеше йәки нимәнеңдер айырым бер сифаты
• Көнсөлөк гишыҡтың тоҙо. Әйтем.
на, үҙенсәлегенә һоҡланыу, ҡыҙығыу. [Мора
КӨН СӨ ЛӘҮ ҡ. диал, ҡар. көнләшеү 2.
ҙым:] Лётчиктарга көнләшеп ҡарай торгайным..
КӨНСЫҒЫШ и. 1. Көнбайышҡа ҡапма-ҡар
Улар менән бергә булгым, бергә күктә һугышшы ятҡан ҡояш сыҡҡан тараФ (донъя тарафта
ҡым килә торгайны. Ғ. Әмири. Платов .. талгын
рының береһе). Көнсыгыштан иҫкән ел. Ц Көнгына елдән дә көнләшеп ҡуйҙы. И х бына әле
сыгыш сик, ш Ҡояш байышындагы ҡыҙыллыҡ
ошо дала еле һымаҡ, үҙ иркеңдә булһаң ине!
һүнеп бөтмәгән, көнсыгыштан алланып таң
Д. Исламов. Сәлимәкәй төндә йоҡлаганда,
ҡалҡа башлаган. Һ. Дәүләтшина. Ҡояш байыай көнләш ә ҡыйгас ҡашынан (Халыҡ йыры
ганда көнсыгыш ҡыҙарһа, иртәгеһен ямгыр яуа.
/ Билдәле бер ваҡытҡа тәғәйенләнгән эгпте бел
дерә.
К Ө Н Л Ө К 2 и. Көн иҫәбенән түләнә торған
ваҡытлы э т . Көнлөктә йөрөү. Көнлөккә сыгыу.

нан).
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2. (баш хәреф менән) Ҡ ояШ сытстсан тараФтағы
ер Ьәм илдәр (Көнбайыш Европа һәм Америкаға
к ар ты ҡуйыу рәүеш ендә күлланыла). А лы ҫ

уышка карата). Ҡоростарҙың көңгөр тауышы
күтәрелде цехтар төбөнән. М. Тажи.
КӨҢГӨР КӨҢГӨР оҡш. Әкрен генә булып,
өҙөлөп-өҙөлөп ағылған тауышты белдергән
һүҙ. Көңгөр-көңгөр һөйләшеү тыныс кына, яй
лап кына һөйләшеү.
к ө ң г ө р ҡ а ң ғ ы р р. Тыныс кына, бей көй
менән, әкренләп. Көңгөр-каңгыр эшләп йөрөү.
■
[Әбей менән бабай] татыу гына, көңгөрҡаңгыр донъя көткән, Б. Вәлит. М әгфүрә әбей

Көнсыгыш, Яҡын Көнсыгыш, Ц Көнсыгыш
Европа, Көнсыгыш илдәр,
КӨН -ТӨ Н р. Бер туктауһыҙ, Ьәр вакыт;
көнөн дә төнөн дә; көнө-төнө. Көн-төн эшләү.
■
[Байрамбикә:] Йәрмөхәмәт агай көн-төн
уҡый бит ул. М. Хәйҙәров. [Ел ул] дилбегәһеҙ,
нуҡтаһыҙ, эшләй көн-төн туҡтауһыҙ. Ғ. а м а н 
тай.
КӨНТЫУЫШ и. ҡар. көнсығыш.
К Ө Н -Ф Ә Й Ә К ҮН [гәр.] киҫ. иҫк. Бул тине —
булды (ниҙелер дөрөҫләгәндә әйтелә). [А ҡһа

ҡал:] Йомартлыҡтан мөлкәт кәмемәй ул. Көнфәйәкүн! М. Кәрим.
КӨНШӘГӘЙ с, диал. Ябай, эскерЬеҙ.
К Ө Н ЬЯ Ҡ и. 1. Төньякка каршы тараФ
(донъя тараФтарының береһе). Тауҙың көньяҡ
бите. Көньяҡҡа ҡараган тәҙрә. // Көньяҡ ҡотоп.
Көньяҡ ярымшар, ■ Аҡрын иҫкән көньяҡ
еле ,, йәйелеп ятҡан йәш еллек диңгеҙен яй
гына тулҡынландыра, Ғ. Дәүләтшин.
2. Шул яктағы ил һәм ерҙәр. Дошман тамам
юҡ ителеп бөтмәгән әле. Россияның көньягында
аҡгвардеецтарҙың бандалары эш итә. «Оовет
Башкортостаны», 1964, 30 апрель.
3. Климаты йылы як. Көньяҡта я л итеү. К өнь
яҡ халҡы. ■ Ярҙы япраҡ бар агас, килде көньяҡ
ҡоштары: аҡҡош, сыйырсыҡ, ҡарлугас. Ш. Ба
бич.
к ө н ь я ҡ к ө н в а й ы ш и. Көньяк менән
көнбайыш араһындағы тараФ.
К Ө Н ЬЯ Ҡ КӨНСЫҒЫШ и. Көньяк менән
көнсығыш араһындағы тараФ.
КӨНӘЛКӘ с. диал. Көнсөл.
К Ө Н Э р КЕ с. һөйл. Бары менән риза бул
маған; ҡәнәғәтһеҙ. Көнәрке кеше. Көнәрке б у 

лыу.
К Ө Н Ә РК ЕҮ ҡ. һөйл. Бары менән риза бул
май, тсәнәғәтЬеҙлек күрһәтеү. Көнәркеп, яҡш ы

нан яҡшыны гына һорай.
К Ө Н Э р К Э Ш 1 с. Эштә, тормошта кешенән
уҙҙырырға тырышкан; көнсөл; сәмле. Көнәркәш
кеше. Көнәркәш булы у. // Улар [малайҙар] кем
уҙарҙан көнәркәш эшләй. Ж. Кейекбаев. Бер
нисә егет [таҡмаҡтарҙы] көнәркәш теҙеп әйтә
ләр һәм шунда уҡ үҙ ижадтарын ҡушып, "арт
тырып ебәрәләр. К. Мәргән.
К Ө Н Ә Р К Ә Ш 2 и. М өхәббәте кем менәндер
уртак ҡатын-ҡыҙ. [Альберт:] Ниңә, Тәнзилә һи
нең көнәркәшеңме ни? Ул йондоҙ булһа, һин
минең өсөн яҡты ай бит, Хәҙисә. Ғ. И бра
һимов.
КӨН ЭҒКЭШ ЕҮ ҡ. Ҡалышмаҫтса, уҙҙырырға
тырышыу; сәмләнеү. Көнәркәшәп донъя көтөү.

өйҙә яңгыҙы гына көңгөр-ҡаңгыр килеп йөрөй.
Н. Мусин.
КӨҢГӨРЛӘШ ЕҮ ҡ. Һәүетемсә генә үҙ-ара
әңгәмәләш еү, һөйләшеү. Ҡарттар көңгөрләшеп
һөҙөмтәгә киләләр. С. Кулибай.
к ө ң г ө р т с . Салт асык булмаған, караһыу,
тонок (төҫкә карата). Көңгөрт он. Көңгөрт
ситса. Көңгөрт ҡыҙыл. Көңгөрт һары. / күсм.
Төҫһөҙ (йөҙ, сырайға карата). Көңгөрт сырай.

Көңгөрт булыу,
КӨҢ ГӨРТЛӘН ЕҮ ҡ. Көңгөрт төҫкә инеү,
көн^гөрт булыу. Ҡара болот сыҡты. Көңгөрт
ләнде бөтә ер өҫтө, К. Кинйәбулатова.
КӨҢ ГӨРТЛӘҮ ҡ. Көңгөрт төҫкә индереү,
көңгөрт итеү.
КӨҢГӨРТҺЫ У с. Әҙ генә көңгөртөрәк,
бөләңгерт (төҫкә карата). Ер өҫтөнә тулган ай

ҡарап тора. Көйәнтәле әкиәт ҡыҙы көңгөртһыу
нурын ҡоя, С. Кулибай.
К Ө Ң р ӘНЕҮ ҡ. Ризаһыҙлыҡ менән һөйләнеү;
мығырлау.

ф К өлә инеп, көңрәнә сыҡҡандан һаҡлан,
М әкәл.
К Ө Ң РӘ ТЕҮ ҡ. Моңло итеү, яңғыратыу. К өң

рәтеп ҡурай уйнау. Көңрәтеп йырлау.
К Ө Ң РӘ Ү ҡ. Моңло булып, күкрәктән сығып
яңғырау. Көңрәп сыҡҡан ҡурай тауышына кеше
тып-тын калган. Б. Вәлит.
к ө п 1 и, 1. Уратып тотош каплаған тыш.

Ҡорттоң көбө,
2. анат. Эске ағзаны каплап торған яры. Б а 
уыр көбө. Бөйөр көбө. Йөрәк көбө.
3. Өҫтән ҡаплаған ябыу. Брезент көп. Таҡта
көп.
ф А ҡ көп нурһыҙ аҡ сырайлы кешегә ҡарата
әйтелә.

к ө п 2 оҡш. Ҡалын, йомшаҡ нәмәгә һуҡҡанда
сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.
КӨП 3 киҫ. Кө* ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрә
жәһен бирә. Көп-көрән,
КӨП-КӨП, көп тә көп оҡш. Ҡабат-ҡабат көп
иткән тауышты белдергән һүҙ.
к ө п к ә и. 1. Өйҙә торған йәш малды ябыу
өсөн эшләнгән урын. Бәрәстәрҙе көпкәгә инде-

реү.
2. Кәрәк-яраҡ ҡуйыу өсөн соланда яһалған
Көнәркәшеп эшләү.
бүлмә; кәзәнкә.
к ө н ә с и. диал. Ҡояш төшкән ер. Көнәстә
КӨПЛӨ с. Көп ‘ ( 1 , 3 мәғ.) менән ҡапланған.
үҫкән еләк. Ц Көнәс урын. Көнәс ер.
Көплө бойҙай. Көплө йөк машинаһы.
КӨҢ и. иҫк. Ҡол катын йәки кыҙ. К өнһы лы уф Көплө ҡорт ҡар. ҡорт '.
ҙың кеше үткәрмәй торган ҡырҡ ҡарауылы,
КӘПЛӘМӘ и. ҡар. көп 1 3.
ҡырҡ бурҙай эте, ҡырҡ көңө бар, ти (Әкиәттән).
КӨП ЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар, кәпләү. Ҡәҙретди•
Катын тота белмәгән көң итер, ебәк тота
нов ҡара күн менән кәпләнгән диванга гөрһөлдәп
белмәгән йөн итер. М әкәл.
килеп ултырҙы, Ф . Иҫәнғолов.
КӨҢГӨр с . Бик асык булмаған, тонок (та-
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КӨПЛӘТЕҮ ҡ. йөкм, кар, кәпләү.
КӘПЛӘҮ ҡ. 1. Тыштсы яҡтан көп менән ҡаплаУ. Ишекте кәпләү. К әпләп йылытыу,
2. Ҡыуышлап өҫтән ябыу. Машинаның кузо
вын кәпләү, ■ [Ямал:] Председателгә әйтергә
кәрәк әле: дүрт багана кагып, башын брезент
менән кәпләһен дә, уртага .. өҫтәл куйҙырһын.

үҫә). / Шул үләндәрҙең ҡыуыш эсле һабағы.

М. Тажи.

көпшә. Резина көпшә.

КӘПЛӘШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл, ҡар. кәпләү.
КӨНӨ и. Һырыған, яғаһыҙ өҫ кейеме. Көпө
һырыу, ш Самат тигәне — түңәрәк йөҙлө, киң
ҡара ҡашлы, тубыгына төшә яҙып торган көпө
кейгән, Ғ. Шәрипов. Көпө сал6аР диал. һырыған
салбар.

КӨПСӘК и. 1. Тәгәрмәстең күсәргә кейҙерелә
торған үҙәк өлөшө. Тәгәрмәс көпсәге, ш Көпсә
генә тиклем бысраҡҡа батҡан тәгәрмәс аҡрын
гына әйләнә . С. Агиш. Х уш еҫе аңҡып торган
дегет менән арба көпсәктәрен майланыҡ.
Й. Солтанов. Дүрт көпсәк арба диал. дүрт тә
гәрмәсле арба. Дүрт көпсәк арбага тейәлеп
Сосновканан Евстафийҙың гаиләһе килеп төштө.

Ҡуянтубыҡ көпшәһе. Й ыуан көпшә.
2. Балтырғандың ашай торған һабағы. [Х әс
би:] М иңлебикәләр менән Бөркөт сагылы буйы 
на көпшә, ҡаҡы йыйырга барайым әле. Т. Йә
нәби.
3. Ҡыуыш эсле таяҡ һымаҡ нәмә. Бы яла
4. Эсе ҡыуыш күҙәнәк. К апилляр көпшәләр.

Нервы көпшәһе.
КӨПШӘК с.

1 . Баҫылып ҡатмаған; тығыҙ
түгел, йомшаҡ. Көпшәк ҡар. ■ һ и ң ә түшәк

булы р көпшәк тупраҡ, йәшел юрган булыр был
сирәм. М. Кәрим. Яҙгы һыуҙар ашаган көпшәк
ҡар С алих ты күтәрә алмай. X. Мохтар.
2.
күсм. Т ығыҙ түгел, бушаҡ (тәнгә тсарата).
Көпшәк тәнле. ■ М алайҙың көпшәк итле аҡ
беләктәрендә .. м ускул тигәндең әҫәре лә юҡ.
Ф . Иҫәнғолов.

КӨПШӘКЛӘНЕҮ

ҡ

.

Көпшәккә әйләнеү, йом

шарыу.

КӨПШӘЛӘНЕҮ

ҡ

. К өпш ә

( 1 , 2 м ә ғ .) с ы ғ а 

Балтырган көпшәләнә

Ж. Кейекбаев.

ры у,

2. диал. ҡар. сығыр 1.
КӨПТӘЙ p. 1. Йыуан булып, ҡабарып (тәндең
шешеүенә тсарата). Көптәй булып шешеү,
ш Куңысын телеп, итегемде систергәс, врач,
көптәй шешеп киткән аягымды ҡарап: — һы нган.. — тине. Н. Мусин.

башлаган.
КӨПШӘҮ ҡ. диал. ҡар. кәпләү 1. Өйҙө көпшәү.
к ө п ә КӨНДӨҘ р. Яп-яҡтыла, көндөҙөн.
Мәмбәтҡолов эскадронының .. көпә-көндөҙ хуторга килеп инеүе гитлерсылар әсән көтөлмә
гән х ә л булды. Ә. И хсай Ж өпә-көндөҙ, ҡайным,
йөҙ ояла, һөйләшербеҙ әле, төн оҙон (Халыҡ

2. Ҡат-ҡат итеп, ҡалын (кейенеүгә ҡарата).

Көптәй кейенеп алыу. Көптәй булып кейенеп
ултырыу.
+ Эсе көптәй, аяғы ептән ҙур эсле кешегә
(күберәк ауырыу балаға) әйтелә.
КӨПТӘЙЕҮ к. 1. Ҙур булып ҡабарыу, һы йы р

эсе көптәйгәнсә һыу эскән, ш Саша көптәйгән
портфель тотҡан, икенсе ҡулында кескәй генә
сумаҙан, К. Кинйәбулатова.
2. Йыуан булыу (кейгән кейемдән). Көптәйеп
кейенеп алыу, ш [Алмаҡай менән Хәҙисә:]
Ә, Айбикә еңгә, килдеңме? Ҡана, сисен, ни көп
тәйеп, кәзәкей кейеп ултыраһың үҙең. Һ. Д ә ү 
ләтшина.

көпш әле

булы у.

йырынан).

КӨПӘЛӘЙ и. диал. Көпө.
КӘПӘС с. диал. Ҡупшы.
КӘПӘШ и. диал. Гөбөргәйел.
ф Көпәш тараҡай ҡыр тараҡаны.
КӨР с. 1. Ит-май ултырған; һимеҙ (хайуан
дарға ҡарата). Көр мал. ■ Сабышҡы ерән ..
көр, йөндәрен йылҡылдатып, уйнап ҡына бара.
Б. Бикбай. / диал. Таҙа, ябыҡ түгел (кешегә
ҡарата).
2.
Тулы көскә эйә; ныҡлы, баҙыҡ' Улар [ти
рәктәр] бик көр булып үҫеп килә. Ә. Вәли. /
күсм. Күтәренке, баҙыҡ. Көр күңелле, ш Бер

КӨПТӘЙТЕҮ ҡ . 1. Ҙур и т е п ҡабартыу, таһыҡыҙ көр, батыр тауыш менән йырлап ебәрҙе.
райтыу. Эсте көптәйтеү.
2. Ҡат-ҡат кейем кейҙереп йыуанайтыу. К өп Б. Ишемғол. [Батша — итексегә:] һ и нең күңел
тәйтеп кейендереү.
КӨПТӘҮ и. диал. Урындыҡ ҡаҙнаһы.
КӨПШӘ и. 1. Сатыр сәскәлеләр ғаиләһенә
ингән ҡыуыш һабаҡлы бер төркөм үләндәрҙең
дөйөм исеме. Ағыулы көпшә шыма ҡабыҡлы,
тамыры. ныҡ ағыулы көпшә (дымлы ерҙәрҙә,
канау буйҙарында үҫә). Айыу көпшәһе шыма
ҡабыҡлы, ағыулы, йыуан һаҫыҡ көпшә (һыу
буйҙарында үҫә). Болан көпшәһе диал. ҡар.

шыма көпшә. Келән көпшә диал. ҡар. шыма
көпшә. Ҡуян көпшәһе диал. ҡүянтубыҡ. Монар
көпшәһе ҡар. шыма көпшә. Урман көпшәһе
диал. ҡар. шыма көпшә. Һаҫыҡ көпшә ҡар.
айыу көпшәһе. Шыма көпшә шыма ҡабыҡлы,
ашауға яраҡлы сәскәһе баллы көпшә (күберәк
урман туғайҙарында, дымлы ерҙәрҙә үҫә). Ялан
көпшәһе шыма ҡабыҡлы, тамыры ашауға яраҡ
лы, артыҡ бейек булмаған көпшә (күберәк
дымлы урындарҙа, һыу баҫа торған туғайҙарҙа
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бөгөн дә бик көр күренә, әллә бер-бер шатлы
гың бармы (Әкиәттән).
КӨр ГӨ и. диал. Көжгө.
КӨр ГӨЛӘҮ ҡ. Көргө менән һуйыу (һалабаш 
ты, ҡабыҡты).

к ө р г ө с и. диал. Тәртешкә, болғауыс.
КӨр ГӨҮ ҡ. Таяҡ тығып төрткөләү, болға
тыу; көжгөү. Самауырҙы көргөү.
КӨр ГӨҮЕС и. Көргөй торған таяҡ.
к ө р к - к ө р к оҡш. Әтәс-тауыҡтың ем табып
саҡырған тауышын белдергән һүҙ. Ана бер ҡы
ҙы л әтәс әллә нимә тапҡан да, көрк-көрк тип
тауыҡтарын саҡыра. Ғ. Дәүләтшин.
КӨр КӨЛДӘҮ ҡ. диал. Көртләү.
КӨр КӨр ӘҮ ҡ. диал. Гөр-гөр килеп ш аулау,
гөрләү. Ҡунаҡтар ҡыҙмаса булы п алды, ашхана
эсе тауыш алмаштыра алмаҫлыҡ һөйләшеү,
кәркөрәп көлөшөүҙәр менән тулды. Ж. Кейек
баев.
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КӨр КӘ и, иҫк. Ергә ҡаҙып яһаған торлаҡ;
баҙ өй.
К Ә РК Ә Һ Е Ҙ с. иҫк, Торор ере булмаған, йортерһеҙ. Кәркәһеҙ кеше.
КӨр ЛӨК и. 1. Көр булыу сифаты; һимеҙлек.
Урта көрлөктәге м ал ,
2. Тормоштағы муллыҡ, етеш хәл. Бөтә баҫыу

(йәки тәгәрмәсе) ҡар. көрөҫ сығыры. Көрөҫ

кояш аҫтында .. йылтырап ята. Унан көрлөк һәм
туклык аңҡып тора. Ә. Вәли.
3. Яҡшы кәйеф. К үңел көрлөгө,
#
Көрлөккә сыҙамаһаң, хурлы ҡҡа сыҙарһың.
Мәҡәл.
КӨҒМӘ: көрмә тел тотлоғоп һөйләгән. К өр

мә тел кеше.
КӨРМ ӘКЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. көрмәлеү.
КӨ РМ ӘК Л Ә Ү ҡ. 1. Көрәшкәндә билдән ура
тып тотоу. Көрмәкләп алыу.
2. ҡар. көрмәү 1. Көрмәкләп бәйләү.
КӨРМ ӘКЛӘШ ЕҮ ҡ. Ҡулға-ҡул килеп, ҡ о
саҡлашып кем еңерҙән алышыу; айҡашыу. К өр

бауы көрөҫтәрҙе сығырға аҫҡан бау. К өрөҫ ебе

(йәки к үҙәүе) көрөҫтөң буйлыҡты үткәреү өсөн
элмәкләп ҡуйған ебе. Көрөҫ сығыры (йәки тей
әге) көрөҫтө күтәреп алмаш-тилмәш йөрөтөп
торған сығыр йәки тейәк.
КӨРӨШ КӘ [РУС. кружка] и, һөйл. Стакан
рәүеш ендәге тотҡалы һауыт; кружка. Ҡ алай

көрөшкә. Сынаяҡ көрөшкә.
К ӨРП ӨЛ ДӘ К с. Көрпөлдәп ятҡан, йомшаҡ;
өрпәк. Көрпөлдәк ҡар. ш [М алайҙар] көрпөл
дәк саңды борхолдатып .. йүгерешә, һ . Д әүләт
шина.
К Ө РП Ө Л ДӘ Ү ҡ. Баҫҡан, тейгәнгә борҡоп ки
теү, өрпәк булыу (ҡалын ҡатлам булын ятҡан
онтаҡ нәмәләргә ҡарата); өрпөлдәү. Көрпөлдәп

би.
3. Бау, епкә уралып хәрәкәтһеҙ ҡалыу. [ А бы с

ятыу. Көрпөлдәп торган тупраҡ. ж Көн ҡоро
ларҙа убаның өҫтөндәге көрпөлдәп ятҡан яңы
көл ел менән осоп ауыҙга, танау га күҙгә тулып
тора. Ғ. Дәүләтшин.
КӨРПӘ 1 [рус. крупа] и. 1, Ашлыҡтың он
итеп тартҡанда онталмай ҡалған ҡабығы. К өр
пәле он. Көрпәгә күп сыгарыу. ш [Әхмәт Бурылга] йомшаҡ үләндәрҙе көрпә менән бутап
бирә торгайны. С. Агиш.
2. диал. Ярмаланып торған ҡаты ҡором. Мейес
мөрйәһенә көрпә тулган.
Ф [К үҙгә] көрпә осороу ( йәки һибеү) диал.
күҙ буяу (ҡар. күҙ).
К Ө Р П Ә 2 с. Ҡуңыр (һыйыр төҫөнә ҡарата).
Көрпә һыйыр.
КӨРПӘ 3 и. ҡар. күрпә 1 1.

тай:] Бы ҙауҙарга ла күҙ-ҡолаҡ булырһың. Әллә
ни, муйынсаҡтарына көрмәлеп ҡуймаһындар.

К ӨРП ӘК с . Баҫылып нығымаған, көрпөлдәп
ятҡан; йомшаҡ. Он кеүек көрпәк, ш Е л һис

С. Агиш.
ф Тел көрмәлеү әйтер һүҙҙе тейешенсә әйтә
алмай тотлоғоу. Беренсе рюмканан уҡ телдәр
көрмәлә башланы. Н. И ҙелбай. Б и ла л ниҙер

баҫылырга уйламай: һаман олой, һаман һыҙгыра, көрпәк ҡарҙы ойоҡһота. «Ҡайнар йөрәкле

әйтмәксе булгайны ла, ауыҙынан тауышы ла
сыҡманы, теле көрмәлде. Ә. Вәли.
КӨРМ ӘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. ҡар. көрмәлеү 2.
КӨРМ ӘЛ Ә Ү ҡ. ҡар. көрмәү '.

ләнеп ятҡан тәүге ҡар.
К Ө РП ӘКӘЙ и. Көрпә һыйыр.

мәкләшеп уйнау, ш Карт асыуланып, Айыуголаҡҡа килеп йәбешкән. Бы лар көрмәкләшеп
алгяп киткәндәр (Әкиәттән).
К Ө РМ Ә Л ДЕРЕҮ ҡ. Тотҡарлау, тотлоҡтороу
(телде). Тел көрмәлдерерлек ҡыйын һүҙ.
К ӨРМ ӘЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. көрмәү '. Ныҡ

көрмәлгән бау.
2. Хәрәкәтте тотҡарлап, уралыу. Ҡымшаныу,
иркен һулау юҡ, тар ҡәберҙәй төрмәлә. Асҡа
кипкән ҡул-аяҡҡа тимер бау көрмәлә. Т. Й әнә

К ӨРМ ӘҮ 1 ҡ. Оалып алып, элмәк итеп бәй
ләү. Көрмәп бәйләү. ■ Айбулат дилбегәһен
әллә нисә көрмәп, әллә нисә систе. Һ. Д әүләт
шина.
ф Ҡыҫҡа еп көрмәүгә килмәҫ. Әйтем.
К ӨРМ ӘҮ 2 и. Телдең тотлоғоуы. Теленә көр

мәү ингән.
К Ө РӨ и, ҡар. көрөҫ. Арт көрө сүпләп һуҡ
ҡанда биҙәк төш өрөүҙе еңеләйтеү өсөн ҡулла
нылған аҫмалы сыбыҡ.
КӨРӨТӨҮ [көрөк*] ҡ. Ит ултырып, көргә
әйләнеү; көрәйеү. Йәш үләндә мал тиҙ көрөк

тө.
КӨ РӨ К 1 [Р ус. крюк] и. диал. Суртанлыҡ.
КӨ РӨ К 2 с. диал. ҡар. көр 1.
КӨ РӨ К ТӨ РӨ Ү ҡ. ҡар. көрәйтеү '.
КӨ РӨ Н и. ҡар. гөрөн 1. Тротуарҙар буйлап
көрөндәр ташып аҡты. С. Агиш.
КӨРӨ Ҫ и. туҡ. Арҡау һалыу өсөн буйлыҡты
икегә айырып, алмаш-тилмәш асып тора торған
ҡуш ҡорамал. Көрөҫ таягы. Киндер көрөҫө.
Септә көрөҫө. Ҡылдан ишелгән көрөҫ. Көрөҫ
арбаһы диал. ҡар. көрөҫ сығыры. Көрөҫ аты
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кешеләр», 1967.
К Ө РП Ә КЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Көрпәк булыу. К өрпәк
КӨРП ӘСИ ТКӘ [р ус. крупчатка] и. Бойҙай
ҙың үҙәген генә һурҙырып тартҡан яҡшы он.
КӨРПӘСӘ и. диал. Түр юрғаны (ҡар. юр
ған).
КӨРПӘОӘЙ и. диал. ҡар. ташбаш 1.
КӨ РП Ә Ү ҡ. диал. Өҫтән ҡаплау, бөркәү.

Юрган көрпәү.
К ӨРП Ә ҮЛ Е с. Өҫтән ҡаплаулы. Көрпәүле

машина.
К Ә Р Р Ә 1 [гәр.] и. иҫк. Йөк. Хасидтарҙың
йөрәктәре һалмаҡланды, көррәһе ауыр булды
тарталмаҫтай. Аҡмулла.
К Ә Р Р Ә 2 [гәр.] и. иҫк. кит. Тумалаҡ нәмә.
ф Көррәи арыз Ер шары. Көррәи мөжәссәмә
глобус.
КӨРОИ [гәр.] и. иҫк. 1. Ултырғыс. Тора был

ҡыҙ ҡарап, ҙур ҡара күҙҙәрен тултырып, аҫыл
таштар менән биҙәкләнгән бер көрсигә улты
рып. М. Ғафури.
2. Мөнбәр, кафедра.
3. Тәхет. Хакимлы ҡ көрсиһе. Мөхәммәт көрсиһе 1) Мөхәммәт пәйғәмбәр тәхете; 2) күсм.
изге күргән урын. У л [урман] беҙҙең өсөн йәннәтелмәгуа, Мөхәммәт көрсиһе: күпме барһаҡ,
шат, көләс, үҙгәрмәй бер көйө. И. Насыри.
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аятыл көрсн ҡөрьәндең тәхет тураһындағы
аяты.
ф Ғәрше көрси кар, ғәрше.
КӨ р СӨ [фарс,] и, иҫк. Суҡмар (боронғо һу
ғыш ҡоралы).
КӨ р СӨЙ и, кар, көрси.
КӨ р СӨК и, диал, 1. Н иҙеңдер килеп бөткән
ере; сик. Ҡалды гумер ., Ә калганы көрсөгөнә
кыла сәфәр, Н. Нәжми.
2. Ярыштың тамамлана торған ерендәге һы
ҙыҡ. Көрсөккә алдан килеу, т Көрсөккә етер

К ӨҒҺӨ НӨ Ү ҡ. Күңелһеҙ кисерештән тәрән
итеп бер һулау. Ауы р көрһөнөү. ■ [Ҡатын]

алдан гына теге кыҙ тагы кыуып килеп етте,
К. Мәргән.
ф Көрсөккә терәлеү ҡыйын хәлгә, тотҡарлыҡ
ҡа осрау; һуңғы сиккә етеү. Эш тагы ла көрсөккә
терәлде, Ягырга бер агас утын юк ине, Ғ. Ғ ү
мәр.
КӨр Ҫ и. Ҡыҙ кейәүгә киткән саҡта ағалары
биргән бүләк.
КӨ РТ и. Ҡалын ҡар. Көрт аҫтында калыу.
Көрт баҫыу. Көрт ярып барыу, ■ Ас бүреләй

олой ине тышта буран, көрткә сумып йоклай
ине беҙҙең урам. Р. Назаров,
к ө р т в а ҫ м а 1 и. диал. Көртмәле,
к ө ғ т е а ҫ м а 2 и. диал. Лапы.
КӨ РТ К Ө РТ окш. 1. Баҫып ултырған йәки се
беш сығарған тауыҡтың саҡырыу тауышын бел
дергән һүҙ. [ Себештәрҙең] артынан көрт-көрт
тип әсәләре килә. К. Мәргән.
2. Ҡышҡы юлдан барған толҡ тауышын бел
дергән һүҙ. Көрт-көрт итеү.
КӨ РТЛ Ө К 1 и. Тауыҡ һымаҡтар ғаиләһенә
ингән, күкшел буҙ төҫтәге күгәрсен ҙурлыҡ ҡош
(ҡыр тауыҡтарының бер төрө), һ ә р агастың
башында кар, төбөндә көртлөк, Ғ. Әмири.
КӨРТЛ Ө К 2 и, диал, кар, ҡуй '.
К Ө РТЛ Ә Ү ҡ. Көрт көрт (1 мәғ.) итеү, көрткөрт тигән тауыш сығарыу.
КӨРТМ Ә и, диал. Көртмәле.
КӨҒТМ ӘЛЕ и., ҡара көртмәле 1. Йылтыр
ваҡ япраҡлы, алһыу сәскәле, ҡыҫҡа һабаҡлы
ҡыуаҡ үҫемлек; ҡара еләк (ылыҫлы йәки ҡат
наш урмандарҙа, дымлы ерҙә була). Көртмәле

яңгыҙ ҡалаһын уйлап, тәрән көрһөнөп ҡуя.
Н. Ҡәрип. Ул тәрән итеп көрһөндө лә.., оҙон
көй йырлар алдынан була торганса, оҙаҡ ҡына
тамаҡ ҡырҙы. Ә. Вахитов.
• Эшләргә иренгән көлөр ерҙә көрһөнгән.
Әйтем.
КӨ р ҺӨНӨШӨҮ ҡ. урт. ҡар. көрһөнөү.
КӨ р ШӘК [рус. горшок] и. 1. Балсыҡтан ян
дырып эшләгән йомро һауыт. Оҙон муйынлы

көршәк. Тотҡалы көршәк. ю Мин иртүк тор
гас.., китек көршәк күтәреп, һөт эҙләргә китәм.
Ғ. Минһажев. / с. мәг. Балсыҡтан яндырып эш
ләнгән. Көршәк көрөшкә. Көршәк һауыт.
2. Түбә ябыу өсөн балсыҡтан яндырып яһа
ған һырлы плита; черепица. Ө йҙәр арыш һала

мы менән тигеҙ, бөхтә итеп ябылган. Көршәк
менән япҡан түбәләр ҙә күренә. Д. Юлтый.
ф Көршәк ватыу йыйын, байрам ваҡытында
ҡыҙыҡ өсөн үткәрелә торған ярыш (бағана ба
шына көршәк эленә, күҙен бәйләгән кеше бер
нисә аҙым ерҙән туралап барып шуны һуға).
• Ҡатыҡ эскән котолган, көршәк ялаган тотолган. Мәҡәл.
КӨРШ ӘКСЕ и. Балсыҡтан һауыт-һаба яһау
сы.
КӨРӘГӘ и. 1. Ҡымыҙ, бал, буҙа кеүек эсем 
лекте табынға ултыртыу өсөн ағастан йәки ти
ренән яһаған күнәк ҙурлығындағы һауыт. К ө 
рәгә ябыуы. Семәрле көрәгә. ■ һ и к е өҫтөнә

ҡап урталыҡҡа ҙур бер кәрәгә менән бал ҡуйылган. Көрәгәне уратып кешеләр ултырган.
Ж. Кейекбаев. Көрәгәһе йәмле, ҡымыҙы тәмле,
нисәү икән һауган бейәһе (Халыҡ йырынан).
Көрәгәгә бата (йәки бәрәкәт)! табынға көрәгә
килтергәндә, хуплап ҡысҡыра торған һүҙ.
2. диал. Тәпән.
3. диал. Бал мискәһе.
ф Көрәгә төбө 1) эскеле табын, мәжлес.

Әсәйем .. көрәгә төбөндә генә түгел сәй яһап
ултырган сагында ла йырлап ебәрә торган б у л 
ган. Я. Ҡолмой; 2) мәжлестең һуңы. Көрәгә
төбөнә өлгөрәйем тип киләм ,— тине Әптелсәскәһе,
2. Шул үҫемлектең муйыл ҙурлығында күгел мән бабай.. — Тап башына өлгөрҙөң. С. Кули
бай.
йем ҡара емеше. Сәгиҙә тау битендә бүртенеКӨРӘТӘСЕ и. Табын башлығы. Ш ул арала
шеп, карагускы лланы п бешкән көртмәлене йы
көрәгәселәр һаба-турһыҡтарына, аяҡсылар туҫйырга тотондо, М. Тажи.
тактарга ҡымыҙ ҡойорга ла етеште. Ғ. Х өсәйе
ф Ҡыҙыл көртмәле 1) ялтырап торған мәңге
нов. Ташбулат көрәгәсе булганлыҡтан, тәмләп
йәшел ваҡ япраҡлы, алһыу суҡ сәскәле, ергә
ҡарар өсөн тип, башта уҡ м ул гына төшөрөп
түшәлеп үҫкән, ҡыуаҡ үҫемлек; мүк еләге
алгайны. С. Агиш.
(төньяҡ урмандарында дымлы ерҙә була). Ҡы
К ӨРӘЙ ЕҮ ҡ. 1. Ит-май ултырыу (малға ҡа
ҙы л көртмәле япрагы; 2) шул үҫемлектең ваҡ
рата); һимереү. Х әҙер бейәләр көрәйҙе, сәскә
ҡына әсе ҡыҙыл еләге. А як аҫтында мүк түшә
утлап ҡына йөрөйҙәр. Ш. Янбаев. / диал. Ит
леп ята, ҡыҙыл көртмәле осрай. Ф . Мәҡсутов.
ҡуныу, таҙарыу (кешегә ҡарата). Көҙгө бай
КӨРТМ ӘЛЕК и. ҡар. көртмәле.
лыҡта бер аҙ көрәйеп ҡалган халыҡ [яҙ] ҡабат
КӨр т ӨЙ и. Еңһеҙ, яғаһыҙ һырма.
асыга башланы. Ф . Иҫәнғолов.
КӨРТӨ К ӘЙ и. ҡар. көрТөй.
2. Хәл кереп шәбәйеү; ҡеүәтләнеү. Х әҙер дош
КӨ ргГӨЛДә Ү к. Көрт-көрт (2 мәғ.) тигән
ман көрәймәҫ, беҙгә яҡын килә алмаҫ. Ф. Дәү
тауыш сығарыу. Сана жыйылдау ын, тояҡтар
ләтшин. / Тулы сифатлыға әйләнеү, яҡшырыу,
көртөлдәү ен .. еңеп, һауаны мотор тауыштары
шаулатты. Һ. Дәүләтшина.
күтәрелеү. Тауышы көрәйҙе, ■ Кеш еләрҙе
шатлыҡ солгап алды. Кәйеф күтәрелеп күңел
К Ө РҺ Ө Н Д Ө РӨ Ү ҡ. Көрһөнөргә мәж бүр итеү.
көрәйеп китте, Б. Хәсән.
Күкрәккә һыймай ташып барган тулҡындар
ауыр көрһөндөрә, Һ. Дәүләтшина.
КӨРӘЙТЕҮ ҡ. 1. Таҙа, көр хәлгә килтереү;
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һимертеү. Малды көрәйтеү, / диал. Ит ҡундырыУ, һимертеү (КеШегә тсарата).
2. Ныҡлы, баҙыҡ итеү; Күтәреү. [Зилский]

рәш. Көрәшкә сыгыу. ш Көрәш үҙенән-үҙе ҙ у 
райып китте. Йәш батырҙар көрәшкә исемле
батырҙарҙы саҡырырга тотондо. Ш. Шәһәр.
Алышта ла, көрәштә лә көс кенә түгел, таҫыл
лыҡ та кәрәк. Ғ. Хөсәйенов. Классшс нөрәш
ҡар. КлассйК. Көрәш бнреү көрәшкә сығыу.
Барсынһылыу ҡашына [егет] килһен, Барсынга көрәш бирһен. «Алпамыша». Көрәш тотоу
алышыу, көрәшеү. Егет риза булып көрәш тот
ҡан. Былар ете көн, ете төн көрәшкән (Әкиәт

тауышын көрәйтецкерәп, начальниктар тауышы
менән: — Өмөт кайҙа? — .. тип ҡысҡырып ебәр ҙе. Ғ. Дәүләтишн. Тәбигәт матурлыгы күңелдәрҙе көрәйтә. Ф . Иҫәнғолов.
КӨр ӘК и. Ҡ аҙы ү, Көрәү өсөн тсүлланылған
яҫы башлы, оҙон һаплы тсул тсоралы. Агас
кәрәк. Тимер кәрәк. Кәрәк һабы. ■ И генде ат
менән баҫып, кәрәк менән елгәрә инек. М. Ғажи. Йомран кеүек ер ҡаҙабыҙ, кәрәк беҙгә бик
кәрәк (Бәйеттән). И КмәК Көрәге тсыҙыү мейескә
икмәк ултыртыу өсөн тсүлланылған оҙон һаплы
яҫы башлы ағас ҡорал. Һалдат көрәге ҡыҫҡа
һаплы бәләкәй кәрәк.
+ Көрән ойо диал. гәрнис. Көрән һаҡал ҡар.
һаҡал
КӨр ӘКЛӘҮ ҡ. 1. Кәрәк менән алыу. К өрәк

ләп ташыу.
2. күсм. ҡар. нөрәү 2. һ ү ҙ оҫталары бер сисе
леп алһа, хазинаны бөртөкләп кенә түгел, кө
рәкләп килтереп алдыңа өйә. К. Мәргән.
КӨр ӘЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. нөрәү.
2. Хәл ҡылымдың m Формаһында төп ҡылым
ға эйәреп «күп булып, күпләп» мәғәнәһен
бирә. Ш әкирйәнде база мөдире итеп үрләтте
ләр • Бына шунан һуң .. уларҙы ң өйөнә байлыҡ
көрәлеп инә башланы. М. Садыкова.
КӨр ӘМӘ и. диал. 1. Бағау.
2. Бүрәнә араһына мүк һыҙлыҡлай торған
ағас ҡалаҡ.
КӨр ӘН с. 1. Ҡыҙҙырылған ҡәһүә төҫөндә
ге, ҡыҙғылт ҡара. К ара көрән. К ы ҙы л көрән,

һары көрән. Сейә көрән. Көрән яулы ҡ. ж [У ҡы
усы] ҡыҙҙар көрән күлдәк кейеп, аҡ алъяпҡыс
бәйләп, байрамса кейенеп килгән. 3 . Биишева.
Ҡыҙыл гына күндән йүгән төйҙөм, килешеп то
ра көрән дүнәнгә (Халыҡ йырынан).
2. диал. Миләүшә төҫ; ҡыҙыл күк. Көрән ка
ра. ■ Талгын иҫкән дымлы ел иркенә көрән
сугын болгай сирендәр. Ә. Вәли.
3. диал. Һор.
КӨр ӘНДЕ и. Көрәп өйгән ҡар.
КӨр ЭН Л Ә Н ЕҮ ҡ. Көрән төҫкә инеү, көрән
булыу.
КӨр ӘНС ӘЙ и. ирк. Көрән ат. Ерәнсәй ҙә

менән ай көрәнсәй тибен тибә тауҙың үңерендә
(Халыҡ йырынан).
КӨр ӘНҺЫУ с. Көрәнгә тартым. Көрәнһыу

төҫ.
К Ө р ӘҮ ҡ. 1. Кәрәк менән һоҫоп-һоҫоп ситкә
алыу. Ситкә көрәү. ■ Ҡар тәрән ултырган,

V:

I

к

K 0P

тән).
2. Йәмғиәттең ҡапма-ҡаршы көстәре араһын
дағы алыш. Политик көрәш. ■ Беҙҙең көрәш
мал өсөн түгел, беҙҙең көрәш — синфи көрәш.
Д. Юлтый. Ошо тормошто тыуҙырыу өсөн кө

рәштә ҡорбан булган иптәштәргә салют итеп,
залп бирәйек. Б, Х әсән. Егерменсе йылдар ба
шында, мәҫәлән, рус һәм татар әҙәбиәтендә
төрлө агымдар көрәше киҫкенләш еп китә.
Ғ. Хөсәйенов.
3. Ауырлыҡты, ҡаршылыҡты еңеүгә, ниҙелер
юҡ итеүгә, бөтөрөүгә йүнәлтелгән эш. Тәр

типһеҙлеккә ҡаршы көрәш. Бюрократизмга
ҡаршы көрәш, ж Тулҡы нга ҡаршы көрәш оҙаҡ
барган. 3 . Биишева.
4. Ниндәйҙер маҡсатҡа йүнәлтелгән көсөргә
нешле эш. Тыныслыҡ өсөн көрәш, ж Мин үҙем

де Ленин эгие әсән көрәш ҡосагына бирҙем.
Р. Ниғмәти.
5. күсм. Бәхәс, үҙ-ара әйтеш, һ ү ҙ көрәше,

ж Күберәк кинәйәнән торган был көрәште [Тимергәле менән Үмәрҙең әйтешеүен] Гөлйөҙөм
тулыһынса аңлай алманы, Һ. Дәүләтшина.
КӨр ӘШЕҮ ҡ. 1. Билдәле ҡағиҙә буйынса
билдән алып көс һынашыу; алышыу. Бәйгелә
көрәшеү, Билгау һалып көрәшеү, ж Бик оҙаҡ
көрәш кәс, Алпамыша бер килеп уң ҡулы менән
Барсынды күтәреп алды, ти. «Алпамыша».
2. Ҡаршы торған ижтимағи көс менән алы
шыу. Дошман менән көрәшеү, ж К үп ерҙәрҙә

крәҫтиәндәр батша хөкүмәте менән көрәшергә
күтәрелә, уларҙы ң түрәләр ҡулында ҡол булып
торголары килмәй, Һ. Дәүләтшина. / Икәү-ара
тартышыу, алышыу. А ҡы ллы лар ,, бар аҡылды
көрәшергә саҡыргандар, ҡарап ҡарайыҡ: бер һы
лы уҙы еңер микән? Ш. Бабич: [Роза:] һеҙ унда
кубизм да футуризм менән көрәшкәндә беҙ бын
да оппортунизм менән көрәшә торгайнык.
С. Агиш.
3. Ауырлыҡ, ҡаршылыҡ менән алышыу; еңеп
сығырға көс һалыу. Ҡ оролоҡ менән көрәшеү.
и [Айбулат] йөрәген өҙөп барган әрнеү менән

көрәшеп тыныс булырга һәм Гөлйөҙөмдө лә
тынысландырыр га тырышты. Һ. Дәүләтшина.

уны көрәп ташламай тороп эскә инеү мөмкин
түгел ине. Т. Хәйбуллин. / Кәрәк менән таҙар
тыу. Ҡар көрәү. Юл көрәү, ж Ҡһпҡа алдын, тро
туарҙы иртән көрәп өлгөрмәйһең, кис булы уга
тагы ҡаплана. Б. Бикбай.
2. күсм. Хәл ҡылымдың
Формаһында төп

4. Билдәле бер маҡсатҡа ирешеү өсөн ныҡыш
малы эш алып барыу. Х аҡлы ҡ әсән көрәшеү.

ҡылымға эйәрен «күпләп, күп итеп» мәғәнәһен
бирә. Аҡсаны көрәп алыу. ж [Әбей — абыстай-

Сифат өсөн көрәшеү, ж Тыныслыҡты тик ятып
түгел, ә көрәшеп алырга кәрәк уны. Ә. Бик-

га:] А лла инде һиңә бәхетте көрәп-көрәп, итәк
тултырып биргән. Т. Хәйбуллин.
КӨр ӘШ и. 1. Билдәле ҡағиҙә менән кем йығарҙан башҡарылған көс һынаш; алыш. М илли кө

чәнтәев.

/ Ниҙелер юҡ итеү, бөтөрөү өсөн көс һалыу.

Эскелеккә ҡаршы көрәшеү. Н аҙанлыҡҡа ҡаршы
көрәшеү.

ф Еңгән кеше, еңдем, тимәҫ, көрәштем, тиер.
Әйтем.

КӨр ӘШЕҮ 2 ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. көрәү 1.
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КӨр ӘШСЕ и. 1. Көрәш ярышында ҡатнаш
ҡан, көрәш менән шөғөлләнгән кеше. Көрәш се
ләр .. ашап-эсеп көрәшкә көс йыя. О. Мифта
хов. [Ф әхри] көрәшсе ул, майҙандарҙа бәйге
алып, маһайып өйрәнгән. Б. Бикбай.
2.
Ижтимағи көстәр араһындағы көрәштә ҡат
нашҡан кеше. Әҙерләймен алгы көндәр өсөн
көрәшселәр — ҡыҙыл батырҙар. Ғ. Амантай.
КӨр ӘШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар, көрәштереү.

йоғонто яһау һәләтенән килгән мөмкинлек;
ҡеүәт. Х алы ҡ массаларының хазинаһы булып

Яҙгы сәсеү бөткәс, ауылдарҙа бәйгеләр үткә
релә, аттар сабыштырыла, батырҙар көрәштерелә. Д. Юлтый.
КӨр ӘПГГЕр ЕҮ ҡ. Үҙ-ара көрәшергә ыңғай
латыу, көс һынаштырыу. Бер-береһе менән бик

дуҫ йәшәгән, ти, былар [Әйләр хан менән Б ү 
ләр хан], һунарга сыгып, ҡош атып, бәйге яһап,
ат саптырып, батырҙарын көрәштереп, көс һынаштырып, күңел асып көн иткәндәр, ти. «Ал

әүерелгән алдынгы идеялар прогрестың хәрәкәт
иттереүсе ҡеүәтле көсөнә әйләнә. «Оовет Баш
ҡортостаны», 1985, 16 ноябрь. / Кешенең аңы
на йоғонто яһау һәләте; ҡеүәт. Китап көсө. һ ү ҙ

көсө. Әҙәбиәттең көсө. ш һы нлы сәнгәт үҙе
нең эмоциональ көсө йәһәтенән айырыуса ҙур
әһәмиәткә эйә. «Ағиҙел», 1960, № 10. / Кешенең
эш-ҡылығына тәьҫир яһау сараһы; ҡеүәт. Ғә
ҙәт көсө. ■ Ислам дине дәүләт дине булган
илдәрҙә дини йолаларҙы үтәтеү өсөн рәсми за
кон көсө файҙаланыла. «Оовет Башҡортоста
ны», 1970, 19 ноябрь.
6. Нимәгәлер ҡаршы торор, тәьҫир итер сара;
ҡ еүәт. Сихри көс. ш Мөхәббәтте еңер көс юҡ.
3 . Биишева. / Тәнгә, ағзаға тәьҫир итеү һәләте.

А гы у көсө. Дарыу көсө.

памыша».
ф Һ үҙ көрәштереү бәхәсләш еү, ҡаршы әйтеү.

7. Йәмғиәттең эш, тормошона йоғонто яһау
хоҡуғы. Документты үҙ көсөндә ҡалдырыу.

Түрә әйткәс, Ҡарасәс һүҙ көрәштереп тора а л 
маны. Ғ. Дәүләтшин.
КӨр ӘШТӘШ и. Көрәштә бергә ҡатнашҡан
кеше. Ленин мәңге йәшәр, көрәштәше, етәксеһе
булып Өфөмдөң һәм Тыуган илемдең. Я. Ҡол-

Юридик көскә эйә булыу, ш Югаргы суд приговорҙы үҙ көсөндә ҡалдырҙы. X. Зарипов.

мой.

к ө е и. 1. Йән эйәләренең физик эш йәки
хәрәкәт башҡара алыу мөмкинлеге, һәләте;
ҡеүәт, ҡарыу. Көс бөтөү. Көс кереү. Көстән
яҙыу. Көс еткеһеҙ. ■ Алышта ла, көрәштә лә
көс кенә түгел, таҫыллыҡ та кәрәк. Ғ. Хөсәйенов.
Айтуган менән Көнтуган икәүһе көрәшеп көс
һынаша, ти. Айтуган Көнтуганды күтәргән, ти.
Ә Көнтугандың Айтуганды күтәрергә әҙ генә
көсө етмәгән, ти (Әкиәттән). / Кешенең һалған
хеҙмәте. Ҡ ул көсө. Кеше көсөнән файҙаланыу,
ш Шафиҡ тыуган ере өсөн үҙ көсөн йәлләмәне.
Я. Хамматов.
2. Берәй эш башҡара алырлыҡ рухи мөмкин
лек, һәләт. Бөтә көстө һалыу. Эшкә көс табыу,

ш Зәки Вәлиди тарафынан ҡуйылган кешеләр
.. кантонда партия ойошмаларын булдырмаҫҡа
бөтә көстәре менән ҡаршы торҙолар. Т. Йәнәби.
Бесән эшләү ҡыҙыгынан айнып өлгөрмәгән немецтәр, арыш өлгөргәс, яңы дәрт, яңы көс менән
арыш эшенә тотоноп китте. Ғ. Дәүләтшин. Бала
бит у л эшкә көс бирә, тормош йәме күберәк
күренә. Ғ. Сәләм. «Х аҡлы ҡ ҡасан булһа ла бер
табылыр әле», — тип уйланы Сәгиҙә, Ошо уйҙар
уга көс, ышаныс, түҙемлек бирҙе. М. Ғажи.
3. Берәй нәмәнең эш башҡарыуға булған (фи
зик мөмкинлеге; ҡеүәт. Машина көсө. Е л кө

сө. ш Агын һыу көсө менән ҡыуылган йыуан
бүрәнәләр, бер-береһен тыгыҙлап, эткеләп, ашыга-ашыга алга ага. И. Насыри. / Физик үҙен сә
лектән барлыҡҡа килгән эшмәкәрлек һәләте.

Атом көсө. Ерҙең тартыу көсө. Электр көсө.
4. Эш башҡарыусылар һанынан, күләменән
килгән мөмкинлек. Умарта күсенең көсө.
5. Авторитет, власть һ. 6. менән билдәләнгән
ҡеүәт. Коллектив көсө. Дәүләт көсө. ш [Имай

старосталыҡты] ташларга кәңәш бирҙе. Н ы яз
гол быга риза булманы. Ҡ улында аҙыраҡ көс
тә булмагас, хәҙер үк йомарлап ташларҙар тип
ҡурҡты. Һ. Дәүләтшина. / Йәмғиәт тормошона
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8. Н иҙеңдер ғәмәлләшеү кимәле, сағылыу д ә
рәж әһе. Шартлау көсө. Яҡтылыҡ көсө. ш Д өр

ләгән ялҡын көсөнән һиҫкәнеп уянды мазлум
ил. Ш. Фидаи. / Уй-тойғоноң ғәмәлләшеү, сағы
лыу кимәле. А сыу көсө. Мөхәббәт көсө. Н әф 
рәт көсө.
9. Ғәскәр, хәрби ҡеүәт. Ҡ ораллы көстәр.
■ Ҡ ыҙыл Армия менән партизандарҙың бер
ләш кән көсө эште тиҙ тотто. Һ. Дәүләтшина.
10. гәҙәттә күпл. Бер эш-маҡсат тирәһендә
тупланған ижтимағи төркөм. Демократик көс
тәр. Прогрессив көстәр. Реакцион көстәр,
ш Ж урналга [« Д әһриәгә»] үҙҙәренең ҡәләмдә
ре менән танылган күп кенә мәҙәни көстәр ҡат
нашлыҡ итә. Т. Йәнәби.
11. күсм. Ҡыйынлыҡ, ауырлыҡ. [Гөләйшә:]
Бер оло юлга төшөп алыуы көс. Юлга төшөп
алһа, һин уга йөктө тейәй генә бир, тарта ул.
М. Хәйҙәров. Күгәреп тә ятҡан күк арканы
артылыу ы атҡа көс булды (Халыҡ йырынан).
ф Ат көсө ҡар. ат '. Етештереү көстәре ҡар.
етештереү. Кеше көсө ҡар. кеше. Йән көскә
(йәки көс менән) бөтә булған көстө һалып. Йән
көскә йүгереү. ■ А ҡбурҙай .. ишектең кейеҙе
нән матҡып тешләп ала ла, йән көсө менән ишек
келәһен аҡтара тартып, өйгә инә. М. Буранғо
лов. Көс ағасы диал. тыйғыса. Көс бяреү хуп
лап, ҡеүәт биреү. Ҡарт ҡул сабып, балага дәрт,
көс биреп торҙо. М. ТГажи. Көс кялеү 1) ауыр
лыҡ төшөп, зарарланыу. Ауы р күтәрмә, көс ки
лер; 2) ауырлыҡ төшөү, ҡыйын булыу. Йәнгә
көс килеү. Намыҫҡа көс килеү. Көскә ултырыу
үҫеп нығыныу. Көс ташлау көсһөҙләнеү, хәл
һеҙләнеү. Күсәбә көс ташламаган, башында
салт аҡыл. Ғ. Ибраһимов. Көс төшөү 1) эштең
төп өлөшө тура килеү, ауырлыҡ төшөү. К олхоз
эшендә хәҙер механизаторҙарга күберәк көс
төшә; 2) ауырлыҡ төшөп, зарарланыу. Көстән
кллеү йәки көс етеү хәлдән килеү. Көс еткән
тиклем ярҙам итеү. Көстән килгәнсә эшләү.
Күкрәк көсө кешенең үҙ хәләл көсө, үҙ хеҙм ә
те. Аталарҙан бала йәшләй ҡалһа, күкрәк көсө
менән мал таба (Халыҡ йырынан). Ҡара көс

к

көс

көс

1) ш ул уҡ, ҡул көсө (ҡар, ҡул); 2) реакцион
ҡарашлы ижТимағи төркөм. Ҡалҡты ысын ҡояш,
кипте йәш, ҡапланды ҡара көс йөҙ түбән! Ш. Б а
бич. Эшсе көсө ҡар. эш се. Әйткәнгә көс әйтһәң
дә ҡыйын. — Әйткәнгә көс , — тине Я нгалы чев ,—

уыш. ш Паровоздарҙан сыҡҡан ҡуйы дегет
төҫлө ҡап-ҡара төтөндәр, көслө янгынды хәтер
ләтеп, күккә олгаша. М. Тажи. / Күңелде ныҡ
биләп алған. Көслө теләк. Көслө тойго. m Уй
ҙар яҡты, яҡын йәшен һымаҡ, йөрәктәрҙә көс
лө кисереш. Р. Ниғмәти.

бына Йомаҡаевты ҡарагыҙ. Уттай эш ваҡытын
да үгеҙ кеүек егетте күсер итеп алып киткән.
С. Агиш.
ф Атың барҙа елеп ҡал, көсөң барҙа йөрөп
ҡал. Мәҡәл. Башыңда аҡылың аҙ булһа, ике
аягыңа көс килә. Мәҡәл. Түккән көсөң буш б у л 
маҫ, эшләмәй күңел хуш булмаҫ, Мәҡәл. Тә
гәрмәс әйләнгәндә күсәренә көс төшөр, Мәҡәл.

Үткер ҡылыс ҡынга көс, үтмәҫ ҡылыс йәнгә
көс. Мәҡәл. Үҙемдеке тигәндә үгеҙҙәй ҡара кө
сөм бар. Әйтем.
КӨС-КӨ С саҡр. Көсөк саҡырғанда әйтелә.
К ӨСКӘ р. Ҡыйынлыҡ, ауырлыҡ менән; саҡ.
[Егет] ташты көскә-көскә ҡуҙгатып, ситкә эткән, ти (Әкиәттән).
К Ө С -Ҡ ЕҮӘ Т и, йыйн. Көс һәм ҡеүәт. Көсҡеүәт артыу, ш Көс-ҡеүәттең бөтәһе ерҙән ин
де, ҡеүәтте, тим, йәлләмәй биргән инде. М. К ә
рим. Бәгиҙә Исхаҡтың һаҡал-мыйыҡ саҡ беле
неп килгән йөҙөнә, көс-ҡеүәт инә башлаган кү к
рәгенә, беләктәренә ҡыҙыгып, оҙак ҡарай.
Ш. Янбаев.
КӨСЛӨ с. 1. Физик көсө күп; ҡеүәтле. К өслө

кеше. Көслө ҡулдар. Көслө ат. m Ҡарагөлөмбәт үтә көслө батыр икән, йөклө арбаны бер
үҙе тартыр икән. «Бабсаҡ менән К үсәк».
2. р ухи йәһәттән ныҡ, рухи яҡтан көсө бул
ған; ныҡлы. Көслө ихтыяр. Көслө характер.
■ М исек, гәмбәр еҫе аңҡый, гәмбәр һиндә..,
мөхәббәтле эҫе, көслө ҡан бар һиндә. Ш. Бабич.
3. Хәрби лҡтан ныҡ, яҡшы ҡоралланған. К өс

лө армия. К өслө отряд. Көслө ҡәлгә. ш Тиҙ
генә гәскәр туплап, ҡаршы барып ҡарай был,
әммә теге яҡ бик көслө булып сыга (Әкиәттән).
4. Ижтимағи көсө һәм экономик мөмкинлеге
ҘУР булған; ҡеүәтле. Көслө ил. Көслө дәүләт.
Көслө колхоз. ■ [Былар] көслө кулактар ..

һәммәһе тип әйтерлек ялсы тоталар, тирә-яҡ
менән сауҙа йөрөтәләр. Ғ. Дәүләтшин. / Й әм
ғиәттәге урыны менән өҫтөн торған, һ и н [Сә
лих] бәләкәй, ш улай ҙа һәйбәтһең, һ и н бит
Әмирханов кеүек ҙур, көслө кеше менән көрә
шергә теләйһең, С. агиш . // Юҡтырһың да алла!
Әгәр булһаң,,, ирек бирмәҫ инең көслөләргә
көсһөҙҙәрҙе былай таларга. М. ҒаФури.
5. Эш башҡарыу мөмкинлеге ҙур; ҡеүәтле.

Көслө мотор. Көслө машина. Көслө телескоп,
ш [Электр] теләһә тау-таш ваттыра, төндә таң
дар аттыра.. Унан көслө илдә юҡ. Ғ. амантай.
/ Ныҡ тәьҫир итә торған; ҡеүәтле. К өслө агыу.
К өслө бал. Көслө дарыу, ш 14 градус йылы
лыҡта әсетелгән ҡымыҙ көслө ҡымыҙ була.
М. Ғөбәйҙуллин. / а ң , тойғоға йоғонто яһау
һәләте ҙур. Көслө әҫәр. ш Русса яҙы лган хат

көслөрәк булы р төҫлө тойолган уга [Ғариф
агайга]. Б. Бикбай.
6. Эш башҡарыу мөмкинлеге ҙур (күскә ҡа
рата). Көслө умарта.
7. Булыуы, сағылыу кимәле ҙур, юғары дәрә
жәлә булған. К өслө агым. К өслө ел. К өслө та

8. Үҙ эшенең бөтө нескәлеген белгән; оҫта,
һәләтле. Көслө пианист. Көслө шахматист. К өс

лө яҙыусы.
9. р. мәг. диал. Бик яҡшы, тейешле дәр әж ә
лә. Эш бик көслө ҡуйылган. / Бик күп (йәнле
нәмәләргә ҡарата). Былтыр беҙҙә бүре бик көс
лө булды.
ф Көслөнөкө замана (йәки донъя) ҡулындағы
хоҡуҡ, мөмкинлекте үҙ Файҙаһына йүнәлткән
кешегә ҡарата әйтелә.
•
К өслө көслөгә үсле. Әйтем. Осорганга ел
көслө, еңелгәнгә ир көслө. Мәҡәл. Үлемдән оят
көслө. Мәҡәл.
КӨСЛӨК: көслөк менән 1) көс ҡулланып,
ирекһеҙләп. [Гөлкәй:] Х ан мине көслөк менән
алып китергә килгән. И. Ниғмәтуллин; 2) ауыр
лыҡ, ҡыйынлыҡ менән, ирекһеҙҙең көнөнән.

[Үм әр ҡарт] көслөк менән, тешләнеп риза б у л 
ды. Һ. Дәүләтшина.
К ӨСЛӨЛӨК и. 1. Ҙур көскә эйә булыуҙан,
ф изик көстән килгән сиФат. Мәрҙән .. юрамал
бүрәнәнең гел йыуан башынан күтәрә, уның
көслөлөгөн күрһендәр, йәнәһе. С. Поварисов.
2. Юғары кимәлдәге ижтимағи һәм экономик
көскә эйә булыуҙан килгән хәл; ҡеүәт. И лдең

көслөлөгө.
3. Сағылыу дәрәж әһе, булыу кимәле юғары
лыҡтан килгән хәл (тәбиғәт күренештәре, уйкисерештәргә ҡарата). Елдең көслөлөгө Хистең

тәрәнлегенә һәм көслөлөгөнә инаныу.
КӨСЛӨЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. көсәйеү.
К ӨСЛ ӘН ЕҮ ҡ. ҡар. көсәйеү.
КӨСЛ ӘҮ ҡ. 1. Ирекһеҙләп мәж бүр итеү. Б а 
ланы көсләп ашатыу, ш [Батша — Заятүләккә:]
Бындагы донъя оҡщамагас, ҡайтып кит һин
үҙеңдең Балҡан тауыңа, һ и н е бер кем дә көсләп
тотмай, «Заятүләк менән һыуһылыу».
2. Ү ҙеңде ирекһеҙләп берәй нәмәгә мәжбүр
итеү. К өсләп йылмайыу. К өсләп илау, ■ [З ө л

хизә:] Й әнең һөймәгәс, көсләп яратып булмай
икән шул. Н. И ҙелбай.
3. Көс ҡулланып, енси мөнәсәбәткә мәжбүр
итеү; йәбеш еү, талау. [Зәйнәпте] Заһир м улла

үҙе көсләгән дә ҡорһагы беленә башлагас,
ҡыуып сыгарган. А. Карнай.
КӨСЛӘШ ЕҮ ҡ. Үҙ ихтыярыңды көсләп та
ғыу. Көсләш еп эшкә инеү. ■ Зө лхи зә ирен

ярып ҡарау га аяҡ-ҡулы менән ҡаршы төштө..
Врач та артык көсләшмәне. Н. Мусин.
КӨСМӘН и. Борам йәки һалдағы ҡойроҡ ишкәге.
К ӨСНӘ [РУС. гусли] и. Рус халҡының сир
теп уйнай торған күп ҡыллы музыкаль ҡора
лы.
КӨСӨГӘН и. Ҡарсығалар ғаиләһенә ҡараған,
оҙон осло ҡанатлы, суҡыш аҫты бәләкәй генә
һаҡаллы, ҡараһыу һор төҫтәге ҙур йыртҡыс
ҡош.
КӨСӨК 1 и. 1. Эт балаһы. Ата көсөк. Инә
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көс

көсөк, ш А ла эт ике көсөгөн эйәртеп сыҡты ла,
ике генә өргәс, .. кире боролдо, С. Агиш. Рәми
был этте бынан йыл ярым элек, өс айлыҡ көсөк
сагында һатып алгайны. X. Мохтар. / д иал .
Йорт эте. Б әйле көсөк . Сәүек көсөк. Көсөк то
тоу,
2. эйл. ф. к ө с ө г ө м балаға ирКәләп әйтелә.
« Туңганһыц бит, к ө с ө г ө м — тине Булат һәм
[Тимерҙе] алама сәкмәне аҫтына алды. В. Бик-

итеүҙе талап иткән; ҡаршылыҡлы, аүыр, киҫ
кен. Көсөргәнеш ле хәл. Көсөргәнешле минут
тар, ■ Башта әбей талгын гына һөйләһә лә,

бай.
3. күсм. мыҫҡ. Балиғ бүлмаған йәш кеше.
[Байҙар — Таңгатарга:] Көсөк, беҙгә өйрәтергә
әле һиңә!.. Ә. Вахитов. / Арттан калмай тағы
лып йөрөгән рсетегә әйтелә; эйәрсен. [Әлим:]

Көсөк бит мин, көсөк. Бер кәнтәйҙең [баяр ҡы
ҙының] артынан эйәргән көсөк. С. Агиш.
ф К өсө еткәнгә көсөктән үҙенән көсһөҙ ке
шене ирекһеҙләгәндә, йәберләгәндә әйтелә. [Й ә
м и л ә — Мөхәмәтгәлигә:] Үҙеңдән көслөләрҙең

табанын яларҙайһың. Ә көсөң еткәнгә көсөктәй. Ф . Иҫәнғолов. Көсөк күлдәк боронғо йола
буйынса балаға тыүғас та кейҙерелә торған
күлдәк. Б еҙ әхирәт әсәләр ... көсөк күлдәген
ташлатып, яңы күлдәк бесәбеҙ (Й ола йырынан).
Оялы көсөк бик берҙәм, Уҫал бүлған туғанырыүға әйтелә.
ф Этенән күреп көсөгө өрөр. Әйтем.
КӨСӨК 2 н. "Гал сәскәһе. Апрель. Й ылга һәм

к үл буйы тугайҙарында өйкөм-өйкөм ултырган
талдар көсөк сыгарҙы. «Совет Баш кортоста
ны», 1966, 16 апрель.
КӨСӨКЛӘҮ 1 ҡ. 1. Балалау (эткә ҡарата).
2. күсм. һөйл. Ҡыҙарып, сабыртып ярылыУ
(яҙ көнө ялан аяк һыү кискән балалар аяғында
бүла).
К ӨСӨКЛӘҮ 2 ҡ. Сәскәләнеү, бөрөләнеү (тал
ға карата).
К ӨСӨРГӘН ЕҮ ҡ. Нык көс ҺалыУ, көс һалып
тырышыү. Көсөргәнеп ҡысҡырыу. Көсөргәнеп

эшләү, ш Гөлйөҙөм бик көсөргәнеп йөрөп ма
ташһа ла, .. хәле бөтөп, ҡыуышҡа барып тәгә
рәне. Һ. Дәүләтшина. [Шүлгән ташты] ҡуптарырга .. көсөргәнеп маташҡан, көсөн һалып
айҡашҡан.., күтәрәлмәй ташлаган «Урал ба
тыр». / Берәй эшкә үҙ-үҙең де ирекһеҙләп мәж
бүр итеү; серәнеү. И лһамланып түгел, көсөргә
неп кенә эшләйем. Н. Му син.
КӨСӨ р ГӘНЕШ и. 1. Эшкә һалынған йәки
талап ителгән ҙ ур көс, тырышлык. Көсөргәнеш

менән эшләү, ш Й әйәү йөрөү нык көсөргәнеш
талап итмәгән тәбиги хәрәкәт төрө ул. «Баш 

көсөргәнешле ерҙәренә еткәс, ҡыҙып китте.
К. Мәргән, һ ә р минуты айга, һәр сәгәте йылга
тиң булы рлы ҡ көсөргәнешле көн үтте. Я. Хам
матов.
КӨСӨРГӘНЕШ ЛЕК и. 1. ҡар. көсөргәнеш
1. Заһит әйтәһе һүҙен ҙур көсөргәнешлек менән
хәтеренә төшөрөргә тырышты. Я. Хамматов.
2. Ҡаршылыклы, киҫкен мөнәсәбәттән килгән
ауыр хәл. Халыҡ-ара көсөргәнешлеге .
КӨСТ ӘЛМЕШ и. диал. ҡар. ҡыҫтыбый 2.
КӨС ХӘЛ и. йыйн. Физик мөмкинлек; ҡеүәт.

[Егет] һыуҙы эскән икән, бөтөнләй сәләмәтлә
неп көс-хәл инеп, аягына баҫҡан да .. киткән,
ти (Әкиәттән).
4 К өс-хәл менән ҡыйынлыҡ, ауырлыҡ ме
нән.
КӨС-ХӘЛГӘ р, ҡар. көскә. [Юлсы:] Яланда

һыргак ел үтәнән-үтә һуга. К өс-хәлгә килеп
еттем, М. Тажи.
К ӨСҺӨ Ҙ с. 1. Физик көсө аҙ; кәрһеҙ, хәл
һеҙ. К өсһөҙ ат. Көсһөҙ ҡул. ■ Бер зәгиф, көс
һөҙ, һәнәрһеҙ, буйга бөткән бәндә мин. Ш. Ба
бич.
2. Рүхи яҡтан йомшаҡ, ихтыяр көсө аҙ. [Ф әх
ри:] К ө н л ә ш м ә м .. К ө н с ө л л ө к — көсһөҙ ирҙәр
ҡылыгы ул. Насар нәмә! Б. Бикбай.
3. Ижтимағи көсө, экономик ҡеүәте аҙ бүл
ған. Көсһөҙ ил. Көсһөҙ дәүләт. Көсһөҙ хужа

лыҡ,
4. ТГәьҫир итеү көсө ҙүр бүлмаған. Көсһөҙ

агыу. Көсһөҙ ҡымыҙ.
5. Бүлыү көсө, сағылыу дәрәж әһе ҙүр булма
ған. Көсһөҙ нур. Көсһөҙ, йомшаҡ ел. Көсһөҙ
генә тауыш. ■ Көҙгө кояштың тауҙан арты

лып сыгыуы менән, көсһөҙ ҡырау .. быу га әйлә
неп күҙҙән югала. Ғ. Дәүләтшин.
% Көсһөҙ кәрәк һындырыр. Әйтем. Көсһөҙ
эшен әхирәткә ҡалдырыр. Әйтем.
КӨС ҺӨ ҘЛӨ К и. 1. Физик көс аҙ булыу
ҙан килгән сиФат, хәлһеҙлек. Көсһөҙгә хә н 
йәр күтәреү — көсһөҙлөккә билдә генә. Н. Н әж 
ми.
2.
Берәй эш башҡарыуға рухи мөмкинлек,
ихтыяр көсө булмауҙан килгән хәл. [Ут эсенән]

ҡотолор өсөн берәй эш ҡылырга көсһөҙлөгөндө
күрәһең, шуга инанаһың икән, .. ергә һыйыңырга гына ҡала. Д. Юлтый. Енси көсһөҙлөк енси

яҡтан һәләтһеҙ булыу.
К Ө С Һ Ө ҘЛ Ә Н ДЕРЕЛ ЕҮ ҡ. төш. ҡар. көсһөҙ
кортостан кыҙы» 1986, № 1.
2.
физ., тех. Берәмеккә тигеҙ бүлған зарядты ләндереү. Көсһөҙләндерелгән вирус. К өсһөҙ
ләндерелгән организм.
кырҙың бер нөктәһенән икенсе нөктәһенә кү
сергән ваҡытта башҡарылған эш миҡдары ме
К Ө С Һ Ө ҘЛ Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. 1. Кем йәки ниҙең
дер ижтимағи көсөн бөтөрөү, ҡеүәтен кәметеү.
нән үлсәнә торған дәүмәл. Ҙ ур көсөргәнеш.

М еханик көсөргәнеш. Магнит көсөргәнеше. Ток
көсөргәнеше.
КӨСӨРГӘНЕШ ЛЕ с. 1. Күп көс һалып, ҙүр
иғтибар менән башҡарылған йәки ошоно талап
иткән. Көсөргәнеш ле хеҙмәт. Эш көсөргәнешле
булды. ■ Удар ике айлыҡ заданиены үтәү өсөн
көсөргәнешле көрәш бара. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 27 ноябрь.
2. Ү ҙ-ара мөнәсәбәт киҫкен хәлдә бүлған, хәл
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И лде көсһөҙләндереү. Хәрби яҡтан көсһөҙлән
дереү. Экономик яҡтан көсһөҙләндереү. К өс
һөҙләндереп бөтәү.
2. Ғәьҫир итеү мөмкинлеген кәметеү. А гы у ҙы
көсһөҙләндереү. һеркәне көсһөҙләндереү. Рент
ген нурҙарын көсһөҙләндереү. Еҫене көсһөҙ
ләндереү.
3. Ниҙеңдер булыу, ғәмәлләшеү кимәлен т әү
ге хәленән ҡайтыш итеү.

к

көс

КӨТ

КӨ С Һ Ө ҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. 1. Көсһөҙгә әйләнеү,
кәрһеҙләнеү, хәлһеҙләнеү. Татлы һут йыйыуҙа,

Көсәнеп күтәреү. ■ Зөлҡәрнәй оҙон ҡамыллы,
тулы башаҡлы бойҙайҙарҙы көсәнеп тарта-тарта, манма һыуга батты. Ғ. Дәүләтшин.
2. ҡар. көсләү 2. Көсәнеп илау.
КӨҪӘЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. көҫәү 1. [Биртеккә
йыйылган] һымаҡ ҡына ашанды Салиханың
үҙендә лә бар ине, ш улай ҙа көҫәлгән ҡатыҡото уга оҡшаны. Ж. Кейекбаев.

уны балга өйләндереүҙә, бала корттарҙы тәр
биәләүҙә катнашкан бал ҡорттары бик тиҙ
көсһөҙләнә, үлеп бөтә. 3 . Байбурин.
2. Экономик һәм хәрби ҡеүәт кәмеү, ижтимаги көс бөгөү. И л көсһөҙләнгән. И мпериализм
дың позициялары көсһөҙләнде, ■ Россиялагы

революцион хәрәкәт 1905 йылдың октябрендә
дөйөм стачкага әүерелеп китә, унда м еңәрлә
гән эшселәр ҡатнаша.. Хөкүмәт көсһөҙләнә.
«Совет Башҡортостаны», 1967, 6 ғинуар.
3. Тәьҫир к ө с ө , тәьҫир итеү мөмкинлеге кә
меү. Агы у көсһөҙләнгән. Д арыу иҫкергән, көс

һөҙләнгән.
4. Ғәмәлләшеү, булыу көсө кәмеү, тәүге х ә 
ленән ҡайтыш булыу. Дамбага бәрелеп тулҡын
көсһөҙләнде. ■ М әзин аҙан хәбәрен һалды. Тик

был тауыш ҡала шау-шауына күмелеп.., аҙан
дың һуңгы һүҙҙәре ялы ҡҡан, көсһөҙләнгән төҫлө
генә булып туҡтанылар. С. Агиш.
К Ө Ҫ ҺӨ ҘЛӘ ТЕҮ к. ҡар. көсһөҙләндереү.
к ө с ә й е ү ҡ. 1. Физик көс-ҡеүәт артыу, көсҡеүәткә эйә булыу. [Аҡмырҙа] мискәләге һыу

ҙы эскәс, тагы ла көсәйеп китеп, ике башлы дей
еүҙең кәүҙәһен тураҡлап, күбәләй итеп, өйөп
ҡуйган, ти (Әкиәттән).
2. Ниндәйҙер эш башҡарырлыҡ көсө артыу,
көслөгә әйләнеү. Партизандар отряды көсәйҙе.
Тыныслыҡ яҡлы лар сафы көсәйҙе. / Экономик
яҡтан нығыныу, көс-ҡеүәте артыу; хәлләнеү.

К олхоз һуңгы йылдарҙа көсәйеп китте, ш Тиң
ләш ергә тырышып ҡоҙаларга Ф әйзүш ҡарт та
яҡшы көсәйҙе. С. Ҡ удаш .
3. Булыу, ғәмәлләшеү кимәле үҫеү, ғәмәлдә
ге көсө артыу. Атыш көсәйҙе. Көрәш көсәйҙе.

Тәндең ҡыҙыулыгы көсәйҙе. Хәрәкәт көсәйҙе,
ш Ут көсәйҙе, у л икенсе өйҙәргә йәйелде.

КӨҪӘҮ ҡ. 1. Күңел һорағанды теләү. Әее

көҫәү. Балыҡ көҫәү, ш [һомай — Ш үлгәнгә:]
Ҡан көҫәгән, йәш түккән, .. уҫал йөрәгең бөт
һөн, бәгерле йөрәк үҫһен. «Урал батыр». [А й
һылыу — һәүбәнгә:] Иркә ҡыҙҙарҙы ташлап,
һулыган йөҙлө ҡыҙ көҫәп, нишләп килдең һин
былай. «Аҡбуҙат».
2. Ғәҙәтләнгәнде ҡыуыу. [Ғәзимә:] Ҡуй, ҡуй,
малды яман өйрәтмә, бер тышаһаң, гел шуны
көҫәй ҙә тора ул. Һ. Дәүләтшина.
4 Аш көҫәү ҡар. аш 1 1.
КӨТМ ӘГӘНДӘ р. Уйламағанда, ҡапыл. Көт
мәгәндә дуҫтар килеп китте,— көтмәгәндә.. Н ин
дәй яҡшы булыр ине — ваҡыт үтмәгәндә.
Н. Нәжми. Буран ш улай өс көн, өс төн ҡоторҙо
ла бер мәлде, һис тә көтмәгәндә, баҫылды ла
ҡуйҙы. Р. Ғабдрахманов.
КӨТМ ӘҪТӘН р. ҡар. көтмәгәндә. Уйламаҫ
тан, көтмәҫтән, шәйләмәҫтән-нитмәҫтән .. булды
бик ҙур үҙгәреш. Ш. Бабич.
КӨТӨК 1 с. 1. Оҙонлоғо, буйы килешһеҙ ҡыҫ
ҡа; наҡыҫ. Көтөк күлдәк. Көтөк итеп ҡырҡыу.
2. диал. Уйламай ғына ҡапыл әйтелгән, урын
һыҙ (һүҙгә ҡарата). Көтөк һүҙ. Көтөк кенә итеп
әйтеү.
КӨТӨК 2: көтә-көтә көтөк булыу оҙаҡ көтөп
алйып бөтөү.
КӨТӨК 3 и. диал. ҡар. көсөк 1 1.
КӨТӨЛМӘТӘН с. Алдан билгеле булмаған,
көтмәгәндә, иҫкәрмәҫтән булған. Көтөлмәгән

Д. Юлтый. / Уй-Фекер, кисерештәрҙең ғәмәлдә
ге дәрәж әһе артыу. Асыу көсәйҙе. Теләк кө
сәйҙе. Шик көсәйҙе. ■ А ллаярҙы ң .. борсолоуы
көсәйгәндән көсәйҙе. Ш. Шәһәр.
КӨСӘЙТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. көсәйтеү. Танк-

ҡунаҡ. Көтөлмәгән хәл. Көтөлмәгән эш. ш Тыңлагыҙсы, гармун уйнай ҡустым.. Гармун теле
беҙҙең өй эсенә көтөлмәгән шатлыҡ килтерә.

тар менән көсәйтелгән пехота.

бәр.

КӨСӘЙТЕҮ ҡ. 1. Ниндәйҙер эш башҡарыр
лыҡ көс-ҡеүәт арттырыу; көслө итеү. Армияны

КӨТӨЛӨҮ 2 ҡ. төш. ҡар. көтөү 2. М ал көтөл
гән ер. ш Яҡшы азамат йорт көтһә, йорто имен
көтөлөр (Ҡ обайырҙан).

Ғ. Дәүләтов.
КӨТӨЛӨҮ 1 ҡ. төш. көтөү 1 1. Көтөлгән х ә 

ҡөсәйтәү. Тыныслыҡ яҡлы лар сафын көсәйтеү.
■
Х алы ҡ контролен көсәйтеү .. совет йәмгиәКӨТӨ Ң КӨ р ӘҮ ҡ. Кем йәки нимәнеңдер ки
лерен, булырын белеп, көтә биреү. Көн асылтенең политик системаһын үҫтереүҙең төп йүнә
ганын көтөңкөрәү.
леш е булып тора. Башҡорт АССР-ының Кон
ституцияһы, 1984. / Экономик лҡтан нығытыу;
КӨТӨПХАНА и. ҡар. китапхана.
көс-ҡеүәтте арттырыу, хәлләндереү. Хуж алы ҡ
КӨТӨр КӨТӨр оҡш. 1. Эсәк буйында һауа
ты көсәйтеү. И лде көсәйтеү.
йөрөгәнде сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Б а 
2. Ғәҙәттәгенән көслөрәк итеү, ғәмәлдәге кө
ланың эсе көтөр-көтөр килә.
сөн арттырыу. Игтибарҙы көсәйтеү. И деология
2.
ҡар. кетер-кетер. Көтөр-көтөр кәтермәс
эшен көсәйтеү.
аш ау.
ф К өсәйтеү киҫәксәләре лингв, айырым һ ү ҙ
к ө т ө р л ә к и. диал. Майға, ҡаймаҡҡа баҫ
ҙең мәғәнәһен көслөрәк иткән киҫәксәләр (мәҫ.
д а, сөм-, тома ).
КӨСӘЙТКЕС и. Бер-бер сығанаҡтан килгән
энергия көсөн арттыра торған ҡорамал.
К ӨСӘЙТТЕРЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. көсәйтеү.
КӨС Ә НДЕр ЕҮ ҡ. Көс һалырға, көсәнергә
мәжбүр итеү.
КӨСӘНЕҮ ҡ. 1. Ныҡ көс һалыу; серәнеү.

ҡан сөсө икмәк.
КӨТӨр Л Ә Ү ҡ. 1. Көтөр-көтөр (1 мәг.) итеү,
көтөр-көтөр килеү (эс-ҡарынға ҡарата); боғор
лау.
2.
Гөлдөрләү (ҡорға ҡарата). Я ҙ көндәрендә

ҡорҙарҙың көтөрләүе, һуйырҙарҙың таҡылдауы
яңгырап тора. «Совет Башҡортостаны», 1965,
2 июль.
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ф Эс көтөрләү кар, эс.
КӨТӨҮ 1ҡ. 1. Килерен, булырын белеп, урын
да ҡалыу. Көтөп алыу. Көтөп тороу. Көтөп
ултырыу. Көтөп ятыу. Машина көтөү. Ямгыр
туктаганды көтөү, ш Әжәл көтөп ятыу хурлыктыр, корал тотоп үлеү ҙурлыктыр. М. К ә
рим. Эт алдан китә лә, [көтөүсене] туҡтап-туктап көтә, ти (Әкиәттән). / Килергә йәки булыр
га гейеш тип тороу. Хат көтөү. Хәбәр көтөү.
■
Ауы р ине оҙатыу. Тагы ла ауыр бер хә
бәрһеҙ көтөп йәшәүе. Р. СаФин. Дүрт күҙ менән
көтөү бик ныҡ түҙемһеҙләнеп көтөү. Күҙ ҙә
ҡаш [булып] көтөү диал. кар. дүрт күҙ менән
көтөү. Х әйҙәр .. ауылга почта килгәнен күҙ ҙә
каш көтөп алды. М. Тажи.
2. Нимәгәлер иҫәп тотоу; өмөтләнеү. Иртә
геһен бригадалар ял итер тип көткәйне Тимер
Янһаров, ләкин тынгыһыҙ Фатима киреһенсә
эш итте. Б. Бикбай. Синфи дошман совет власына .. каршы булган төрлө контрреволюцион
йырҙар, көләмәстәр төҙөп, халы к араһына таратырга тырыша. Уларҙың бынан көткән максаттары билдәле, әлбиттә, Ғ. амантай.

• Баланың буйын көтмә, аҡылын көт. Мәҡәл.
Яҡшы ага ил көтһә, илгә дуга килтерер; яман
ага ил көтһә, илгә дошман килтерер. Мәҡәл.
К Ө Т Ө Ү 3 и. 1. Утлауҙа ҡараулы йөрөгән бер
төркөм мал. А уы л көтөүе. Ферма көтөүе. Й ы л
ҡы көтөүе, һыйы р көтөүе. Көтөүҙә йөрөгән
мал. Малды көтөүгә ҡыуыу, ш Саң борҡотоп
мөңрәй-мөңрәй көтөү ҡайтты ауылга. А. Иге

3. Киләсәктә тормошҡа ашырға тейеш булыу,
алда тороу (киләсәктә буласаҡ эш-хәлдәргә ҡа
рата). Көтә белгән кешене бәхетле осрашыу кө
тә ул, И. Абдуллин.
ф Көтмәгән ерҙән уйламағанда, көтмәгәндә.

ҡарата әйтелә.
• Көтөү типкән мал булмаҫ. Әйтем.
КӨТӨ ҮЛЕК и. Мал көтә торған ер. Малды

Көтмәгән ерҙән кунак килеп төштө. Көтөп тор
булмаҫ, тигән мәғәнәлә киҫкен итеп әйтелә.

[Зәйнәп:] Миңә анау тиҙәк тапаткан өсөн биш
тәңкәне тәки бирмәй бит карун мулла, [Х ө
сәйен:] Бирер, бирмәй ни, көтөп тор! Һ. Д әү 
ләтшина. Көт тә тор ниҙеңдер булырына шик
тотмағанда әйтелә. [Кадир:] Трактористарҙың
күпселеге йәш, быйыл тәү башлап руль тоталар,
уларҙан бәләне көт тә тор. Б. Бикбай.
#
А лланан көткән ут йоткан, эшләп тапкан
тун теккән. Мәҡәл. Үҙеңдә айран булмаһа, ке
шелә кымыҙ көтмә. Әйтем. Күпте көтөп әҙҙән
буш калма. Әйтем.
КӨТӨҮ 2 ҡ. 1. Күмәк малды утлауҙа әйләп,
ҡарап йөрөтөү. Бы ҙау көтөү. Й ылҡы көтөү.
Көтөү көтөү. М ал көтөргә ялланы у, ш Агайым
минең көтөүсе, йылҡылар көтә. Я ҙ еткәс тә
ауылдан у л тауҙарга китә. Ш. Бикҡолов.
2. Ҡ арап, тәрбиәләп тотоу; аҫрау. [Сурагол:]
Д онъяга һөйкөмһөҙ булып яратылыу ым был
тиклем таланһыҙ бу лыуым .. өсөн бәлки көтөп
үҫтергән атам-әсәм гәйеплелер. Т. Хәйбуллин.
[Егет ҡатынына:] Бына бер карагош имгәнгән.
Ҡанаты йүнәлгәнсе көтәйек, — тип келәткә инде
реп бикләп ҡуйган (Әкиәттән).
3. диал. Һаҡлау, ҡарауыллау. [Әнүәр:] Ни
хәлдә генә йөрөйһөң, Шаһбал апа? Ә ллә мага
зин көтәһеңме? [Ҡарт:] Магазинды бит электр
көтә. а . ҒирФанов.
4. һөйл. Балалар уйынының хеҙмәтсе сиФатындағы яғында йөрөү.
ф Донъя көтөү тормош ҡороп йәшәү. Донъя

көтөрлөк булы у. Заманса донъя көтөү. Ил
(йәки йорт) көтөү илгә етәкселек итеү, ил ба
шында тороу. Өй көтөү өй эштәрен ҡарау.
[Әбей — Алма батырга:] һин һунарга йөрөрһөң,
мин өй көтөрмөн (Әкиәттән).

баев. / Малдарҙың иҫәбен сама менән билдәләү
берәмеге. Ике көтөү һарыҡ. Өс көтөүле ҙур
ауыл. ■ Көтөүсе әйтә бүрегә: «Берәй көтөү
мал килтерһәң, туҡмамам» ,— ти (Әкиәттән).
2. Төркөмләнеп йөрөгән йәнлек, хайуан йәки
ҡоштар; өйөр. Көтөү-көтөү мал. ■ Урал батыр

ҙың өҫтөнә ен-пәрей көтөүе килеп ябырылды,
ти. «Урал батыр».
ф Бер көтөү бик күп, күмәк; бер өйөр. Бер
көтөү бала. Баксага бер көтөү кәзә ингән. К ө
төү башы өлкән көтөүсе. Ҡ уйҙар һимерә, ләкин
уларҙан Ғәләүгә лә, көтөү башы Шамыҡ ҡартҡа
ла өлөш теймәй. Б. Бикбай. К өтөүе менән күмәк
булып, өйөрөлөшөп. Көтөүе менән йөрөү. Эт
көтөүе мыҫк. өйкөлөшөп йөрөгән күмәк кешегә

көтөүлектә йөрөтөү, ш Культуралы көтөүлек
һәр саҡ игтибарга, хәстәрлеккә, уның һәр ҡа
рышын хужаларса файҙаланыу га мохтаж, «Со
вет Башҡортостаны», 1986, 8 июнь.
КӨТӨҮСЕ и. 1. К өтөүҙе утлауҙа йөрөткән,
мал көткән кеше. Йылҡы көтөүсеһе. Ҡ уй кө

төүсеһе, һары ҡ көтөүсеһе, һы йы р көтөүсеһе.
2. һөйл. Балалар уйынының хеҙмәтсе сиф а
тын башҡарған лғы. Көтөүсе булы у. Көтөүсе
һайлау,
ф К өтөүсе муҡсаһы аҡ сәскәле ваҡ өскөл
ҡуҙаҡлы үлән (дауа өсөн ҡулланыла).
КӨТӨШ ӨҮ ҡ. урт, ярҙамл, ҡар, көтөү 2 1. М ал

көтөшөү.
КӨТТӨРӨ Ү 1 ҡ. 1. Көтөргә, көтөп торорға
мәж бүр итеү. Оҙаҡ көттөрөү. Көттөрмәй килеү.
2. Бик күп ваҡыт килмәй йәки булмай тороу.

И г е н — Аҡназарҙы ң өй эсенә бик күп йылдар
буйы көттөрөп килгән өлкән бер у л улъя,
Ғ. Дәүләтшин.
К Ө Т Т Ө Ғ Ө Ү 2 ҡ. йөкм, ҡар, к ө т ө ү 2. [Егет:]

Ҡарагөлөмбәт биш йыл буйы ҡуй көттөрҙө х у р 
лы ҡ менән, «Бабсаҡ менән Күсәк».
КӨТӘККӘ р, диал, Көтәһегә, үтескә. Көтәккә алыу,
КӨТӘКӘН и. диал. Бура туп (ҡар, бура ’).
КӨТӘСӘК и, диал. Үтес, бурыс. Көтәсәкте
алыу. Көтәсәкте түләү, ■ Көтәсәк иҫәбенә
һыйланыусылар бөтөнләй егет булып алгандар..
[Уларҙың] йырлаган тауыштары приисканы яңгырата, Я. Хамматов.
КӨТӘ ҮЕЛЛ Ә Ү ҡ. Һағалап көтөп тороу. Проходнойҙан сыҡһам, тагы тегеләргә тап булдым,
мине көтәүелләп торгандар күрәһең, 3 . Хис
мәтуллин. [Бүре] тештәрен ыржайтып, тамша
нып ҡуйҙы, кемделер көтәүелләп бер урында
тапанды. Ғ. Вәлиев.
КӨ ТӘҮЛӘҮ ҡ. диал. ҡар. көтөү 2 1. Быҙау
көтәүләү.
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КӨТӘҺЕГӘ р, Киләсәктә ҡайтарыу, түләү
шарты менән. Көтәһегә иген биреү, Көтәһегә

2. диал. Һуҡыр сысҡан.
КӨШ ТӨР ҠАШТЫР 1 оҡш. Әкрен генә ҡыш
тырлаған тауышты белдергән һүҙ. Көштөр-

аҡса алыу.
К Ө Ф Ө Р [гәр,] и, дини 1. Динһеҙлек, дингә
хилаф эш. [Ҡарт:] Улай тимә, балам, көфөрөң
башыңа етер. Һ. Дәүләтшина. / Динһеҙ, дингә
хыянат иткән кеше. [Хәҙрәт:] Х аҡ мосолманы
быҙ барҙа, көфөргә ер һатмай кеше. С. Миф
тахов.
2. с. мәг. Ғәйепле, гонаһлы (хоҙай алдында).
Көфөр эш. Көфөр булы у. ■ [Х әли улла — Са-

лихҡа:] Беҙ һинең менән көфөр һүҙ шайтан
вәсүәсәһе һөйләп ултырабыҙ, йәшен атып үлтер
мәһен. С. Агиш. Дүртенсе ҡиммәт нәмә шөкөр
тигән, нигмәткә ш өкөрһөҙлөк көфөр тигән, Атс
мулла. [Табибә әбәй:] Закирымды, үҙенә-үҙе
ҡул һалды тип, көфөр китте тип, ҡәберендә ты
ныс ятҡырмайҙар. 3 . Биишева.
КӨ Ф Ө РСӨ ЛӨ К и. дини Динһеҙлек, дингә хи
лаф эш. А уы л ҡатындарында, гөмүмән ауыл
халҡында, рәсемгә төшөү ҙур көфөрсөлөктән
иҫәпләнә ине. Ғ. Хәйри.
К Ө Ф Р А Н А [гәр.] с. дини Хоҙай тсабул итмәҫлек; насар. [М улла:] Б ы л бәндәләр [А йсыуаҡ
менән Таңсулпан] көфрана эштәр ҡылып, йәгни
зина ҡылып, бөтә ил йөҙөнә ҡара ягып, беҙҙе
хур итте. К. Даян.
К Ө Ф Ү [гәр.] с. иҫк. Тиң, отсшаш. һ е ҙ уларга
көфү булмаҫ лыҡ кеше түгел бит. 3 . Өммәти.
Көндәрем йәмһеҙ, мөхитем булманы йәнгә кө
фү, Ш. Бабич.
К Ө Ф Ф А Р [гәр,] и, ҡар, Кафыр. М улла Зәйнәпкә бер ҡарап алды ла: «һи, көффар, көф
фар, бының менән иш булгас, быга юлыҡҡас,
булмаҫ, тәгәйен балаларҙы аҙҙырыр » ,— тип у й 
ланы, И. Ғиззәтуллин.
КӨҺНӘ [фарс,] с, иҫк, кит. Иҫке, туҙған.
Жамәһе көһнә уланә бәд гөман мәтлуб имәс,
Атсмулла.
КӨШ, КөШ-КөШ ҡыу, Ҡош-ҡортто тсыуғанда
әйтелә. Хәсби апай балаҫ өҫтөнә менеп килгән
тауыҡтарҙы: «Көш-көш!» — тип ҡыуҙы, Ғ. Й ә
нәби.
КӨШКӨ с, диал. Ҡылансыҡ, тсыйшаңлатс.
КӨШ КӨТӨҮ ҡ. Көш-көш тип тсыуыу; өшкө
төү.
КӘШ КӘЙЕҮ ҡ. диал. Шымтайыу. Й ыйылган
халыҡ: «Долой, долой!» — тип һөрәнләне, Зил-

ский, кәшкәйеп кенә, меҫкенләнеп, урынына
барып ултырырга мәжбүр булды. Ғ. Д әүләт
шин.
КӨШ КӘНЛӘҮ ҡ. диал, С үсәнләү. Көшкән-

леге сыгыу,
КӨШ МӨРӘҮ ҡ. диал. Лыс һыу булыу.
КӨШӨЛ 5 и. Һуғылған ашлытс өйөмө. Арыш

көшөлө. Борсаҡ көшөлө, ш Көш өл ятһа ыр
ҙында, эләгеп ҡуйһа ямгырга, мөмкин унан,
ашлыҡ сереп, ике ҡулһы ҙ ҡалырга. Ғ. Аман
тай.
КӨШӨЛ 2 и. 1. Күкшел йөнлө кимереүсе ерһыу йәнлеге; һыу сысканы. Көш өл йылга буй-

ҙарындагы яр тишектәрендә оя яһай, бик тиҙ
үрсей. Ҡ. Фәхретдинов. К үлдә көшөл типтем
тип, әтәлге ҡош маҡтанып, мәңге кыйгыр була
алмаҫ. «Юлай менән Салауат».

К

ҡаштыр килеү. Көштөр-ҡаштыр итеү.
КӨШ ТӨР-ҠАШ ТЫР 2 ҡар. көңгөр-ҡаңғыр.
-Көштөр-ҡаштыр донъя көтөү.
КӨШШӘ ымл. Ҡош-ҡортто ҡыуғанда әйтелә.
Атайым: «Көшшә! Үләт тейгерҙәре!..» — тип
ҡаҙҙарҙы һөрөп сыгара ине. Ғ. Ғүмәр.
К РА Б [рус. ( гол.] и. Ун аяҡлы, дүрткел кәү
ҙәле диңгеҙ ҡыҫалаһы.
КРА ЕВЕД [рус. ] и. Ил өйрәнеү менән шө
ғөлләнгән ғалим.
К РА Й [рус. ] и. СС СР-ҙа ҙур административ-герриториаль берәмек. Краснодар крайы.
К РА К О В Я К [РУе. ( пол.] и. Поляктарҙың
милли бейеүе һәм шул бейеүҙең көйө. К рако

вякҡа бейеү.
К РА Н 1 [Рг/С. ( гол.] и. 1. Һауыттан шыйыҡ
лыҡ йәки газ алыу өсөн хеҙмәт иткән бороп
бикләмәле трубка; һемәк. Газ краны, һ ы у кра

ны. Кранды ябыу.
2. Трубопроводты бикләй торған ҡорамал.
К РА Н 2 [рус. (н ем .] и. Ҙур, ауыр нәмәләрҙе
күтәреп күсерә торған механизм; йөк күтәргес
машина. Баш нялы кран. Кранда эшләү.
КРАНО ВЩ Й К [рус,] и. ҡар. крансы.
КРА Н С Ы и. Кранда 2 эшләгән эшсе.
К РА ТЕР [Рг/С. < гр.] и. Лава бәреп сыҡҡандан
хасил булған соҡор; янартау ауыҙы. А й өҫтөндә

эреле-ваҡлы соҡорҙар күп. Формалары менән
Ерҙәге вулкан кратерҙарына оҡшаганга уларҙы
кратерҙар тип йөрөтәләр. В. Сөләймәнов.
КРА ХМ АЛ [РуС. (н ем .] и. Ҡайһы бер үҫем 
лектәрҙән (мәҫ, дөгө, картуф, кукуруз һ. б.)
алынып, аҙаҡ, химия промышленносында, кондитерлыҡ эшендә ҡулланыла торған он һымаҡ
аҡ онтаҡ. Картуф крахмалы. Дөгө крахмалы.

К рахм ал елеме,
КРА ХМ АЛ ЛА Н Ы У ҡ. ҡайт, ҡар, Крахмаллау.
КРАХМ АЛ ЛАТЫ Ү ҡ. йөкм, ҡар, Крахмаллау.

Күлдәкте крахмаллатыу,
К РА Х М А Л Л А у ҡ, Кейем-Һалымды йылтыр,
шыма

итеү

өсөн

крахмалға

маныу;

ашлау.

Ашъяулыҡты крахмаллау. Күлдәкте крахм ал
лау,
КРА ХМ АЛ ЛЫ с. Крахмалға манылған, крах
малланған. Крахмаллы яга,
К РЕВЕТКА [рус. ( фр, ] и. Ашарға яраҡлы
бәләкәй диңгеҙ ҡыҫалаһы. Креветка консер
ваһы,
К РЕ Д И Т [РУС. (лат,] и, бухг. Керем-сығым
кенәгәһенең бөтә сығым һәм бурыстар яҙыла
торған уң яҡ бите; киреһе дебет.
К РЕД Й Т [рус, (лат,] и, 1. Аҡса йәки тауар
ҙы көтәһегә биреүгә нигеҙләнгән алыш-биреш.

Кредит магазины. Ҡыҫҡа сроклы кредит, Кре
дит алыу. Кредиткә биреү. Кредит асыу. Д әү
ләт колхоздарга йыл һайын оҙаҡ сроклы кре
дит бирә,
2.
фин. Ниндәйҙер кәрәк өсөн бюджетта ҡа
ралған, бирелгән аҡса. Төҙөлөш кредиты,
ф Банк Кредиты предприятиеларға йәки айы
рым кешеләргә банк тарафынан асылған кредит.
Банк кредиты ҡайтарыу шарты менән генә би 
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релә. Дәүләт кредиты эк, дәүләт заемдарының

К р ЕПДЕШЙН [рус. (ф р ,] и. Өҫтө һырланыбыраҡ торған йоҡа ебәк туҡыма. А ҡ крепде

бер системаһы.
К р ЕДи Т О р [рус. (лат.] и. Кредитҡа аҡса,
тауар биргән кеше йәки ойошма.
К р ЁДО [рус. (лат.] и. Ҡ араш, фекер ниге
ҙе. Политик кредо. Шагирҙың эстетик кредоһы.
КРЕЙ СЕР [РУс. ( гол.] и. Көслө артиллерия,
торпеда, мина, һәм ракета менән ҡоралланған
тиҙ йөрөшлө ҙур хәрби карап. Крейсер эс
кадраһы. « Аврора» крейсеры. Еңел крейсер.
К р ЕЙСЕр Л Ы Ҡ : крейсерлыҡ тнҙлеге самолёт
һәм караптарҙың уртаса йөрөш тиҙлеге.
ЮРЁКИНҒ [рус. (и н г л .] и. тех. 1. Нефтте
һәм нефть ҡалдыҡтарын (мәҫ. мазутты) махсус
рәүештә эшкәртеп, бензин, газолин кеүек нәмә
алыу ысулы.
2. Шул ысулды ғәмәлләштерә торған ҡорол
ма. Крекинг заводы.
К р ЕМ [РУС. ( Фр.] и. 1. Бит-ҡулға һөртә тор
ған еҫле май; бит майы. Биткә крем һөртөү.
2. Күн аЯҡ кейемдәрен таҙарта торған м ах
сус май. Итек кремы. Ҡара крем. Төҫһөҙ крем.
3. Май, ҡаймаҡ йәки һөткә йомортҡа, шәкәр,
какао һ. б. нәмә ҡушып туҡылған иҙмә (пирож 
ный, торт бешергәндә ҡулланыла). Кремлы торт.

Сәтләүекле крем. Ш околадлы крем.
К р ЕМАТОр ИЙ [РУС. ] и. Мәйет лндырыу йор
то. Крематорий мейесе. Крематорийҙа яндырыу.
К р ЕМ АЦИЯ [РУе. < лат. ] и. Мәйеттең юғары
температуралы махсус мейестә яндырылыуы.
К р ЕМ ЗӘ и, һөйл. Кремнезём.
крЕмлау ҡ. Крем (1, 2 мәғ.) менән май
лау. Битте кремлау. Итекте таҙартып кремлап

ҡуйыу.
К р ЕМ НЕЗЁМ [РуС.] и. Кремнийҙың тәбиғәт
тә кварц, тау гәлсәре, аметист һ. б. минерал
дар рәүеш ендә таралған икеләтә әсемәһе.
КРЁМ Н И Й [РУе. < ғР.] и. Күп тау тоҡомда
рының составында була торған химик элемент.
Кремний берләшмәләре. Кремний карбиды крем
ний менән углерод берләшмәһе; карборунд.
К р ЕМНИЙЛЫ с. Составында кремний бул
ған. Кремнийлы тоҙҙар.
К р Е О ЗО Т [РУС. < Фр.] и. Ағас йәки ташкүмерҙе томалап ҡыуыу юлы менән алынған май
лы шыйыҡса (техникала, медицинала ҡулланы
ла).
К р ЕОЛ [РУС. < фр,] и. 1. Испания һәм Португалиянан Латин Америкаһына күсеп ултырған
беренсе колонизаторҙар тоҡомо.
2.
Испан менән индтан, рус менән алеут йәки
эскимостан тыуған кеше.
К р ЕП 1 [РУс. (ф р .] и. 1. Бик сираҡ ептән
ҡытыршы итеп һуғылған ебәк йәки йөн туҡыма.

Ебәк креп. Ц Креп тауар.

шин. Биҙәкле крепдешин. Ц Крепдешин күлдәк.
Крепдеш ин яулыҡ.
К р ЕП-Ж Ор Ж ЁТ [рус. (ф р .] и. Сираҡ ептән
һуғылған үтә күренмәле ебәк туҡыма. Сәскәле
креп-жоржет. Ц Креп-жоржет күлдәк.
К р ЕПЙЛЫЦИК [.рус.] и. Шахтала креп һуҡ
ҡан, таяу ҡуйған эшсе.
К р ЕПОСТН ЙК [рус.] и. Крепостнойлыҡ х о 
ҡуғын яҡлаған помещик.
КҒЕП О СТН О Й [РУе.] с. 1. Крәҫтиәндең помещикка тулы, бойондороҡло булыуына нигеҙ
ләнгән. Крепостной хужалыҡ.
2. Помещик ҡул аҫтындағы; ирекһеҙ. Крепост

ной крәҫтиән. Крепостной художник.
К р ЕПОСТНОЙЛЫ Ҡ и. Крәҫтиәндең үҙен,
хеҙмәтен һәм милкен помещик ҡарамағына ҡуй
ған ижтимағи ҡоролош. Крепостнойлыҡ хоҡ у
ғы крәҫтиәндең үҙен, хеҙмәтен һәм милкен по
мещик ҡарамағына ҡуйған хоҡуҡ.
К р ЁПОСТЬ и. ҡар, ҡәлғә.
К р ЕП-САТЙН [РУС. < Фр.] и. Бер яғы йыл
ҡылдап торған тығыҙ ебәк туҡыма. Йәшел

креп-сатин. Ц Креп-сатин күлдәк.
К р ЁОЛО [РУс.] и. Ҡул һалырға яндауыры,
терһәге булған киң ултырғыс. Йомшаҡ кресло.
Үргән кресло, ш С әлих Сабирович киң, уңайлы
креслола тыныс ҡына папирос тартып ултыра.
С. Агиш.
К р ЕСТ [рус.] и. 1. ҡар. тәре
2. Ҡушыу билдәһенә оҡшаған тамға. Крест
ҡуйыу. Крест менән билдәләү,
3. иҫк, "Гәре һымаҡ орден йәки миҙал. Х а сбу
лат олатай төргәктән «Георгиевский крест» ме
нән « Ҡ ыҙыл Байраҡ» ордены алып, өҫтәлдең
ҡап уртаһына һалып ҡуйҙы. 3 . Биишева.
К р ИВОШ ЙП [РУс.] и, тех. Әтеү көсө менән
тәгәрмәсте әйләндерә торған терһәкле м еха
низм.
К р Й ЗИ С [рус. ( гр.] и, 1. Киҫкен үҙгәреш ,
киҫкен күсеш. / Ауырыуҙың иң көслө, киҫкен
ләшкән мәле.
2. эк. Капиталистик хужалыҡта: етештерел
гән тауарҙарҙың ваҡыт-ваҡыт кәрәктән тыш
күп булып китеүенән, шуның һөҙөмтәһендә
производствоның ҡыҫҡарыу ынан, эшһеҙлектең
артыуынан ғибарәт булған экономик хәл. Аграр
кризис. Дөйөм кризис. Экономик кризис, ■ К а 

питализмды кризис быуа, эшһеҙ ҡулдар ҡага
ишеген, Б. Бикбай.
3. Нимәнеңдер етешмәүенән тыуған ҡыйын
хәл, ҡытлыҡ. Х әҙер беҙ металлургия әлкәһендә

ҙур кризис кисерәбеҙ. Металһыҙ ҡорал эшләп
булмай, Д. Юлтый.

2.
Үтә күренмәле һырлы ҡара туҡыма һәм
шул туҡыманың траур ваҡытында беләккә
бәйләй торған киҫәге.
К р Е П 2 [РУС. крепь] и. Шахтала ер ишелеп
төшмәһен өсөн ҡуйылған терәү рәүешендәге
нығытма; таяу. Забойҙың ике урынына креп

ф Политик кризис халыҡтың хөкүмәт полити
каһына бик ныҡ ризаһыҙлыҡ күрһәтеүенән ғи
барәт булған илдәге киҫкен политик хәл. Х өкү
мәт кризисы төрлө политик ҡаршылыҡтар һө
ҙөмтәһендә хөкүмәттең алмашыныуы.

һуҡҡандан һуң да емерелеү ҡурҡынысы бөтмә
не, Я. Хамматов.
К р ЕП 3 [РУС. крепость] и. тар. Ер һатыу, ер

КРИ М И Н АЛ Й СТ [Рг/С.] и. Криминалистика
әлкәһендә эшләгән белгес.
К ГИ М И Н АЛ Й СТИ КА [рус, (лат,] и. Енәйәт
те тикшереү, судҡа кәрәкле дәлилдәрҙе йыйыу

алыу тураһындағы ҡағыҙ.
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һәм өйрәнеү методтары тураһындағы Фән. К ри

радиуслы түңәрәк һыҙа торған, винт менән ны
ғытып ҡуймалы циркуль.
2. Деталдәрҙең тышҡы дәүмәлен үлсәй тор
ған ҡорал (циркулгә оҡшаған).
К р ОНПГГЁЙН [рус. (нем .] и. Түбәнге осон
стенаға, бағанаға нығытып, кәштә, балкон кеүек
нәмәне күтәртеп ҡуйған ауыш терәк; таяу.
К р ОСС [рус, ( ингл,] и. Тәбиғи шарттарҙа,
ҡаршылыҡлы юлда үткәрелгән күмәк ярыш.

миналистика техникаһы,
К р И М И Н О Л °ГИЯ [РУС. (лат,] и, Енәйәтселекте, уның сәбәптәрен, енәйәтсе ш әхесен өй
рәнә һәм енәйәтселекте киҫәтеү сараларын ҡа
рай торған Фән.
КРИ П ТОГРАМ М А [РуС. <ғР.] и. Йәшерен
тамғалар менән яҙылған лҙыу.
Кр ИПТОГрА фИ Я [Рг/С. < гр, ] и, айырым ке
шеләр өсөн генә билгеле булған шартлы йәше
рен тамғалар нигеҙендә яҙыуҙы үҙгәртеү ысу
лы; йәшерен тамғалар менән Яҙыу ысулы.
К РИ П ТО Н [РуС. < гр,] Химик элемент, ҡатышмаусан газдарҙың береһе.
К р ИСТАЛЛ [РуС. < гр.] и, Тәбиғи төҙөлөшө
менән күп ҡырлы ҡаты есем. А лмас кристал

дары, Боҙ кристалдары, Кристалга әйләнеү,
Кр ИСТАЛЛАНЫУ ҡ. ҡар, кристаллашыу.
К р ИСТ А Л Л АШЫу ҡ. Шыйыҡ йәки газ һы
маҡ хәлдән кристалға әйләнеү, кристалл р әүе
шен алыу.
К РИ С ТА Л Л И К с. Кристалл рәүеш ендәге.

Кристаллик таги. Кристаллик ҡар,
К РИ С ТА Л Л О ГРА Ф [РУС.] и. Кристаллогра
фия буйынса белгес. Кристаллографтар зөбәр
жәт, алмас, яҡут кеүек аҫыл таштарҙың аҫыл
лыҡ хикмәте кристалл киҫәктәренең симметрик
хәлдә булы уынан тип иҫбатлай, Ғ. Хөсәйенов.
КРИСТаЛЛОГРАФИЯ [рус, (г р ,] и. Крис
талдар һәм матдәләрҙең кристаллик хәлдә б у 
лыуы тураһындағы Фән.
К РИ Т Ё Р И Й [РУс. < гР.] и, кит, Ниҙелер ба
һалауға нигеҙ булған билдә. Яҙыусының әҙәби

оҫталыгын билдәләй торган критерийҙарҙың бе
р е һ е — уның теле. Тел — яҙыусының төп ҡора
лы, Ә. Вәли.
Кр ЙТИК и, ҡар, тәнҡитсе.
Кр ИТЙК
критик реалнзм ш ул уҡ тәнҡит
реализм (ҡар, реализм 2).
К р И ТЙК 2 с. Киҫкен үҙгәреш кисергән, кри
зис хәлендәге.
ф МаТдәнең критик хәле физ, матдәнең шы
йыҡлыҡ менән газ араһында булған үҙенә бер
төрлө хәле. Критик температура физ, матдәнең
шыйыҡ хәлдән пар хәленә күсеү йәки улар ара
һындағы айырмалыҡ бөтөү температураһы.

Кр ЙТИКА и, ҡар, тәнҡит.
Кр ОКЁТ [РУс. < фр.) и, Туп һуғыш уйыны
(уйнаусылар икегә бүленә, һәр төркөм ү ҙ ша
рын, ағас сүкеш менән һуғып, билдәле бер тәр
типкә ҡуйылған бәләкәй генә ҡапҡаларҙан үт
кәрергә тырыша). Крокет һугыу, ш Ишек а л
дында приют ҡыҙҙары крокет уйнай ине, Д. Юл
тый.
К р О К О ДЙ Л [РУс. < гр,] и. Тропик һыуҙарҙа
була торған ҡалын ҡабырсаҡ тиреле, кеҫәртке
һымаҡ ҙур йыртҡыс йәнлек.
КРОЛИК [РУС.] и, 1. Ҡуянға оҡшаған киме
реүсе йәнлек; йорт ҡуяны. Кырагай кролик.

А ҡ кролик,
2. с, мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
К ролик бүрек. К ролик тун.
КРО Н ҒЛАО [рус. ( нем.] и, махс. Оптик при
борҙар өсөн ҡулланылған быяла.
К Р О Н Ц И Р К У Л Ь [РУс. (н ем .] и, 1. Бәләкәй

Мотоциклистар кросы, Саңгысылар кросы,
К РО С С В О Р Д [РУС. < ингл,] и, Нумерлы сат
раштарға тейешле һүҙҙәр табып яҙыуҙан ғибә
рәт булған башуатҡыс уйын. Кроссворд сисеү,
К РУ Ж К А [РУС.] и, Стакан рәүеш ендәге тот
ҡалы һауыт.
К РЫ Ж О ВН И К [рус,] и, 1. Көрәнһыу йәшел
төҫтәге әскелтем емешле сәнскәкле ҡыуаҡ.

Крыжовник сәскәһе,
2. Шул ҡыуаҡтың емеше. Крыжовник варенье

һы, Крыжовник компоты,
К РӘ Ҫ ТИ Ә Н [РУС. крестьянин] и, 1. Ауылда
тороп, ауыл хужалығы менән шөғөлләнгән ке
ше. К олхозсы крәҫтиән. Крәҫтиән хужалыгы,
2. Революцияға тиклемге Россияла: һалым
түләгән түбәнге ҡатлам вәкиле. у рта хәлле
крәҫтиән ере әҙ булған һәм уны ү ҙ к ө с ө менән
эшкәрткән, мал-мөлкәте, тормошо уртаса етешлектәге крәҫтиән.
КРӘҪТИӘНЛӘШ ЕҮ ҡ. Крәҫтиәнгә әйләнеү.
К С Ё Н Д З [РУС. (п о л .] и. Польшалағы като
ликтар руханийы. Бына һалдат атты алып кит
те, ксендз килде ясин сыгырга. Ғ. Әмири.
К СЕН ОН [рус. ( гр.] и. Химик элемент, элек
тротехникала һәм медицинала ҡулланыла тор
ған, ҡатышмаусан газдарҙың береһе.
К СИ Л О Л И Т [Р ус. ( гр.] и. Магнезиялы це
мент, бысҡы табы, асбест һ. б. нәмә ҡатышты
рып эшләнгән төҙөлөш материалы. Ц Ксилолит

иҙән.
К С И Л О Ф О Н [РУС. < гр.] и. Билдәле бер тәр
типтә ҡуйылған ағас пластинкаларға бәләкәй
ағас сүкештәр менән һуғып уйнай торған му
зыка ҡоралы.
К у Б 1 [рус, ( гр.] и, 1. Һәр яғы квадрат рәүе
шендәге алты ҡырлы геометрик есем / Шуға
оҡшаш нәмә.
2. мат. Һандың үҙ-үҙен ә ике тапҡыр ҡабат
ландығы, һандың өсөнсө дәрәж әһе. К убҡа кү 

тәреү, Өстөң кубы — егерме ете. К уб тамыры,
К у Б 2 [РУС. ] и. Шыйыҡлыҡты ҡайната йәки
эҫетеп ҡыуа торған цилиндрик һауыт. Балаларга һыу ҡайнатыу өсөн мәктәпкә ҡаҙан урынына
куб ҡуйҙырып, усаҡ сыгарҙылар. С. Ҡ удаш .
К У БА Н К А [рус.] и. һөйл. 1. Түбәһенә буҫтау
йәки күн ҡуйып, түңәрәкләп бәрәс тиреһенән
теккән ҡолаҡһыҙ текә бүрек. Ул [подполков

ник] иңбашына казак буркаһын һалган, башын
да ҡыҙыл түбәле кубанка. Ә. Ихсан.
2. ҡар. ҡобан.
К У БА ТУ РА [РУС.] и. Н иҙеңдер кубик ү л сәү
гә һалынған дәүмәле. Бүлмәнең кубатураһы.
К УБИ К [РУс .] и. 1. Өс яғы (буйы, арҡырыһы,
бейеклеге) бер сантиметрға тиң булған дәүмәл
үлсәү берәмеге. Ике кубик һеркә эссенцияһы.
2. 1943 йылға тиклем Совет Армияһында ке-
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се комсоставтың петлицаһына ҡуйылған звание
билдәһе.
КУ БИ К с. К убка 1 (2 мәғ.) мөнәсәбәтле. К у 

Һәм ҡар тотоу өсөн рәт-рәт итеп сәскән көн
бағыш, кукуруз кеүек оҙон һабаҡлы үҫемлек
һыҙаттары. К улиса үҫемлектәре. К улисалы пар.
К У Л О Н 1 [рус, (ф р,] Электр зарядын үлсәү
берәмеге.
К УЛ О Н 2 [РУС. (ф р,] и. Нескә сынйыр менән
муйынға тағыла торған биҙәүес.
К У Л У А р [рус. кулуары (ф р.] и. Парламент,
театр йортондағы оло залдың ян бүлмәләре
(ял итеү, һөйләшеп ултырыу өсөн).
ф К улуарҙа һөйләшеү рәсми һөйләшкәндән
һуң үҙ-ара Фекер алышыу.
К УЛ ЬМ И Н АЦ И О Н [РУс. кульминационный]
с. Иң көсөргәнешле, юғары кульминацияға
еткән. Әҫәрҙең кульминацион өлөшө. Кульмина
цион нөктә ҡар, Кульминация 2.
К У Л ЬМ И Н АЦ И Я [рус, (лат] и. 1. астр. Пла
нетаның күк меридианын киҫеп үтеүе.
2. Хәл-ваҡиғаның иң көсөргәнешле, киҫкен
мәле; юғары нөктә.
К УЛ ЬТ [рус. (лат,] и, 1. Кешенең ниҙелер
аллалаштырып табыныуы һәм табыныу йола
лары. Бүре культы. Ҡояш культы.
2. Кемгә йәки нимәгәлер табыныу, уны ҙурлау
нигеҙендә барлыҡҡа килгән мөнәсәбәт. Матур

бик берәмек. К убик сантиметр,
К У БО К [РУС.] и, 1. Борон шарап эсеү өсөн
тотолған һауыт. Батшаның үҙенә лә шарапты
элеккесә алтын кубок менән түгел, ә ошо көршәк менән биргәндәр . 3 . Биишева.
2. Ярышта еңгәндәргә бүләк итеп бирелә тор
ған затлы махсус һауыт. Күсмә кубок.
К УБО М ЁТр [РуС.] и. Өс яғы (буйы, аркыры
һы, бейеклеге) берәр метрға тиң булған дәүм әл
үл сәү берәмеге. Ун кубометр агас.
К У Б р И К [РуС. (гол] и. 1. Караптағы экипаж
дың торлак бүлмәһе.
2. 18— 19 быуаттарҙа елкәнле хәрби карап
тағы түбәнге палуба.
К У ЗЛ А [РУС. козлы] и. 1. Кырандас йәки
кашауайҙағы күсер урыны. Ҡапҡа төбөнә

егеүле ат килеп туҡтаны. К узла ла ултырган
ун дүрт — ун биш йәшлек малай тәҙрәгә ҡул
болгап ҡысҡырҙы, М. Тажи.
2. Күпер, баҫма кеүек нәмәнең аҫтына арҡысаҡлап ҡуйылған терәү. Күперҙе кузлага ултыр

тыу, ш һ а л менән ,, алып ҡайтҡан агастарынан [Сәлим] баҫманы ҡороп та ҡуйҙы. Ҡыҙҙар ,,
кузлалары н ултыртышты, И. Ғиззәтуллин.
/ Утын һалып быса торған дүрт тағанлы ҡулай
лама.
ф К узлаға ҡУйыУ бер нисә мылтыҡты баштары
менән терәтеп, бер-береһенә һөйәп ҡуйыу.
К У З Л аУ аЙ [р ус. козловый] с. К әзә күненән
тегелгән. К узлауай ҙа итек, ай еҙ дага, баҫҡан
гына һайын ҡом туҙа (Халыҡ йырынан).
КУЗНа и. диал. Бәкәлсәй.
К У ЗО В [рус.] и. Автомашинаның йөк тейәй
йәки кешеләр ултырып йөрөй торған өҫкө өлөшө.

лыҡ культы. Сәнгәт культы. Шәхес культы,
К У Л ЬТИ ВА ТО р [рус, (ф р,] и. Баҫыу ерен
ҡый үләндәренән таҙартыу, рәт араларын йом
шартыу өсөн ауыл хужалығында ҡулланылған
тағылма ҡорал. Дискылы культиватор. Табанлы

культиватор. Тәпеле культиватор. Ат культива
торы, Трактор культиваторы, ш Я ҙ ҡоро килгән
дә сәсеү алдынан ерҙе культиватор менән
эшкәртергә кәрәк, „Совет Башҡортостаны“ ,

К У К У р У З [РУС. кукуруза] и, 1. Башаҡлы
лар ғаиләһенә ҡараған сәкән башлы, йыуан
оҙон һабаҡлы баҫыу үҫемлеге. К ук ур уз силосы.

1965, 29 апрель.
К У Л ЬТИ ВА ТО р ЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар, культи
ваторлау.
К У Л ЬТИ ВА ТО р ЛАУ ҡ. Культиватор менән
эшкәртеү.
К Ү Л ЬТИ ВА Ц И Я [РУС.] и, а, х. Ерҙе культи
ватор менән эшкәртеү эше. Культивация үткә

К ук ур уз сәкәне.

реү,

Й өк машинаһының кузовы,

2. Шул үҫемлектең орлоғо. К ук ур уз майы.

К ук ур уз оно,
КУЛАК [РУС.] и. Ярлы кеше көсөнән (файҙа
ланған бай крәҫтиән. [ Ямалдың] йәшлеге к у л а к 
тарҙа батраклыҡта йөрөп үткән, тормош рәхәт
леген күрмәгән, М. Тажи.
К УЛ АЧО К [РУС.] и, тех. Машинала берәй

К ҮЛЬТМ АССОВЫ Й [рус,] с. Халыҡтың
культураға бәйле ихтыяждарын үтәгән. Культ

массовый сектор. Культмассовый эш,
К Ү Л ЬТП О Х О Д [рус,] и. Коллективтың театр,
музей кеүек ергә күмәкләп барыуы. Культпоход
ойоштороу. Театрга культпоход яһау,
К У Л Ь Т У Р А [р ус. (лат,] и, 1. Кешелектең тор
мош шарттары нигеҙендә барлыҡҡа килгән
рухи, матди һәм Фәнни ҡаҙаныштары. М илли

механизмды әтеү көсө менән хәрәкәтләндерә
торған деталь.
К У Л И [рус. (һинд,] и. Ҡайһы бер Азия илдәрендәге йөк ташыусы ҡара эшсе. Арба тартып

культура. Прогрессив культура. Культура та
рихы, / Айырым халыҡ йәки синькфтың билдәле

барган саҡта урам урталай, Шанхай урамында
ярлы кули бер минутҡа гына туҡтала, X. Ҡ у 

бер дәүерҙе эсенә алған рухи, матди һәм иж 
тимағи ҡаҙаныштары. Боронго Египет к у л ь 

наҡбай.

тураһы, Социалистик культура,

КУЛИНАр [рус,] и, Аш-Һыу оҫтаһы. К у л и 
нарҙар мәктәбе,
К У Л И Н А р И Я [рус, (лат.] и. 1. Аш-Һыу әҙер
ләү эше. К улинария курстары.
2. йыйн. Аҙыҡ-түлек. К улинария магазины,
К УЛ Й С А [рус. <Фр.] и. 1. Сәхнә декорация

2. Ниндәй ҙә булһа эшмәкәрлектең үҫеш
кимәле, камиллыҡ дәрәж әһе. Телмәр культу

һының ике яҡ ҡабырғалағы ҡат-ҡат булып тор
ған өлөшө.
2. а. х. Баҫыу ерен һыуыҡтан, ҡоронан һаҡлау
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раһы, И генселек культураһы. Хеҙмәт культу
раһы өсөн көрәш,
3. Аң-белемле кешенең талаптарына ярашлы
тормош шарттары. Ҡала культураһы, ■ К у л ь 
тураһыҙ м уллы ҡ — ялангас ул, ялангас, Б. Бик
бай.
4. Аң-белем кимәле; уҡымышлылыҡ. [Н ови

к

КУЛ

КУР

ков:] Күгәрсендәрем, ниндәй матур яҙалар бит.
Ундай матур һүҙҙәрҙе кайҙан һайлагандар?
Х әйер культура ш ул, культура. Д. Юлтый.
/ Билдәле тәрбиә күнекмәһе; тәрбиәлелек. К ультурага өйрәнеү. ■ Х а лы к культураһы менән
кеш еләрҙең тышкы культураһы араһында нык
бәйләнеш бар. Ф . Тимергазин.

ф Купорос майы ҡуйы көкөрт кислотаһының
элекке атамаһы.
К у ПЧИЙ [рус. ]: купчий ҡағыҙы революцияға
тиклемге Россияла: ер, ҡаралды кеүек мөлкәтте
һатыу-алыу хаҡында төҙөлгән, нотариус тара
фынан раҫланған килешеү ҡағыҙы. [Ер һатыу

5. Аң-белем таратыуға, сәнғәткә бәйле эшкә
ҡарата әйтелә. Культура министрлыгы. К у л ь 

тура ойошмалары. Культура эшмәкәре.
6. Сәсеп үҫтерә, игелә торған үҫемлек. Б өр
төклө культуралар. Майлы культуралар. Түтәл
культуралары. Техник культура промышленносҡа сырье бирә торған үҫемлек.
ф Культура йорто халыҡтың культураға
бәйле ихтыяждарын хеҙмәтләндергән йәмғиәт
йорто. Физик культура физик күнегеүҙәр ярҙа
мында тәнде сыныҡтырыу, тәрбиәләү шөғөлө.
К у Л ЬТу р А-АҒАр ТЫу с. Аң-белем таратыу
эшенә бәйле. Культу ра-агартыу ойошмалары.

Культура-агартыу эше,
К у Л ЬТу р АЛАШТЫр Ыу ҡ. Тейешле тәрбиә,
аң-белем биреп, культуралы итеү.
К у Л ЬТу р АЛАШЫу
ҡ. Тейешле тәрбиә,
аң-белем алыу, культуралы булыу.
К у Л Ь Т у р АЛЫ с. 1. Т ейешле аң-белемгә,
культураға эйә. Югары культуралы кеше. К у л ь 

туралы итеп йәшәү. Үҙеңде культуралы итеп
тотоу, ш [Ҡатын С әлихка:] һ и н дә бар шунда,
культуралы йәштәр менән
аралашырһың,
С. Агиш.
2. Сәсеп үҫтерелә торған. Культуралы үҫем

лектәр.
К у Л ЬТу р Н И К [рус,] и. һөйл. Санаторий, ял
йорттарында, культура эштәре алып барған
хеҙмәткәр. [Спартак] сак ҡына һүҙ оҫтаһы, саҡ

ҡына йырсы, бейеүсе һәм баянист. Йыйып ҡына
әйткәндә — ял йорттары өсөн ҡойоп куйган
культурник. Ф . Иҫәнғолов.
К у Л ЬТу р Н И К Л Ы Ҡ и. Революцияға тиклем
ге Россияла халыҡ мәнфәғәте өсөн булған
көрәште аң-белем таратыу эше менән генә сикләргә тырышҡан, бурж уаз интеллигенция араһында таралған ағым.
К ҮН Ж УТ [РУС. <фарс .] и. 1. Орлоғонан май
алыу өсөн үҫтерелгән оҙон һабаҡлы йылы яҡ
үҫемлеге. Кунжут сәсеү.
2. Шул үҫемлектең орлоғо. Кунжут майы.
К у ПЁ [Рг/С. <Фр.] и. П ассажир вагонының өсдүрт кеше өсөн иҫәпләнелгән айырым бүлмәһе.
КҮПЛЁТ [рус. (ф р.] и. 1. Шиғри әҫәрҙең
рифма менән берләштерелгән бер нисә юллыҡ
бер өлөшө. Ике куплетлы йыр.
2. күпл. Көндәлек тормошҡа ҡарата сығарыл
ған, таҡмаҡ рәүешендәге сатирик йәки юмо
ристик йырҙар.
К у ПОН [рус. (ф р.] и. 1. Ҡиммәтле ҡағыҙ
ҙың процент түләтеү өсөн йыртып алына торған
талоны.
2.
Билдәле бер кейем тегеүгә йәтешләп си
гелгән йәки биҙәк һалынған бесеүле тауар.

К үлдәклек купон. А лъяпҡы с купоны.
К у ПОр ОС [рус. (лат.] и. Ҡайһы бер көкөрт
кислотаһы тоҙҙарының техник исеме. Баҡыр к у 
поросы. Купорослы руда.

тураһындагы] купчий ҡагыҙына башҡорттар
атаган межалар түгел .., яңы межалар исеме
яҙылган булып сыҡты. Ғ. Хөсәйенов.
КҮПЮ РА [рус. ( фр. ] и. фин. Баһаһы күрһә
телгән ҡағыҙ аҡса, облигация йәки башҡа ҡим
мәтле ҡағыҙ. Ваҡ купюра. Өс һумлыҡ купюра.
К у р АНТ [рус. куранты (ф р.] и. гәҙәттә күпл.
Көй менән һуға торған ҙур башня йәки стена
сәғәте. Кремль куранттары.
К у р АТО р [рус. (лат.] и. Берәй эштең бары
шын тикшереп, күҙәтеп тора торған кеше. Курс
кураторы (юғары уҡыу йортонда).
К у р БА и. Ат аяғында була торған ауырыу.
К у р ТАН [рус.] и. ҡар. ҡурган.
К у р Д и. Яҡын Азия илдәрендә һәм А зер
байжанда, Әрмәнстанда һәм Төрөкмән станда
йәшәгән халыҡ һәм шул халыҡтың бер ке
шеһе (иран телдәренең береһендә һөйләшә).

К урд ҡатымы. К урд теле.
К у р ИН [рус. курень] и. диал. Урман ҡырҡыу,
ағас әҙерләү эше. Куринга ебәреү. Куринда эш
ләү. Курин ҡырҡыу урман ҡырҡыу, ағас әҙер
ләү. Ғәлим йәштән йәтим калды. Уга өс йәш булганда атаһын курин ҡырҡҡанда агас баҫып ү л 
терҙе. С. Ханов. / Урманда ағас ҡырҡҡан урын.
К у р ИЯ [рус. (лат.] и. Б урж уаз илдәрҙә һәм
революцияға тиклемге Россияла: милке, милләте
һәм башҡа яғы буйынса бүленгән һайлаусылар
төркөмө.
К у р МЫ [рус. корм] и. һөйл. Мал аҙығы. М ал

дың курмыһы бөткән.
К у р ОК [рус.] и. Атыу ҡоралындағы затвор
ҙың пистонға һуға торған өлөшө; сирткес.
К у р Ор Т [рус. ( нем. ] и. Тәбиғи шарттары ши
фалы булып, ял итеү, дауаланыу өсөн ф айҙала
нылған урын. Курортта дауаланыу. Янгантау
курорты. Курорт карточкаһы курортҡа киткән
кешенең ауырыуҙары тураһында яҙылған ҡағыҙ.
К у р С [РУе. (лат.] и. 1. Юғары уҡыу йорт
тарында уҡытылған берәй фәндең йәки уның
бүлегенең систамалы рәүештә тулы бирелеше
һәм шуның дәреслеге. Партия тарихы курсы.

Ф изика курсы, ш Фатима агробиологиянан
ҡыҫҡаса курс уҡыган Ожегановты иҫенә төшөр
ҙө. Б. Бикбай.
2. Уҡыу-уҡытыуҙың тулы бер циклы, күләме.

Урта мәктәп курсы.
3. Юғары йәки махсус урта уҡыу йортоноң
бер баҫҡысы һәм унда уҡыусы студенттар. Б е 

ренсе курс студенты, ш Сәйҙел диплом алды,
Зәйнәп күсте һуңгы курсҡа. Ғ. Сәләм. Курс эше
студенттың билдәле бер темаға курс өсөн яҙған
әше. / Берәй һөпәр биргән ҡыҫҡа ваҡытлы уҡыу
йорто. Уҡытыусыларҙы камиллаштырыу курсы,

ш [Егеттәр] армиянан ҡайтҡас, бергәләп элект
риктар курсын бөткәндәр. Ф . Әсәнов.
4. Тулы бер дауаланыу циклы. Бер курс алой
уколы алыу.
5. СССР-ҙа: ҡиммәтле ҡағыҙҙарҙың дәүләт
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тарафынан билдәләнгән хаҡы; капиталистик ил
дәрҙә: ҡиммәтле тсагыҙҙарҙың биржала билдә
ләнгән хаҡы.
КуРСАНТ [РУс.] и. 1. Курста уҡыған кеше.

К ҮБЕГЕҮ ҡ. Күбеклегә әйләнеү, күбекле б у 
лыу; күбекләнеү, күпереү. [Маҡтымһылыу:]

Ф әтхуллин Ватан һуғышын авиация училищ еһендә каршы алды. Курсант ине Әнүәр у л саҡта,
осоусы булырга әҙерләнә ине. Ш. Бикҡол.
2. Хәрби мәктәптә уҡыған к е т е . Пехота у чи 
лищеһы курсанты,
КУРСЙВ [рус, (лат,] и. Ҡ улдан яҙғанға оҡ
шатылған баҫма шрифт.

КурСОВКа [рус,] и. Квартирҙа торған көйө
санаторийҙа дауаланыу хоҡуғы биргән доку
мент. Курсовка менән я л итеү,
К Ү Р Т Ҡ а [рус,] и. Ҡыҫҡа итәкле тышҡы кей
ем. И рҙәр курткаһы. Капрон куртка. К үн курт
ка, Балалар курткаһы,
К у РЫ П [рус, короб] и. Сана өҫтөнә ултырты
ла торған ҙур ситән һауыт. Күмер курыбы.
Куры п үреү,
КурЬЁр [Рг/С. <ФР-] и, 1. Учреждениеның
көндәлек йомош-юлына йөрөгән хеҙмәткәр;
йомошсо. У л ,, — ойошманың курьеры, йәгни

төрлө ҡагыҙ,

конверттар ташып йөрөүсеһе,

С. Агиш.
2. ашығыс рәсми эш менән ебәрелгән кеше.

Курьер аша хәбәр итеү,

Атың ауыҙы күбеккән, татыр ялар малга оҡшай.
«Ҡ ара юрға».
КҮБЕҒӘН и. диал. Бишмәт, һырма.
К Ү БЕК 1 м. 1. Шыйыҡлыҡтан ҡыуыҡланып
ҡыуыҡланып өрөлөп сыҡҡан нәмә; күперек.

А ҡ күбек, һөт күбеге, һабы н күбеге, ш У ргып-ургып һыуҙар ага, һыу өҫтө күбек кенә
(Халыҡ йырынан).
2. Ниҙелер ҡайнатҡанда ҡыуыҡланып-ҡыуыҡ
ланып өҫкә ҡалҡҡан нәмә. Варенье күбеге. Май

күбеге,
3, ауы ҙ-м орондан, тәндән күпереп сыҡҡан
шыйыҡлыҡ (тир, шеләгәй). К ара тиргә батҡан
күк саптарҙың өҫтөнән күбектәр оса, Һ. Д әүләт
шина. Котора [Иблис], тулай, зыҡ ҡуба гифрит

кеүек, үкерә, ауыҙынан сәсеп ҡайнар күбек.
Ш. Бабич.
ф А ҡ күбеккә батыу бик ныҡ тирләү (атҡа
ҡарата), ауы ҙы ҙан [аҡ ] күбек сәсеү асыу менән
ярһып һөйләү. П олковник Зенченко, был һүҙҙәр
ҙе ауыҙынан күбектәр сәсеп әйтте. Д. Юлтый.
К үбек май ҡатыҡ ҡушып бешкән май.
К Ү Б Е К 2 и. диал. Күпмәс, сипарат күмәсе.
К ҮБЕК Л Е с. К үбеге, күпереге күп булған,
күбек менән ҡапланған. К үбекле һабын. К үбек

ф Дипломатик курьер сит ил эштәре ведом
ствоһында эшләгән, дипломатик почта йөрөткән
кеше. Курьер поезы оҙон юлға йөрөгән етеҙ
пассажир поезы.
КУСТ1 [РУС.] и, Вер проФилдәге бәләкәй уч
реждениелар берекмәһе. Уҡытыусыларҙың ме

ле май.

тодик кусы. А уы л советтары кусы,
КуС1\арСЫЛЫҠ и, 1. К устарҙар эше, х е ҙ

күбекләнә. ш Шифа бөркөп, ҡайнап, күбекләнә
алдыр тулы ҡымыҙ алдымда. С. Кулибай.
2. К үбек менән ҡапланыу. [Ерәнсәйҙең] ыңгырсаҡ, .. ышлыя тейгән ерҙәре, һабынлы һыу
һипкән һымаҡ, күбекләнгән, 1". Килмөхәмәтов.

мәте.
2. күсм. Ябай ысул менән, ҡул көсө ярҙа
мында эшләү алымы. Кустарсылыҡ ҫәнғәте
иҫк, лбай ысул менән эшләүгә, кустарҙар х е ҙ
мәтенә бәйле сәнғәт. [ Башҡортостанда] кустар

сылыҡ сәнгәте үткән быуаттың 50-се йылда
рында мөһим бер урынды тота башланы,
„Совет Башҡортостанының ун йылы“ , 1929.
КуСТАрЬ 1[РуС. ] и. Ябай ысул менән үҙ өйөн
дә ваҡ-төйәк нәмә эшләгән һәнәрсе.
КуСТарЬ2 [рус, кустарный] с, 1. Кустарь
хеҙмәтенә мөнәсәбәтле. Кустарь промышлен
ность, / Ябай ысул менән эшләнгән, ҡул көсө
ярҙамында ғына башҡарылған. Кустарь тауар

К Ү БЕК Л Ә Н Д Ер ЕҮ ҡ. Күбекле итеү; күпер
теү. һабынды күбекләндереү, һөттө күбеклән

дереү,
К Ү БЕК Л Ә Н ЕҮ ҡ. 1. К үбеклегә әйләнеү, к ү
бекле булыу; күпереү. Ҡаты һыуҙа һабын насар

К Ү БЕК Л Ә Ү ҡ. Күбекле итеү; күбекләндереү.

һ ы уҙы күбекләү,
К Ү БЕЛ ЕҮ ҡ. төш, ҡар. күбеү 2.
К Ү Б Е Н Д Е р ЕҮ ҡ. Һыу йәки дым менән бүргендереү, ҙурайтыу.
К Ү БЕН ЕҮ ҡ. 1. ҡайт, ҡар, күбеү *.
2. Дым тартып бүртеү, һ ы уҙан сыҡҡас, сыла

нып һәм күбенеп, китте ҡайыш йомшарып һәм
һуҙылып, М. Өмөтбаев.
3. күсм, һөйл, асы уҙан бүртенеү.
К Ү БЕН К Е с, ҡар, ҡабарынҡы 1. Күбенке
ирен,
ҙар,
К Ү Б Е р СЕК и, 1. Тәнгә өрөлөп, ҡабарсып
2.
күсм. Бик ябай, һумалтыр итеп эшләнгән.
сыҡҡан нәмә. Илшаттың тәне ҡояшҡа ҡып-ҡы
Кустарь нәмә,
К Ү Ф а Й К а [рус, фуфайка] и. Йылы бәйләм
ҙы л булган, урыны-урыны менән күберсектәр
ҡалҡҡан, ә арҡа тиреһе хатта һуйылып төшкән,
кофта. Йөн куфайка. Куфайка бәйләү,
В. Ғүмәров.
ф Куфайка салбар диал, һырыған салбар.
2. диал, Ғыңҡауыҡ.
К у Ф И [гәр,]: куфи яҙыуы боронғо ғәрәп
К Ү БЕҒС ЕК Л Ә Н ЕҮ ҡ. ҡар, күберсеү 1. Хәмит
яҙыуы.
трактор менән килә, Уның бите ҡара ҡуңыр
КуХАрКа [рус,] и, ҡар, ашнаҡсы.
К у Х Н Я [рус, (нем.] и, 1. Аш-Һыу әҙерләү
булып янган, устары күберсекләнеп ярылган.
бүлмәһе; ҡаҙанлыҡ.
2.
(йәки ялан кухняһы) Ялан шарттарында
аш-һыу әҙерләү өсөн тәғәйенләнгән күсмә мейес.
КҮШЁТҠА и, ҡар, кәнәфи 1.
КУШЫҠ [фарс.] и. иҫк. Ваҡ-төйәк һата
торған бәләкәй магазин; киоск.
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А. Игебаев.
К Ү Б Е р СЕТЕҮ ҡ. Утҡа, эҫегә яндырып йәки
өйкәтеп ҡабартыу. Аяҡты күберсетеү. ■ А рба

ны яртылаш тейәгәс, Мөнирө хә л йыйыр га
туҡтаны, К әрәк һабы уның бармаҡ төптәрен кү 
берсетеп тә өлгөргән ине. Ш. Янбаев.

К

КҮБ

КҮГ

К Ү БЕр СЕҮ ҡ. 1. Өйкәлеү, беш еүҙән һ. б.
тән өрөлөп, тире аҫтында һыулы ҡыуыҡсалар
барлытстса килеү. И рен күберсегән, ■ [Сираев-

һ ары күбәләк. Ваҡ күбәләк. Көндөҙгө күбәләк.
Төнгө күбәләк. К үбәләк ҡарышлауыгы. ■ К ү 
бәләктең бар йәме, барлыҡ хаяты гөл менән.
Ш. Бабич. Апай сәскәләр янында күбәләктәй
уйнаган балаларҙан күҙен ала алмай ултыра,
Р. Низамов. Леп-леп итеп осҡан күбәләктең,
ҡанат оскайҙары түңәрәк (Халыҡ йырынан).
Күбәләктәй күңелем бер ҡуҙгалгас, ҡауышмай
ҙа тороп ял алмаҫ (Халыҡ йырынан). Төлйөҙөм

тың] бите, утка бешеп күрәһең, ҡыҙарып күбер
сеп сыҡҡан. Н. Мусин.
2. диал. ҡар. Күпсеү 1. К үберсеп ойоган ҡатыҡ.
К Ү Б Е р ӘК р. К үбеһенсә, күп ваҡыт. [Килгән
кеше] күберәк беҙҙең батальон тураһында һо
рашты, Д. Юлтый.
К Ү БЕТЕҮ ҡ, йөкм. ҡар, Кү беү 2.
К Ү Б Е Ү 1 (күш ) ҡ. Өрөлөп күтәрелеү; тсабарыу. Күбеп сыгыу, ш [Ҡарт] тултырган тауыҡ

һымаҡ күпкән портфелде ҡуш ҡуллап күтәреп
алды, Б. Бикбай.
ф Эс Күбеү эс ташыу (ауырыу). Эс күбеү ас
көйө һыулы үлән ашаган малда була. Әсең
күпкер ҡарғағанда әйтелә, һуҡты ла күпте тиҙ
генә, анһат ҡына булғанды теләгән кешегә әй
телә.
К Ү Б Е Ү 2 ҡ. Эсенә йөн, мамыҡ һалып, үтәнәнүтә тегеү; һырыу, һы рма күбеү, Юрган күбеү,
КҮБЕҺЕ и. Кем йәки ниҙеңдер күп өлөшө,
күпселеге. Ш агирҙарҙың күбеһенә илһам килә

[ҡыҙҙар] һеҙҙең кеүек наҙлы, нәфис бил ар
ҡыры. Ш. Бабич. Я лан гына ерҙең ай бүреһе, күк
һыртлан да булыр күбеһе (Халыҡ йырынан).
КҮБЕҺЕН СӘ р. Күп осраҡта, күп ваҡыт.
Ер өҫтөнә яҡын ятҡан ҡаҙылмалар хәҙер күбе
һенсә асылып бөткән, Шуга күрә яңы хазиналар
ҙы тәрәндән эҙләргә кәрәк, Д. Бураҡаев.
КҮБӘ 1 и. Бер нисә күтәремдән ослап һалын
ған бесән өйөмө. Бер күбә бесән. Күбә ебәреү.
Күбә тарттырыу. Күбә артын йыйыу. Күбә
һалыу. ■ Бы лай эшләһәң, һин, Ғәлим, ко лхо з
дың сабылган бесәнен бер аҙнала ҡойоп бөтөрөр
һөң, — тине күбә ебәреп торган агай. И, Ғиззәт
уллин. Аҡмырҙа дейеүҙең кәүҙәһен тураҡлап,
күбәләй итеп өйөп ҡуш ан, ти (Әкиәттән).
К ҮБӘ 2 и. иҫк. Боронғо батырҙарҙың уҡ үт
мәҫлек тимер кейеме; ҡояҡ. [Хәбибә инәй:] К и 
нйә батырҙың тимер кейеме бынан ун бишегерме йыл элек кенә лә бар ине әле... — Ул
кейем — тимер күбә ҡайҙа һуң? — тим мин
ҡыҙыҡһынып, Б. Бикбай.
К ҮБӘ Й ЕҮ ҡ. Һан йәки күләм яғынан артыу.

М ал күбәйҙе. Х алы ҡ күбәйҙе, н Күктә йон
доҙҙар һаны күбәйҙе. С. Агиш. [Мин улыма] сит
илдә дуҫтарыбыҙҙың көндән-көн күбәйеүен
үҙемсә ябай итеп аңлатырга тырыштым, Р. Ни
замов. п Тауыштар кү бәйгәндән кү бәйҙе, көсәй
гәндән көсәйҙе, бара торгас .. йәрминкә шауына
әйләнде. Д. Юлтый.
КҮБӘЙ ТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. күбәЛтеү.
КҮБӘЙ ТЕҮ ҡ. Һан йәки күләм яғынан артты
рыу, күп итеү. [һәнәрсе] көршәккә төшөрөлгән

сәскәләр төрөн тагы ла күбәйтә, уларҙы ысын
сәскәләргә .. оҡшатыр га тырыша. 3. Биишева.
К Ү БӘ К и. иҫк. Эт.
ф Өн күбәге бер ергә сыҡмай, гел өйҙә ул
тырған кешегә әйтелә.
КҮБӘЛӘТЕС и. Бесән, һалам күбәләй торған
машина.
К ҮБӘ Л Ә К 1 и. 1. Төҫлө сәскә һеркәһе һымаҡ
нәмә менән ҡапланған ҡуш ҡанатлы, елпелдәп
осҡан бөжәк. А ҡ күбәләк. Сыбар күбәләк.

күбәләге ҡарышлауығы емеш ағастарына оялай
торған көндөҙгө аҡ күбәләк. Ебәк күбәләге ҡ а
рышлауығы ебәк бирә торған күбәләк. Йорт
күбәләге ҡар: кесерткән күбәләге. Кесерткән
күбәләге ҡарышлауығы кесерткән япрағына оя
лай торған ҡара биҙәкле ҡыҙыл күбәләк. К ә
беҫтә күбәләге ҡарышлауығы кәбеҫтәгә оялай
торған көндөҙгө аҡ күбәләк. Шайтан күбәләге
йөнтәҫ йыуан һор күбәләк.
2.
эйл. ф. күбәләгем Ҡатын-ҡыҙға иркәләп
әйтелә, һ еңлем минең, уңган күбәләгем, һиндә
күрәм әсәй йәшлеген. Р. Ғарипов.
ф К үбәләк кеүек еңел хәрәкәтле ҡыҙҙарға
әйтелә. Танца бөтәү менән Мәрйәм күбәләк
кеүек осоп минең эргәмә килеп китте. Д. Юлтый.
К үбәләк ҡар эре күҙле йомшаҡ ҡар; ябалаҡ
ҡар. К үбәләк ҡар төшкөләп торган йылымса
гына көн ине. Ә. Вәли. К үбәләк сәскәләр сәс
кәһе күбәләккә оҡшаған ҡуҙаҡлылар (мәҫ. бор
саҡ, соя һ. б.).
К ҮБӘ Л Ә К 2 и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
К ҮБӘ Л Ә К 3 и. диал. Бәләкәй генә түңәрәк
күл.
К Ү БӘ Л Ә К Л Ә Ү ҡ. Эре, күҙле булыу (ҡарға
ҡарата); ябалаҡлау. Иртә менән күбәләкләп ҡар

яуа, төш аугас у л ҡар ҡатыш ямгырга әйләнә.
Д. Юлтый.
К ҮБӘ Л Ә Н ЕҮ ҡ. төш. ҡар. күбәләү. Бер яҡтан

бесән сабыла, икенсе яҡтан йыйыла, өсөнсө
яҡтан күбәләнә, кәбәндәр ҡойола. Эш ҡайнай.
Ғ. Дәүләтшин.
К ҮБӘ Л Ә ТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. күбәләү.
К ҮБӘ Л Ә Ү ҡ. К үбә итеп өйөү, күбәгә һалыу.
Т өгикө аштан һуң елкәләренә һәнәк, тырма Һалган ауылдаштар бесән күбәләргә китте. Я. Хам
матов.
КҮБӘЛӘШ ЕҮ ҡ. урт. ярҙамл, ҡар, күбәләү.

Бесән күбәләшеү.
КҮБӘТӘ и. диал. Сеүәтә. Бер күбәтә ҡымыҙ,
К Ү БӘ Ү с. диал. ҡар. ҡуй 2. Күбәү кеше,
КҮБӘҮЛӘШ ЕҮ ҡ. Күп булып бергә йыйылыу;
күмәкләшеү. Б үреләр күбәүләш еп йөрөй,
К ҮТЕЛ и, диал. С үсбәрә.
КҮТЕЛЙЕМ с. Күк төҫкә тартым; күкшел.

Күгелйем йәшел. Күгелйем зәңгәр, ш Өйҙөң эсе
күгелйем аҡ буяуга, иҙәндәре һары буяуга буятылган. Ғ. Дәүләтшин. Күгелйем төтөндәрен
һау ага бөркә-бөркә усаҡ яна. М. Тажи.
КҮТЕЛЙЕМ Л ӘНЕҮ ҡ. Күгелйем төҫкә инеү.

Көнсыгыш ягы күгелйемләнеп яҡтыра башланы.
С. Ҡудаш .
КҮГЕМ ҺЕҒӘҮ ҡ. ҡар. күгелйемләнеү. К өм
бәҙләнеп, күгемһерәп ятҡан һарайҫа тауы әле
һаман күҙ алдымда тора. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ.
КҮТӘ 1 и. Эйәр ҡаштарын беркеткән яҫы
ҡайыш.

559

КҮГ

күҙ

КҮҒӘ 2 с. Йәш (ағасҡа ҡарата). Күгә йүкә.
Күгә имән.
КҮҒӘ Л и, ш ул уҡ күгәл өйрәк (ҡар, өйрәк 1).
Күп тә үтмәҫтән тагы бер инә өйрәк менән бер
күгәл килеп төштө. X. Мохтар.
КҮГӘЛДЕ и. диал. Күгәл.
КҮГӘМӘ и. Баҫаның эшкәртелгән иң яҡшы
сүсе.
КҮГӘН 1 н. 1. Ишек, ҡапҡа кеүек асмалы
нәмәнең арт яғын ҡуҙғалырлыҡ итеп беркетеп
торған тимер. Ҡапҡа күгәне. Тәҙрә күгәне,
һанды ҡ күгәне, ш Ишек өҫкө күгәненән һуры
лып сыгып, салшайып аҫылынып тора. Б. Бикбай.
2 . Йоҙаҡ элеп йоҙаҡлай торған атлама тимер;
келә. Амбар .. ишегенең ҡалын күгәненә аҫылган
йоҙаҡ шылтырай башланы. Ғ. Хәйри.
КҮГӘН 2 и. 1. Ваҡ ҡына күкһел ҡара емешле,
энәле ағаслыҡ. К үгән кыуагы. К үгән сыбыгы.
2. Шул ағастың емеше. К үгән вареньеһы.
КҮГӘНЛӘҮ ҡ. Күгән 1 (1 мәғ.) ҡуйыу.
КҮГӘНӘК и. диал. Келә.
КҮГӘр ЕК и. диал. Үңәҙ, күк.
КҮГӘр ЕНЕҮ к. Ҡ обара осоп, күк төҫкә инеү
(кешегә ҡарата); буҙарыу. Өшөп, күгәренеп ки
теү. ш Зилскийҙец йөҙө һулыны. Бер агарынды,
бер күгәренде. Ғ. Дәүләтшин.
КҮГӘр ЕҮ ҡ. 1. Күк төҫкә инеү. Күгәрсендәй
күгәрҙе инде өҫтөмдәге күлдәгем (Халыҡ йыры
нан).
2. Күкһел, зәңгәр төҫтә булыу. Күгәреп күре
неү. ■ Ҡола ат туп-тура күгәреп ятҡан Ирәндек
ягына .. китте. С. Кулибай.
3. Үҙ төҫөн юғалтып, төҫһөҙләнеү; буҙарыу.
[Ҡыҙҙар] һыуыҡ балсыҡҡа өшөп, күгәреп бөткән
аяҡ, ҡул, биттәрен йыуа башланы. Һ. Дәүләт
шина. / Ҡан һауып, күк төҫкә инеү. Күгәреп
сыгыу. Тән күгәреү.
4. Еүешкә боҙолоп күк алыу. Күгәргән икмәк.
К үгәргән он. Баҫма таҡталары күгәреп, бәҫәреп
бөткән.
5. Йәшел төҫкә инеү (үҫемлеккә ҡарата).
ф Күҙ күгәреү ҡар. күҙ.
ф Ямгыр күп яуһа, ер күгәрә, каргыш күп
алһа, ир күгәрә. Мәҡәл.
КҮГӘр ЕШЕҮ ҡ урт. ҡар. күгәреү.
КҮГӘр СЕН и. 1. Күберәк күкшел, күк йәки аҡ
төҫтәге ҙур бөрләтәүле гөрләй торған ҡош. А ҡ
күгәрсен. Бүрекле күгәрсен. Ҡыр күгәрсене.
■
Күк күгәрсен тигән ҡошҡайҙың аяҡтары
ҡыҙыл, үҙе күк (Халыҡ йырынан). Ала күгәрсен
ҡар. алатуба. Мысыр күгәрсене Урта Азияла
йәшәгән ваҡ күгәрсен төрө.
2. эйл. ф. күгәрсенем иркәлән әйтелә. [Н о
виков:] Күгәрсендәрем, ниндәй матур яҙалар
бит. Д. Юлтый.
ф Күгәрсен күҙе ҡыҙыл күҙле ваҡ ҡына зәңгәр
сәскә. Шаулап яуҙы ямгыр. Күгәрсен күҙе кү
гәртте окобым тирә ягын. М. Кәрим. Күгәрсен
күҙендәй эре, таҙа ашлыҡҡа әйтелә. Күгәрсен
күҙе һымаҡгар ғаяләһе ике өлөшлө үҫемлектәр
ғаиләһе (күгәрсен күҙе, этҡолаҡ һ. б.). Күгәрсен
һөтө ҡар. һөт. Пар күгәрсендәй (йәки күгәрсен
кеүек) татыу ғаиләгә әйтелә. "Тыныслыҡ күгәр
сене тыныслыҡ билгеһе итеп ҡабул ителгән аҡ
күгәрсен һүрәте.

КҮГӘр т ЕҮ к. 1. Күк төҫкә индереү. Ш аулап
яуҙы ямгыр. Күгәрсен күҙе күгәртте окобым
тирә-ягын. М. Кәрим.
2. Бәреп, һуғып күк итеү (тәнде). Күгәрткәнсе
һугыу.
3. Еүеш, дым тейҙереп күк алдырыу. Икмәкте
күгәртеү.
КҮГӘҮЕН и. Инәһе кеше һәм хайуандар ҡаны
менән туҡлана торған ялтыр ҙур күҙле, ике
ҡанатлы себен һымағыраҡ бөжәк. Ваҡ күгәүен.
Эре күгәүен. Ҡара күгәүен. ■ Көндөң эҫеһендә
мең төрлө себен, бөгәләк, күгәүен, серкәйҙәр бызылдаша. Ғ. Дәүләтшин. Ат күгәүене
эре ҡара күгәүен.
ф Күҙен алған күгәүендәй бер нигә иғтибар
итмәй һөмһөҙләнеп ҡайҙалыр үтергә, инергә
тырышҡан кешегә әйтелә.
КҮҘ и. 1. Күреү, ҡарау ағзаһы. Ҙур күҙ.
Ҡ ылый күҙ. Таһыр күҙ. һ уҡ ы р күҙ. Шешмәк күҙ.
Зәңгәр күҙ. Ҡара күҙ. К үҙ дарыуы. К үҙ ҡарашы.
К үҙ ҡабагы. К үҙҙе ҙур асыу. К үҙгә йоҡо килеү.
К үҙгә йәш- тулыу. К үҙгә ҡан һауыу. К үҙ йылты
рау. К үҙ яныу. К үҙ сагы лйыу. ■ Зөләйхә, һин
ерҙә йөрөгән хур ҡыҙы, күҙҙәреңдә яна күктең
йондоҙо. Салауат Юлаев. Ҡуҙы (йәки ҡуй) күҙ
ҙур һоро күҙгә ҡарата. Оҙон гына буйлы, аҡ
сырайлы, ҡара гына ҡашлы, ҡуй күҙле (Халыҡ
йырынан). ТГаш күҙ мәғәнәһеҙ ҡарашлы ҙур к ү ҙ
гә ҡарата. Тоҙ күҙ мәғәнәһеҙ, төҫһөҙ күҙгә ҡ а
рата. 1Гөлкө күҙ ҡыйығыраҡ булып торған күҙгә
ҡарата әйтелә. Күҙҙең ағы күҙ алмаһының аҡ
өлөшө. Күҙ алмаһы күҙҙең бөтә тумалағы. Күҙ
бәбәге 1) күҙ ҡабағының керпек үҫкән сите;
2) диал. ҡар. кешелек2. Күҙ кешелеге (йәки
кешеһе) ҡар. кешелек 2. Күҙ ҡараһы ҡар. кеше
лек 2. Күҙ ҡойроғо (йәки сите) күҙҙең сикә яҡ
осо. Күҙ майы күҙ алмаһын уратып алған май
ҡатламы. Күҙ мороно күҙҙең танау яҡ осо; күҙ
төбө. Күҙ төбө 1) ҡар. күҙ мороно; 2) аҫҡы
ҡабаҡтың түбәнге өлөшө. Күҙ төбө күгәргән.
Күҙ тумалағы ҡар. күҙ алмаһы. Күҙ яҫмығы
күҙҙең ҡараһы эсендәге бәләкәй генә линза һымаҡ
нәмә (күҙгә төшкән һүрәт шуның аша үтә).
/ Кемгә йәки нимәгәлер йүнәлтелгән ҡараш.
К үҙҙе [ситкә] алыу. К үҙ менән оҙатып ҡалыу.
Күҙен алмай ҡарау. / Ҡ араштың сағылышы.
Көнсөл күҙ. Оятһыҙ күҙ. / Ҡараштың йәшерен
тәьҫир көсө. Яҡшы күҙ, беләм таш иретә, агас
ҡорота күҙҙең яманы. М. Кәрим.
2. Күреү һәләте. К үҙ бөтөү. К үҙ насарайыу.
К үҙҙән яҙыу. ш [Өйрәнсек — һөнәрсегә:] Көнтөн күҙ бөтөрөп, үҙеңдең ҡараңгы өйөңдә
тәңкәлеп ултыраһың. 3. Биишева. Күҙҙең ҡо
росо күҙҙең үткерлеге, көсө. Күҙ(ҙең) ҡоросо
ҡайтыу күҙ насарланыу, насар күрә башлау.
3. Ҡ арау, күҙәтеү өсөн махсус эшләнгән ти
шек. Мартен мейесенең күҙе. Төрмә ишегенең
күҙе. Фотоаппараттың күҙе.
4. Мәрйен-муйынсаҡтың еп үткәрә торған ти
шеге; күҙәү. Ҙ у р күҙле мәрйен. М уйынсаҡ күҙе.
Энә күҙе.
5. Бәйләм бәйләгәндә яһалған элмәк. К үҙе кит
те. К үҙе төштө, ш Ғәйникамал инәй ҡулына
бәйләмен алып, бер-ике генә күҙ бәйләне лә
эшен ситкә ҡуйҙы. Я. Вәлиев. / Шөйтө элмәге.
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К үҙ ебәреү, К үҙ ыскындырыу. ■ Бөгөн ике
генә күҙ һуктым,
6. Картуфтағы бөрө урыны. Картуфтың күҙен
алып ултыртыу. / Сәскәнең уртаһындағы һеркәлек. һары күҙле аҡ сәскә, ■ Я ҙ гөлдәре күҙҙә
рен астылар, хуш еҫ менән тулды болондар,
С. Ҡудаш.
7. ҡар, күҙгәнәк 1. Ваҡ ҡына тәҙрә күҙҙәренең
ҡайныһы ҡырҡ ҡорау быяланан, ҡайныһы ҡа
рындыҡтан бөткән, Ғ. Дәүләтшин.
8. диал, ҡар, күҙәнәк 3. Балауы ҙ күҙе,
9. Ҡ ар бөртөгө, ямғыр тамсыһы. Ҡар күҙе,
Ямгыр күҙе. Ваҡ күҙле ямгыр. Эре күҙле
ҡар, и Көҙгө бысраҡтар башланды. Көн дә
тиерлек ямгыр яуа, ҡар күҙҙәре лә төшкөләй,
Н. Мусин.
ф а с күҙ туйына алмаған ҡомһоҙ, ҡәнәғәтһеҙ
кешегә тсарата әйтелә. Ғәләм күҙе күк көмбәҙе.
Дүрт күҙ менән көтөү бик нытс түҙемһеҙләнеп
көтөү. Беләм һинең өҙөлөп һагынганың, дүрт күҙ
менән мине көткәнең, Ғ. ам антай. [И ке] күҙ
дүрт булыу ныҡ ғәжәпләнеү, бик аптырау. Ғинди
ҡаланан ҡайтҡанда ауы л ҡыҙҙарының күҙе дүрт
була торгайны. Д. Юлтый. [И ке] күҙҙе дүрт
итеү бик ныҡ ғәжәпләндереү, аптыратыу.
Йәнәһе.., көтмәгәндә генә ҡайтып, уның күҙен
дүрт итәм. Н. Мусин. [Ике] күҙҙе май ҡаплау
(йәки баҫыу) уны-быны күрмәҫ, белмәҫ булыу.
Ике күҙен май ҡаплап, ете ҡат ер аҫтындагы
һуҡыр сысҡан һымаҡ, тирә-әйләнәһендә ни ба
рын белмәҫ булган, М. Тажи. [И ке] күҙен баҡты
рып [әйтеү] туранан-тура, йәшереп тормай, ке
шенең үҙенә әйтеү (ғәҙәттә шелтәләү, ғәйепләү
һүҙҙәренә ҡарата). Ике күҙе ут [кеүек] күҙҙәре
балҡып, янып торған кешегә әйтелә. Икенсе
күҙ менән ҡарау кем йәки нимәгәлер ҡарата
уй-Фекер, ҡараш үҙгәреү, мөнәсәбәт икенселә
неү. Донъяга икенсе күҙ менән ҡарау, ш Сашага
малайҙар бөтөнләй икенсе күҙ менән ҡарай баш
ланылар, Ә. Бикчәнтәев. Йылы күҙҙә ҡар, йылы.
К үҙҙең ағын әйләндереп (йәки еңдереп) ҡарау
яман асыу менән ҡарау. К үҙ алды ҡараңғы ла
ныу (йәки томаланыу) ҡапыл баш иҫәңгерәп,
күрмәҫ булыу. Хатты уҡып сыҡҡас, Мәйсәрә[нең] .. күҙ алдары ҡараңгыланып китте. О. К у
либай. К үҙ алдына килтереү (йәки баҫтырыу)
1) хәтерҙә уятып, һүрәтләндереү. [Айбулат] төп
һөҙ тәрән .. гәжәп өлкән һыу байлыгын бер нисек
тә күҙ алдына тулы итеп килтерә алмай.
Һ. Дәүләтшина; 2) башҡа килтереү, уйлау. К үҙ
алдына килтерә алмаҫлыҡ хәл. ш Мин .. аҡ
ҡоштарҙың юл таба белеүҙәрен күҙ алдына к и л
терҙем, С, Кулибай. К үҙ алдына килеү (йәки
баҫыу) хәтергә, уйға килеп һүрәтләнеү. Уҡы
тыусының күҙ алдына ҡәҙерле уҡыусылары ки
леп баҫа, „Оовет Баш ҡортостаны ", 1964, 23 ғи
нуар. К үҙ алдынан китмәү иҫтән, хәтерҙән сыҡ
мау. Онотолһа ла әйткән һүҙҙәрең, күҙ алдымдан китмәҫ күҙҙәрең. Р. Ғарипов. К үҙ алдында
1) ҡаршыла, эргәлә. Ир бала .. бөгөн күҙ алдын
да, иртәгә әллә ҡайҙа. Һ. Дәүләтшина; 2) кеше
нең үҙе алдында. К үҙ алдында арттырып һөй
ләү. К үҙ алдында х у р л а у ; 3) хәтерҙә, иҫтә. К үҙ
алдында тороу. К үҙ алдында тотоу. ■ Әлдә
онотолмаган у л хистәрем, күҙ алдымда һаман

күргәндәр. Ғ. Оәләм; 4) ҡарап торғанда, бик тиҙ.
[Х әйруллинды ң] төрөпкәһе күҙ алдында сыйыр
сыҡҡа әйләнә лә форточка аша осоп сыгып
югала. С. Агиш. К үҙ алмашыныу (йәки алышы
ныу) яҡтынан ингәс, күрмәй тороу. Я ҙ өйгә инеү
менән күҙ алмашына, К үҙ алымы ш ул уҡ күҙ
күреме (ҡар, күрем 2). К үҙ алымы ерҙән күренеп
ята Урал тауҙарының күк ташы (Халыҡ йыры
нан). К үҙ артында кеше үҙе булмағанда, үҙе
юҡта. К үҙ асҡыһыҙ бик көслө (буран, төтөнгә
һ. б. ҡарата]. Күҙ асҡыһыҙ ҡара төтөн, ш К үҙ
асҡыһыҙ ҡаты ҡышҡы буран бүре кеүек олоп ҡо
тора. Ш. Бикҡолов. Күҙ асылыу 1) еңеллек һи
ҙеү, тән еңеләйеү, һалҡы н һыу менән бик шәп
[итеп]., йыуындым, К үҙ асылды. Бөтөнләй хәл
инеп китте, С. Агиш; 2) уҡый-яҙырға өйрәнеү.
Хәреф танып, күҙ асылгас та, бөтә ергә уны
[Баһауҙы] еккәндәр, Ғ. Амантай; 3) аң кимәле
күтәрелеү, ниҙең ни икәнен төшөнәрлөк булыу.
Ҡараңгылыҡта иҙелеп йәшәгән башкорт халҡы 
ның ,, күҙе асылыу га теүәл илле йыл тулды,
«Башҡортостан ҡыҙы», 1969, № 3. К үҙ асып
йомғансы бик тиҙ, тиҙ арала. Йортто ут тотош
ялмап та ала, күҙ асып йомгансы бер ус көл
генә ҡала. Б. Бикбай. К үҙ атыу 1) ҡарау, ҡараш
ташлау. Алыҫтарга күҙ атһаң, ҡатлаулы-ҡатлаулы бейек Урал тауҙары күренә, Ғ. Минһажев;
2) иғтибар итеү, күңел биреп ҡарау. [Ҡәнзәфәр]
күптән бирле инде Әлимәгә күҙ атып, күңел һа
лып йөрөй, Д. Юлтый. К үҙ бағыу өмөт бағлау.
К ү ҙ багып торган балам, Күҙ буяу насарлыҡты
йәшереп, тыштан яҡшы күрһәтеү. Рәте булмаҫ
төҫлө был комиссиял арҙың: һүҙе күп, һөҙөмтәһе
юҡ. Бары күҙ буяуга оҡшай был һөйләнеүҙәр,
Ғ. Хөсәйенов. К үҙ быуыу зиһенде томалап, ке
шенең ихтыярына тәьҫир итеү. Алдаш аһың,,,
сихы рлайһы ң,,, күҙ быуаһың һин! — тиҙәр.
Ғ. Мәсғүт. К үҙ бәйләнеү ҡараңғы төшөү. К үҙ
бәйләнә башланы. Тау башындагы йорттарҙы
бер-береһенән асыҡ айырып булмай, Ж. Кейек
баев. К үҙ бәйләү ҡар. күҙ быуыу. Күҙгә аҡҡара күренмәү ниндәйҙер тойғо-кисерешкә ар
тыҡ бирелеүҙән бер ни күрмәү, иғтибарһыҙға
әйләнеү. Ғариф староста ҡурҡыуҙан ҡойолоп
төштө. Ул бик ҡабаланып кейенде лә, күҙенә аҡҡара күренмәй, тышка сыгып китте. Ж. Кейек
баев. Буласаҡ ҡыҙыҡ осрашыуҙы уйлаганлы ҡтан уның [Мираның] күҙенә аҡ-ҡара күренмәне.
М. Садыкова. К үҙгә бәрелеү (йәки ташланыу)
айырым-асыҡ булып күренеү (төрлө нәмәгә ҡ а
рата). А уы л ерендә ш ул инде: ситтән килгән кеше
бойҙай араһындагы һоло һымаҡ күҙгә бәрелеп
кенә тора. М. Тажи. Күҙгә йоҡо төйөлөү йоҡо
баҫыу. Күҙгә көрпә осороу диал. ҡар. күҙ буяу.
К үҙгә күренеү ҡар. күренеү. К үҙгә [тура] ҡарап
1) кешенең үҙе алдында, туранан-тура [әйтеү];
2) оялып-тартынып тормай; күҙен дә йоммай.
К үҙгә ҡарап алдау. К үҙгә ҡарап ҡалыу ҡар.
ҡ арау. К үҙгә ҡарап тороу ҡар. ҡ арау. К үҙгә
ҡырып һалырлыҡ бик әҙ, саҡ ҡына. Байҙан күҙгә
ҡырып һалырлыҡ та ярҙам көтөргә ярамай.
Т. Хәйбуллин. К үҙгә наҡыҫ (йәки нәҙек) булыу
насар күреү. К үҙгә салыныу яҙа-йоҙа ғына, әҙ
генә күренеү, күренеп ҡалыу. Будкага етеретмәҫтән күҙемә аҡ нәмә салынып ҡалды. 3. Хис
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мәтуллин. Ҡыҙ егеттең күҙенә салыныу өмөтө
менән сокорҙоң икенсе ягына сыҡты, Ф. Иҫән
ғолов. Күҙгә сүп һалыу ҡар, сүп 1. Күҙгә ТөрТһәң
КүреимәҫлеК ҡараңғы бик нытс ҡараңғы. Күҙгә
элеү иғтибарға алыу. [Зәлифә:] Сей ауыҙ м алай
ҙарҙы мин күҙгә элмәйем, егеткә лә һанамайым,
Һ. Дәүләттпина. Күҙгә эләгеү күренеп тсалыу.
Күҙҙе ала алмау бик ныҡ һоҡланғанда әйтелә.
Улар һоҡланып, Волганан күҙен ала алмай.
Ғ. Әмири. Күҙҙе алдаУ һөйл. серем итеү. [Саби
ра апай] бик тә йоҡо баҫып баргас, саҡ ҡына
күҙемде алдап алайым тип, урынга барып ятты.
Ә. Вахитов. Күҙҙе астырмау йәки Күҙен дә астырмаУ оялтып, бәйләнеп, тынғы бирмәү. [Гөл
бәзирә:] Тышҡа сыҡһам, ниңә улыңды һимертеп
ятҡыраһың, эшкә ҡыумайһың, тип күҙҙе лә ас
тырмайҙар, Р. Ниғмәти. [Садыйҡ Н урулланы ң]
төртмә һүҙҙәр менән күҙен дә астырмай, Ш. Ян
баев. Күҙҙе асыУ 1) аң-белемгә эйә булыу.
[Бәгиҙә:] Ҡәйнәм делегатка ине. Ул, күҙеңде ас
ҡың килһә, ликбезга йөрө, йыйылыштан ҡалма,
тип өйрәтте, И. Ғиззәтуллин; 2) ниҙең ни икә
нен төшөнөү, аңларға өйрәнеү. [Л әлә:] Ҡайгы
күҙемде асты — бәхет байлыҡта гына түгел
икән, үҙ ҡулыңда, Б. Бикбай. Күҙҙе ҡан баҫыу
( йәки алыУ) асыу йәки ҡомар менән ярһыу, ша
шыу. һ ун а р ҡомары менән күҙҙәрен ҡан баҫҡан
эт ,, алга ынтыла, Д. Юлтый. Таш йөрәкле рәхим
һеҙ байҙарҙың аҡайган күҙҙәрен ҡан алды.
Уларҙың ,, йөҙҙәренә йыртҡыслыҡ билдәһе
сыҡты, Ш. Шәһәр. Күҙҙе ҡыҙҙырыу һоҡланды
рып, үҙенә йәлеп итеү; ҡыҙыҡтырыу, һ ы лы у
ҡыҙҙай биҙәнеп, дошман күҙен ҡыҙҙырып, яу
астырган Уралым (Ҡ обайырҙан). Күҙ(ҙең) яуын
алыУ бик матур, сағыу булыу. К үҙҙең яуы н ала
лар аҡ, һары, ал сәскәләр, С алауат Юлаев. К үҙ
ҙе тултырып ҡаРаУ ныҡ иғтибар, хис менән ҡ а
рау. Күҙҙе тырнап асыу йоҡонан тора һалыу
(торғас та бер нәмә эшләй башлағанда әйтелә).
К үҙен тырнап асып килеп тә еткән, Күҙ ҙә ҡаш
[булып] Көтөү ҡар, дүрт Күҙ менән көтөү. Күҙҙән
Кисереү ҡарау, ҡарап сығыу, һ ү ҙ өндәште уга
[ҡатынга] архитектор- баштан-аяҡ күҙҙән кисе
реп, Ғ. Сәләм. Күҙ(ҙән) осормау кем йәки нимәнелер күҙәтә алыу, эргәнән ситкә ебәрмәй күреп
тороу. Баланан күҙ осормай ҡарап тороу. К үҙ
ҙән тайыу күренмәҫ булыу, юғалыу. Күҙҙән
тайҙырыу ҡар, күҙҙән ысҡындырыу. Күҙҙән
тайышыу кемдеңдер янынан ситкә китеп күрен
мәҫкә тырышыу. Күҙҙән төшөү берәй кеше йәки
халыҡ алдында абруй бөтөү. Уразлин Н уркиндың күҙҙән төшөүен көтөп кенә йөрөй, уңайы
тура килгәндә уның эшенә аяҡ салыуҙан да баш
тартмаҫ ине. Ғ. Ғүмәр. Күҙҙән уҙғарыу
(йәки үткәреү) барлау, тикшереү ниәтендә бө
тәһен дә ҡарап сығыу. Ҡыҙ һәр кешене күҙҙән
үткәрә, иллә мәгәр Ҡамыр батыр юҡ та юҡ, ти
(Әкиәттән). Күҙҙән ысҡындырыу кем йәки нимәнелер күрмәй башлау, күҙәтә алмау. К үҙҙән ыс
кындырмай ҡарап тороу. Күҙҙән ысҡыныу 1) эр
гәнән, яндан ситкә китеп күренмәй башлау;
2) иғтибарҙан ситтә ҡалыу. М урзиндың .. ҡыла
нышы береһе лә Ю лияның күҙенән ысҡынманы.
Һ. Дәүләтшина. Күҙҙән юғалыу юҡ булыу, кү
ренмәҫ булыу. Күҙҙә тотоу ҡар. күҙ уңында

тотоу. Күҙе ҡаты халыҡ ырымынса, ҡарашы
зыян килтергән кешегә ҡарата әйтелә. Күҙе лә
йөҙө берәй кешене үҙе алдында һөйләгәндә
әйтелә. Күҙе менән һөйл. ҡар. күҙенән. Күҙемә
күренмә йәки күҙемдән юғал асыуланып ҡыуған
да әйтелә. Күҙен дә йоммай оялып-тартынып
тормай (әйтеү, һөйләү). Күҙен дә йоммай алдай.
Күҙен сығарғансы әйтеү тураһын бәреп әйтеү.
Күҙен тондороп (йәки тондора ла) һис нигә иғти
бар итмәй, аҡ-ҡараны күрмәй. Күҙеңдән кинән
(йәки һөйөн) рәхмәт белдергәндә әйтелә. Күҙең
сыҡҡанмы (йәки юҡмы) бәрелеп-һуғылып, абай
ламай йөрөгән кешегә әрләп әйтелә. Күҙең сыҡҡыр ныҡ ҡарғағанда әйтелә. Күҙе осло ҡар.
осло күҙ. Күҙ етеү 1) яҡшы күреү, күрә алыу.
[Бабай:] К үҙ етеңкерәмәй ш ул хәҙер, .. йыуан
энәне лә һабаҡлап булмай башланы, Ә. Вахитов;
2) ҡарап күрә алыу (алыҫ ятҡан нәмәләргә ҡ а
рата). К үҙ еткән ер, К үҙ етмәҫ дала. Күҙе тоноп
(йәки сығып, ташып) ниндәйҙер эшкә, тойғоға
артыҡ бирелеүҙән бер нигә иғтибар итмәй, бер
ни күрмәй. Күҙ йомоу берәй етешһеҙлеккә
әһәмиәт бирмәү, иғтибар итмәү. [Ф ариза] И май
ҙың бөтә яман ҡылыҡтарына күҙ йомоп, баш
эйе үҙән башҡаны белмәй ине. Һ. Дәүләтшина.
Күҙ йөрөтөү (йәки йүгертеү) тиҙ генә байҡап
ҡарап алыу, тиҙ генә барыһын да ҡарап сығыу.
Күҙ йәше кеүек бик таҙа, саФ (һыу һымаҡ
шыйыҡлыҡҡа ҡарата). К үҙ йәше кеүек саф һыу.
Күҙ йәше менән илай-илай. К үҙ йәше менән инә
леү. Күҙ йәшереү кемгәлер күренмәҫкә тыры
шыу, ҡасып йөрөү. Күҙ көйөгө ҡар. көйөк.
Күҙ күгәреү көтөп, аптырап бөтөү. Кисәнән бире
көтә-көтә күҙҙәр күгәрҙе, Ә. Мирзаһитов. Күҙ
күргән аралашып йөрөгән, белгән, таныш. Хәмит
бисәһе күҙ күргән, һүҙ әйткән кешеләрен ҡунаҡ
ҡа йыйган. Б. Бикбай. Күҙ күреме кар. күрем 2.
Күҙ күрмәгән, ҡолаҡ лшетмәгән 1) ғәжәпләнерлек нәмәгә ҡарата әйтелә. К үҙ күрм ә
гән, ҡолаҡ ишетмәгән хәл; 2) таныш булмаған,
билдәһеҙ. К үҙ күрмәгән, ҡолаҡ ишетмәгән яҡҡа
кейәүгә китеү. Күҙ кәртәһе халыҡ ырымынса,
күҙҙе хәүеФ-хәтәрҙән һаҡлаған сихри көс. Күҙ
ҡабағын төйөү сырайға асыу билдәһе сығарыу.
Күҙ ҡарайыу ҡар. ҡарайыу. Күҙ ҡараһы кеүек
(йәки ҡараһындай) ҡар. ҡара 1. Күҙ(енең) ҡой
роғо (йәки сите, ҡырыйы) менән ҡарау 1) башты
бормай, һиҙҙермәй генә ҡарау. Ҡыҙ егеткә кү
ҙенең ҡырыйы менән генә ҡарап ала (Әкиәттән);
2) ризаһыҙлыҡты, хуп күрмәгәнде белдереү
(мәҫ. кемдеңдер килеүенә ҡарата). Күҙ ҡорто
диал. һоҡландырған, алыу теләген уятҡан нәмә.
Батмустың әйләнәһен ҡалас, май, йомортҡа,
лампасый кеүек бисәләрҙең күҙ ҡорто булган
нәмәләр әйләндереп алган. Ғ. Дәүләтшин. Күҙ
ҡыҙыу (йәки ҡыйыу) нимәгәлер һоҡланып там
итеү; ҡыҙығыу. Ш ундай шәп баҡсага, ҡалып
ҙурлы ҡ ҡыярҙарга кемдең күҙе ҡыҙмаһын,
А. Ғирфанов. Күҙ ҡыҫыу кемгә һыңар күҙҙе
ҡапыл йомоп алып, ишара яһау. Ҡатын асыҡ
итеп йылмайҙы, миңә белдермәҫкә теләп, иренә
.. күҙ ҡыҫты. С. Агиш. Күҙ майы бөтөү күҙ
төпкә батып нурһыҙланыу. Күҙе маңлайына мен
гән ҡар. маңлай. Күҙ менән ҡаш араһында ҡарап
торғанда, ҡапыл ғына. К үҙ менән ҡаш араһында
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юҡ булыу, ш Мәсем хандың кыҙы күҙ менән каш
араһында ғәйеп булды, «Аҡбуҙат». Күҙ нуры
1) күреү һәләте. К үҙҙең нурын бөтөрөү,
ш К үҙ йәше күҙҙең нурын ҡырҡа. Я. Хамматов;
2) ҡараштағы йылылыҡ, яҡтылыҡ. К үҙ нурым
иркәләгәндә әйтелә. К үҙ нурым, бәпкәм, гүҙәл
сәскәм, йөрәгем парсаһы. Д. Юлтый. Күҙ нурындай (йәки кеүек) бик ҡәҙерле, ғәзиз. К үҙ нурындай һаҡлау, ш Урал тигән ере бар, күҙ нурындай
иле бар батыр башын эйерме? (Ҡобайырҙан).
Күҙ нурын түгеү бик ентекләп тырышып ҡарау.
Күҙ нәҙегәйеү насар күрә багплау. Күҙ өйрәнеү
оҙаҡ ваҡыт ҡарап, күреп йөрөп күнегеү. Өйрән
гән күҙгә генә Мырҙаш артыҡ ят күренмәй.
Күрмәгән кешеләр Мырҙашты беренсе күргәндә
йөҙөнә имәнеп ҡарап тора. Д. Юлтый. Күҙ
өҫтөндәге ҡаш кеүек ҡар. ҡаш '. Күҙ сығыу
берәй эти менән күп шөғөлләнеп, оҫтарып бө
төү.— һ и н инде, иптәш Хәмитов, мине өйрәтмә!
Боронголар әйтмешләй, сауҙа эшендә минең
күҙем сыҡҡан. С. Агиш. Күҙ ташлау ҡапыл
ҡарап алыу. Күҙ тейҙереү 1) халыҡ ырымынса,
күҙ ҡарашы менән берәй төрлө зьшн килтереү,
сирләтеү; 2) шаяр. кешене, берәй нәмәне артык
маҡтап боҙоу. Күҙ тейеү 1) халыҡ ырымынса,
кешенең ҡарашынан ауырыу йәки берәй төрлө
зарар күреү. К үҙ тейеү күҙҙән түгел, күңелдең
ҡаралыгынан; 2) шаяр. кешене, берәй нәмәне
артыҡ маҡтап боҙоу; маҡтағандан боҙолоу.
М аладис ир у л беҙҙең Ф әхри. Тик артыҡ
маҡтап, күҙ тейеп ҡуймаһын. Б. Бикбаи. Күҙ
теймәһен кемгә йәки нимәгәлер асыҡтан-асыҡ
һоҡланғанда әйтелә. Ҡыҙың ҡалай матур, күҙ
теймәһен. Күҙ текләштереү ҡар. күҙләштереү.
Күҙ текәү 1) ҡарашты бер нәмәгә йүнәлтеү.
А лы ҫ тауҙарга күҙ текәү; 2) өмөт бәйләү, ыша
ныу. Улына күҙ текәп ҡалды. Күҙ терәге ҡар.
терәк. Күҙ терәү өмөт бағлау, ышаныу. Күптәр
күҙ терәп торган малдарын һатты. Ғ. Хәйри. Күҙ
тоҙ(ҙай) булыу һоҡланыу, ҡыҙығыу, аптырауҙан
күҙ ллтырау, Яныу. Әй, Хәсбикәй, тумалаҡ,
йыуан аяҡ, бына. ашлыҡ үкереп үҫеп китһә,
һинең матур күҙҙәр тоҙ булыр. В. Ишемғолов.
Күҙ тоноу 1) күрмәҫ булыу (берәй көслө тойғо
тәьҫиренән ярһығанда). Ҡ урҡы п күҙҙәре топган;
2) аптырау, йөҙәү. Арба таба алмай күҙем тондо.
Күҙ тотоу ҡар. күҙ терәү. Нәфиҡ ҡарттың күҙ
тотоп торган берҙән-бер улы һугышҡа китте.
М. ҒаФури. Күҙ төбәү ҡар. күҙ текәү. Күҙ төшө
рөү ҡарашты йүнәлтеү. Беҙ берәм-берәм
[өйҙәге] кешеләргә күҙ төшөрөп сыҡтыҡ. Улар
ҙа беҙгә ҡараны, Д. Юлтый. Күҙ төшөү кемгә,
нимәгә 1) күреү, күреп ҡалыу. Иртәнсәкәй
тороп тышҡа сыҡһам, күҙем төштө умырзаяга
(Халыҡ йырынан); 2) оҡшатыу, яратыу. У ҫал
һың, ҡыҙыҡай, һ инең менән бергә эшләп йөрөй
торгас, күҙ төшөп-нитеп ҡуйһа — харап! Н. Му
син. Күҙ туйыу ҡарап танһыҡ ҡаныу. Атаҡайым
мине йәштән бирҙең, күрә алманым күҙем туйганса (Сеңләүҙән). Күҙ түбәгә сығыу сама бел
мәй шалрыу, тайнаҡһыҙланыу. Күҙ тышта
ҡалыу салт ҡояштан ингәс, күрмәҫ булыу. Күҙ
уғы халыҡ ырымынса, күҙҙең арбай торған сих
ри көсө. Ҡара күҙҙә күҙ угы күп була. Күҙ уйнау
нимә менәндер әҫәрләнеп ян-яҡҡа ҡаранғанды

белдерә. Күҙ уңынан төшөү иғтибарҙан ситтә
ҡалыу. Күҙ уңында тотоу иҫәптә, иғтибарҙа
тотоу. Беҙ Ы рымбурга «Хөсәйениә мәҙрәсәһен
күҙ уңында тотоп барһаҡ та, эш беҙ уйлаганса
барып сыҡманы. Т. Йәнәби. Күҙ һабыны ҡар. һа
бын. Күҙ һалыу 1) ҡарау, күҙ ташлау. Шәл аҫты
нан күҙен һала, күрмәгәнгә һалышып (Халыҡ
йырынан); 2) оҡшатыу, иғтибар итеү. [Заһит:]
Сафура матур бит ул, күҙ һалыусылар булыр
инде. Һ Дәүләтшина. Күҙ һатыу кәрәкмәгәнгә,
буштан-бушҡа ҡарау; күҙәтеү. Өлкәнерәктәр
яйлап тарала. Йәштәр араһында бер үҙемә күҙ
һатып ултырыу уңайһыҙ ине. Мин дә ҡуҙгалдым.
Ф . Иҫәнғолов. Күҙ һирпеү ҡапыл ғына ҡарау;
ҡараш ташлау. К үҙен һирпһә күңелеңде иретә,
һүҙен әйтһә — йөрәгеңде елкетә. Я. Ҡолмой. Күҙ
һөҙөлөү йоҡо баҫып, күҙ йомолоп барыу. Күҙ
шарҙай булыу аптырауҙан, ҡурҡыуҙан һ. б. күҙ
ҙур асылыу. Күсәр хандың аптырауҙан күҙҙәре
шарҙай булды, ти (Әкиәттән). Күҙ әйләнеү асыу
менән аҡшайыу. Күҙең-башың ҡыйшайып, аташ
күҙең әйләнеп, кемгә тейереңде белмәйһеңме,
корсаңгы. Ш. Шәһәр. Күҙ эйәрмәү нимәгә күреп
өлгөрә алмау (бик етеҙ хәрәкәткә ҡарата).
Айһылыуҙың .. бармаҡтарының йөрөшөнә күҙ
эйәрмәй. 3. Биишева. Күҙ эленеү ҡар. күҙ һөҙө
лөү. Күҙ юҫығына ҡарап, тоҫмаллап. К үҙ юҫыгына сыгып киттек. Тәүҙә бер һуҡмаҡ һымаҡ
ерҙән баргайныҡ, торабара уныһы ла бөттө.
Н. Мусин. Күҙ яҙҙырыу ҡарап торған, күҙәткән
кешенең алдынан китеү, юғалыу, уға күренмәй
башлау. К үҙ яҙҙырып ҡасыу. Күҙ яҙлыҡтырыу
юғалтыу, күрмәй башлау (ҡарап торған, күҙә
телгән кеше йәки нәмәне). Үмәр ҡарт, сысҡан
һагалаган ҡарсыга һымаҡ, күҙ яҙлыҡтырмай ки
лене артынан күҙәтә. Ш. Янбаев. Күҙ яҙыл
дырыу ҡар. күҙ яҙҙырыу. Күҙ яҙыу юғалтыу,
күрмәй башлау (ҡарап торған, күҙәтелгән кеше
йәки нәмәгә ҡарата). [Егет] төлкө артынан бер
үҙе китте, ти .. Урманга барып ингәс, төлкөнән
күҙ яҙҙы, ти (Әкиәттән). Күңел күҙе эске һиҙем,
зиһен. Күрер (йәки ҡарар) күҙгә ҡарап тороуға.
К үрер күҙгә матур түгел, әллә ниңә яратам
(Халыҡ йырынан). Ҡара күҙ иҫк. егерме биш
тинлек тәңкә. Ҡар күҙе тишелеү ҡар. ҡар. Ҡом
күҙ ҡомһоҙ. Ҡырын күҙ менән ҡарау 1) асы ула
нып, асыу менән ҡарау. Яратманы дуҫым мине
хатаһын әйткән өсөн, ҡырын ҡарап, минең менән
һөйләшмәй йөрөй бөгөн. III. Бикҡолов; 2) ярат
мау, хуп күрмәү. Ҡайһы бер хужалыҡ етәкселә
ре арышҡа ҡырын күҙ менән ҡарай башланы.
«Оовет Башҡортостаны», 1968, 9 август. Ҡыш
күҙе ҡараңғы ҡышҡы кейемгә нәФислек мотлаҡ
түгел, тигән мәғәнәлә ҡулланыла. Мәҙекүҙе бу
лыу (йәки төшөү) ҡар. мәҙе. Нл күҙе менән оят
ҡа, хурлыҡҡа ҡалғанда әйтелә. Ни күҙем менән
күренәйем. Осло күҙ тейешһеҙҙе күреп барған
кешегә ҡарата әйтелә; осҡор күҙле. Тауыҡ күҙ
саҡ ҡына ҡараңғыла ла күрмәй торған күҙ
ауырыуы. у т күҙе яҡтылыҡ, ут. Үҙ күҙең менән
күреү бер нәмәнең ысынлығын иҫбатлау өсөн
әйтелә. Бабсаҡтың һигеҙ ир менән килгән юлын
Мәсем хан үҙ күҙе менән күрҙе. «Бабсаҡ менән
Күсәк». Үҙ һүҙле, үгеҙ күҙле бик еңмеш, үҙ
һүҙен бирмәгән кешегә әйтелә. Энә күҙендәй
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бәләкәй генә (тишеккә ҡарата). Энә күҙенән
үткәреү бик нытс төпсөп тикшереү, темтекләү.
Эт күҙ һөмһөҙ, мәғәнәһеҙ кешегә тсарата әйтелә.
Яҡты күҙҙә яҡтыла, тсараңғы төшмәҫ борон.
Яман күҙ менән ҡ араУ кар, ҡ араУ. Ят күҙ сит
кешегә тсарата әйтелә.
•
А с күҙгә кеше кулындагы ҙур күренер.
Әйтем. Д уҫ күҙецә ҡарап әйтер, дошман артыңда
гәйбәт һатыр. Мәтсәл. Егет булһа мут булһын,
ике күҙе ут булһын, Мәҡәл. К үҙ алдында маҡ
тама, күҙ артында хурлама. Әйтем. К ү ң ел күҙе
күрмәһә, маңлай күҙе ботаҡ тишеге, Мәҡәл. Ҡараңгының күҙе юҡ. Әйтем. Ү ҙе туйган, күҙе
туймаган. Әйтем. К өсләп асҡан күҙҙең нуры юҡ.
Мәҡәл.
к ү ҙ а л л а у ҡ. кит. Күҙ алдына килтереү,
Фекерләү. [Шагир] халыҡтың поэтиклаштырыл
ған биографияһын күҙаллау аша уның оло
яҙмышы хаҡында һүҙ алып бара. Ә. Вахитов.
к ү ҙ - в а ш и. йыйн. эйл. ф. Бөтә йөҙ; төҫ-баш.
Күҙе-башы күгәреп бөткән,
ф Күҙ-баш алыу ашығыс эштәрҙе бөтөрөп,
бер аҙ бушау. [Рәхимә — Булатҡа:] Саҡ ҡына
күҙ-баш алайым да, өйөндө матур итеп аҡлап
бирәйем, К. Кинйәбулатова. Күҙ-баш тоноу
шашыу, ярһыу. Күҙе-башы тонган һәнәкселәр,
кулактар .. Әсмәләрҙең өйөнә килеп инде. «Совет
Башҡортостаны», 1967, 29 июль. К үҙ-баш уй
наҡлау (йәки уйнау) йылтаңлап ян-яҡҡа ҡарау.
К ы ҙҙар араһында Ф әрйә тигәне, күҙе-башы
уйнаҡлап, кешенең һәр һүҙенә биш тапҡыр яуап
ҡайтарып тора. Н. Мусин. Күҙгә-баш ҡа күренеү
кеше күҙенә күренеү. [Хисмәтулла] китә лә аҙ
налар буйы күҙгә-башҡа күренмәй, Я. Хамма
тов.
К Ү ҘГӘ -КҮ Ҙ р, ҡар, ҡара-ҡаршы.
к ү ҙ г ә н с ә к и, диал. Күҙләнсек, таҙ ҡарын.
КҮҘГӘНӘК и, 1. Тәҙрә быялаһының бер бүл
кәте; өлгө. Бүрке менән тәҙрәгә килеп ҡагылыуы
булды, бер ҙур күҙгәнәк, селпәрәмә килеп, ҡойо
лоп та төштө. Ғ. Байбурин.
2. Индек ҡапҡаның кәртәләрен һалыу өсөн
бағанаға уйылған тишек.
3. диал. ҡар. күҙәнек 3. Балауы ҙ күҙгәнәге.
КҮҘГӘНӘКЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. күҙгәнәк
ләү.
КҮҘГӘНӘКЛӘҮ ҡ. 1Гәҙрә күҙгәнәген бы яла
лау. К үҙгәнәкләп ҡуйыу.
КҮҘГӘНӘС и. 1. Ваҡ-ваҡ ҡына тишек.
2. ҡар. күҙәнәк 2.
К Ү ҘҘӘ Й р күҙҙәй итеп Ситенән артыла
яҙғансы; мөлдөрәмә. К үҙҙәй тулы. К үҙҙәй итеп
һалыу. ■ Гөлйөҙөм .. сөм генә алдырга кү ҙ
ҙәй тултырылган ҡымыҙ тотоп килеп сыҡты.
Ф. Иҫәнғолов.
КҮҘЕГЕҮ (күҙек*) ҡ. Күҙ тейеп боҙолоу.—
Ҡыҙҙар һеҙгә ни булды? Ә ллә күҙектегеҙме?
Яҡшы гына уйнап-көлөп һөйләшкәндә, эште бо
ҙа б)ашланыгыҙ. Ш. Шәһәр.
КҮҘЕГЕШ ЕҮ ҡ. Яҡшы мөнәсәбәттә булған
ерҙән, күҙ тейгән һымаҡ, ҡапыл боҙолошоу.
К Ү ҘЕ К ТЕр ЕҮ ҡ. Күҙ тейҙереү.
К Ү ҘЕ Л Д Е ҒЕ К и. 1. К үҙҙе төрлө нәмәнән
һаҡлау өсөн кейә торған тирә-яғы көплө күҙлек.
Мотоциклист күҙелдереге.

2. диал, ҡар, күҙлек 1.
КҮҘЕНӘН р. Һауыттың ситенән артыла я ҙ 
ғанса. Күҙенән итеп ҡойоу, ш Иҙән уртаһында
тәрән агас ялгаш, һы уы күҙенән, Һ. Дәүләт
шина.
КҮҘ КҮҘ р, Ваҡ ҡына тишектәрҙән, күҙҙәр
ҙән ғибәрәт. Боҙ күҙ-күҙ булып уйылган,
КҮҘКӘ и, диал, ҡар, күҙгәнәк 1.
к ү ҙ ҡ а ш и, йгяйн, эйл. ф. Кешенең күҙе,
ҡашы, бөтә йөҙө. Ауыҙың-башың остацлап, һ ү ҙ
сән булма, киленсәк; күҙең-ҡашың йылмаңлап,
күҙсән булма, киленсәк (Туй йырынан).
ф К үҙ-ҡаш араһында ш ул уҡ күҙ менән ҡаш
араһында (ҡар. күҙ). Күҙ-ҡаш көтөү түҙемһеҙ
лек менән көтөү.
к ү ҙ ҡолаҡ и. йыйн. Ҡараштырып, күҙәтеп
тороусы; ҡараусы, күҙәтсе. Балаларга күҙ-ҡо
лаҡ кәрәк. К үҙ-ҡолаҡ булыу күҙ һалыу, иғтибар
итеү, ҡараштырыу. [Ҡарагол:] Мозой, һин уга
[Әпкәләйгә] ҡүҙ-ҡолаҡ бул. Н и һөйләй, ҡайҙа
бара — барыһын да аңдып торорга кәрәк.
Д. Юлтый.— һи нең гәйбәт, сафсата һатып,
донъяңды .. онота торган гәҙәтең бар. Д онъя
һинең ҡулыңа калган. К үҙ-ҡолаҡ бул. С. Кули
бай.
КҮҘЛЕ с. Күҙе булған; күрә алған, яҡшы күр
гән. Үткер күҙле.
ф К үҙле бүкән ҡар. бүкән.
КҮҘЛЕ в а ш л ы с. ҡар. башлы-күҙле.
КҮ ҘЛЕҒат а и. Баҫыуҙа, урман ҡырҡҡан ерҙә
үҫә торған ирен сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған,
йөнтәҫ һабаҡлы, ҡарама япраҡлы баллы ҡый
үлән.
КҮҘЛЕК и. 1. Күреү һәләтен яҡшыртыу
йәки күҙҙе ҡаплау, ҡояштан һаҡлау өсөн кейә
торған ике быяланан ғибәрәт оптик прибор. А л 
тын тирәсле күҙлек. Ҡара күҙлек. К ү ҙлек быя
лаһы. ■ [Гөлсибәр инәй:] Күҙҙәрем насар
ланды, К ү ҙлек алып биргәйнеләр, ҡ ул эше —
маҙар тотҡанда кейеп тә ултырам, С. Агиш.
2. күсм, сыгн. клш. Нимәгәлер нигеҙләнгән ҡ а
раш, уй. Экономик күҙлектән караганда,
ш Минең тамырҙарымда һаман ауы л ҡаны
ҡайнай икән әле. һ ә р нәмәне ирекле-ирекһеҙ
ҙән ауыл кешеһе күҙлегенән сыгып баһалайым,
Ф . Иҫәнғолов.
3. диал, ҡар, битлек 1 1.
КҮҘЛЕКЛЕ с. Күҙлек кейгән, күҙлеге булған.
К ү ҙлекле кеше,
КҮҘЛЕ КҮҘЛЕ е. Ваҡ ҡына тишектәре, кү
ҙәнәктәре булған. К ү ҙле-күҙле таш. Икмәк ҡа
барып, күҙле-күҙле булып бешкән,
К Ү ҘЛ У Т и. Ирен сәскәлеләр ғаиләһенә ҡ ара
ған, емешсәһе өйкөмләнеп күҙ-күҙ булып урын
лашҡан, баллы ҡый үлән. [Ҡарттарҙың] тарыһы
уңмай, тары урынына бил быуарҙан билсән, һа
рут, күҙлут үҫә. Ж. Кейекбаев.
К Ү ҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Күҙле-күҙле булыу; тишек,
күҙ барлыҡҡа килеү. К үҙләнеп тороу.
КҮҘЛӘНСЕК и. Көйөшлө малдың ашҡаҙанындағы икенсе бүлек, күҙле-күҙле ҡарын;
таҙ ҡарын.
КҮ ҘЛ Ә Ү ! ҡ. 4. Күҙәтеү, ҡарау. А уы л яҙ ҡар
шылай. ..Ҡ ояш күҙләй яландарҙы, һәр бер өй
алдын. Ғ. Әмири. /Ҡ арай-ҡарай эҙләү. Ҡ уныр
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кы уак күҙләп буҙ тургайҙар сырлап оса бейек
һауала, Ғ. Амантай.
2. Һайлап алыу өсөн тсарау (ҡыҙҙы). Ҡыҙ
күҙләү,
3. диал. Һабаҡлау, һаплау. Энә күҙләү,
ф Айһыҙ төндә ҡыҙ күҙләмәйҙәр. Әйтем. Я р 
лы ил эҙләй, бай файҙа күҙләй, Мәтсәл.
КҮҘЛӘҮ 2 ҡ. кар, күҙгәнәкләү.
КҮҘЛӘҮЕК и, 1. Бәләкәй генә шишмә. З ә й 
түнә якындагы һалҡын күҙләүектән бер сәйнүк
менән һыу алып килеп, .. аҫҡаҡҡа элде. Ғ. И бра
һимов.
2. диал. Күләүек.
КҮҘЛӘШЕҮ ҡ. урт. 1. ҡар. күҙләү 1 1. Батыр
иргә ырыҫ та, донъялагы ҡырыҫ та, икәү бергә
менгәшеп, бер-береһен күҙләш еп, күләгәләй
йөрөйҙәр, «Урал батыр».
2. ярҙамл, ҡар, күҙләү 1 2. Ҡыҙ күҙләш еү,
КҮҘЛӘШТЕр ЕҮ ҡ. Ике ятсты ҡара-ҡаршы
килтереп осраштырыу (низағгы асытслау, дөрөҫ
лөктө билдәләү өсөн). [Заһит:] Б ы л алдыҡ, Мине
Трофимовтыц үҙе менән күҙләштерегеҙ, Я. Х ам
матов.
КҮҘМӘ КҮҘ р, Ҡ ара-ҡарш ы, йөҙгә-йөҙ ки
леп. К үҙмә-күҙ осрашыу,
ф Күҙмә-күҙ алдау күҙгә тсарап алдау.
КҮҘСӘ и, диал, ҡар, күҙ 5. Картуф күҙсәһе,
КҮҘОӘН с. Күпте күреүсән, тейешле-тейешһеҙҙе күреп барыусан. Күҙец-каш ың йылмыл
дап, күҙсән булма, киленсәк (Туй йырынан).
ф Кеше күрә-күрә күҙсән була, һөйләй-һөй
ләй сәсән була. Мәтсәл.
КҮҘҺЕНДЕр ЕҮ ҡ. Күҙ тейҙереү.
КҮҘҺЕНЕҮ ҡ. Күҙ тейеп ауырыу, боҙолоу;
күҙегеү. Күҙҙәрең күҙһенмәһен, мин һоҡланып
туймам ҡарап. Ш. Бабич.
КҮҘӘГӘ и, иҫк. Һыйырҙың ыҫлаған елен
тиреһенән тсылыслап, моронлап яһаған һауыт
(шыйытс нәмә өсөн); мурҙай.
КҮҘӘЙ и. Бер баппеорт ырыуының исеме
(әйлеләргә инә). Шайтан күҙәй. Ҡыр күҙәй,
КҮҘӘК и, диал, ҡар, күҙәү 1 3.
КҮҘӘМӘ 1 и, Нимәңендер сиФатын, күләмен
күҙ менән самалау; күҙ самаһы. Күҙәмәгә бил
дәләү, ■ Б ы л өлөш Ваһап ҡартҡа ,, күҙәмә
менән бер дисәтинәгә бәләп бирелгән сиҙәм ине,
Ж. Кейекбаев.
КҮҘӘМӘ 2: күҙәмә бармаҡ диал, һутс барматс.
КҮҘӘМӘЛӘҮ ҡ. Нимәнеңдер сиФатын, күлә
мен күҙ менән билдәлеү. [Азамат] тәүҙә йылҡы
ның ниндәй нәҫелдән ,, икәнен күҙәмәләй, шунан
һуң гына ҡулга төшөрөү яйын ҡарай. «Ағиҙел»,
1970, № 1.
КҮҘӘНӘК и. 1. Тере организм төҙөлөшөндәге
протоплазма, ядро һәм көптән торған иң ябай
берәмек. Нервы күҙәнәктәре. Япраҡ күҙәнәк
тәре. К үҙәнәк ядроһы. Күҙәнәктең бүленеше.
2. Тиреләге күҙгә күренмәҫлек ватс тсына ти
шек. А рҡа күҙәнәктәренә кер инеп әсеттерә.
С, Агиш.
3. ҡар. күҙәү 1 2.
4. Балауыҙҙағы оя. Бала күҙәнәге. Инә күҙә
нәге. Эре күҙәнәкле кәрәҙ.
КҮҘӘНӘК-Ар А с. Күҙәнәктәр араһындағы.
Күҙәнәк-ара матдә.

КҮҘӘНӘКЛЕ с. Күҙәнәктәрҙән (1 мәғ.) тор
ған, төҙөлөшөндә күҙәнәктәр булған.
ф Бер күҙәнәклеләр бер генә күҙәнәктән тор
ған тереклектәр (мәҫ. бактериялар).
КҮҘӘНӘКЛЕК и. 1. Күҙәнәктең көбөн тәш
кил иткән матдә; целлюлоза.
2. Кеше һәм хайуандар организмындағы то
таштырғыс майлы кәүшәк тутсыма. Тире аҫты
күҙәнәклеге.
КҮҘӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар, күҙәтеү 1
КҮҘӘТЕҢКЕҒӘҮ ҡ. Күҙәтә (1 мәғ.) биреү,
күҙәтә төшөү.
КҮҘӘТЕҮ 1 ҡ. 1. Кем йәки нимәнеңдер эшхәрәкәтен иғтибар менән оҙаҡ итеп тсарау. [Ма
лай] атаһының алдына ултырган да, .. мейестә
дөрләп янган утты күҙәтә, Ғ. Әмири. М ин уның
[Йәнтимерҙең]
йөрөш торошон
күҙәтәм,
С. Агиш. / Эҙәрлекләп аҫтыртын тсарау; аңдыу.
1911 йылдан Ф евраль революцияһына тиклем
Мәжит Ғафури полиция күҙәтеүендә була,
«Баппеорт АССР-ының тарихы», 1966. Ҡ арауы
лсылар Искәндәрҙе уята. Ул икенсе ат менеп,
Гөлһамистың артынан күҙәтә китә (Әкиәттән).
2. Ниндәйҙер эш-хәлдең булыу-булмауын, бу
лыу кимәлен, эшләнешен, баштеарылышын һ. б.
тсарау, тикшереү. Тәртипте күҙәтеү. Эште кү ҙә
теү, ш Л инияларҙы күҙәтеү өсөн, телефонистарга ярҙам итеү өсөн Новиковты ебәрергә
булгандар. Д. Юлтый.
3. Тикшереп белеү өсөн ниҙендер үҫеш-барышын тсарау. Тәбигәтте күҙәтеү. Күҙәтеү — белем
һәм тәрбиәнең мөһим сыганагы, m һ уңгы
ваҡытта ,, төҙөлөштә экспертизаның һәм автор
лыҡ күҙәтеүенең ролен күтәреүгә ҙур игтибар
бирелә, «Совет Башкортостаны», 1985, 13 но
ябрь.
4.
Кем йәки нимә тураһындалыр тсайғыртыу
матссатынан сығып эш итеү. Ү ҙ файҙаңды к ү 
ҙәтеү, ш К ил, әй, сабып, үҙеңде хуп төҙәткел.
Яманга барма, яҡшы юл күҙәткел. М. Өмөтбаев.
ф Күҙәтеү пункты дошман яғын, һуғыштың
барышын тсарап тора торған урын.
КҮҘӘТЕҮ 2 и. гаҙәттә күбр. күпл. Эш-хәлдең
үҫеш-барышын тикшереү эше; күҙәтмә. М е
теорологик күҙәтеүҙәр.
КҮҘӘТКЕ и. Ниҙендер торош-барышын тса
рап, һаҡлап тороу эше; контроль. Башҡортостан
урмандары .. һис бер күҙәткеһеҙ ҡалды. «Совет
Башҡортостанының ун йылы», 1929.
КҮҘӘТКЕЛӘҮ ҡ. Һирәк-Һаяҡ күҙ ташлау
(күҙәтеү, аңдыу маҡсатында).
КҮҘӘТМӘ и. Ниҙеңдер үҫеш-барышын ҡ а
рап тикшереү эше. Күҙәтмә яһау. Район газеталарына яһалган күҙәтмә.
КҮҘӘТСЕ и. 1. Ҡ арап күҙәтеп тороусы.
Күҙәтсе офоҡта танктар күренеүен хәбәр итте.
«Башҡортостан батырҙары», 1959.
2.
Эш-хәлдең торошон, эш барышын ҡарап
тороусы. [Андрей] ябай күҙәтсе генә булмай,
килгәп һайын беҙҙең эштәге кәмселектәрҙе кү
реп, бөтөрөү юлдарын өйрәтте. Д. Исламов.
К Ү Ҙ Ә Ү 1 и. 1. Энә, мәрйен, төймәләрҙәге еп
үткәрә торған тишек; күҙ. Төймә күҙәүе. Энә
күҙәүе, / Элмәк хеҙмәтен үтәгән бәләкәй генә
тишек. Асҡыс күҙәүе. К үнәк ҡолагының күҙәүе.
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2. Көпшәк нәмә эсендәге ватс-ватс ҡына
ҡыуышлытс. һы улы һәм нефтле ҡатламдарҙа
шыйыҡлыҡ күҙәүҙәргә .. тупланган була. К. Тимергазин.
3. Оелтәр биҙәктең күҙ-күҙ булып торған
тишеге.
4. диал. ҡар, күҙәнәк 4.
ф Энә күҙәүендәй бик бәләкәй. Энә күҙәүен
дәй генә тишек. Энә күҙәүенән үткәреү бик нытс
ентекләп тикшереү.
К Ү ҘӘ Ү 2 ҡ. 1. Атыу өсөн ҡоралды сәпкә турылау; тоҫҡау, төҙәү. Күҙәмәй атыу, ш һ у н а р 
сы тиҙ генә яны менән угын алып, эткә күҙәй
(Әкиәттән).
2. диал. Еп үткәреү; һабаҡлау.
0
Күҙәмәй осҡан ҡош ҡуныр урын тапмаган.
Мәҡәл. Ҡатының һәпрә булһа, энәңде үҙең
күҙәрһең. Мәҡәл.
КҮ ҘӘ Ү 3 ҡ. Ярма өсөн тын бойҙайҙы һыулап
килелә төйөү. Ярма күҙәү.
К Ү ҘӘ Ү 4 ҡ. Болғатыу, ҡуҙғатыу (утты).
# Утын агасы менән ут күҙәмә. Мәҡәл.
КҮ ҘӘ Ү ЕК с. Күҙе, күҙәүе булған; тишекле.
К үҙәүек мунсаҡ. К үҙәүек мәрйен.
КҮ ҘӘ Ү ЛЕ с. 1. Күҙе, тишеге булған;
күҙәүек. К үҙәүле мунсаҡ.
2. Ваҡ ҡына ҡыуышлыҡтарҙан торған, күҙлекүҙле булған. К үҙәүле тау тоҡомдары. К үҙәүле
есемдәр.
КҮҘӘ Ү ЛӘ Ү ҡ. Тишекле-тишекле итеп биҙәк
ләү; селтәрләү. Шәлдең ситен күҙәүләп бәйләү.
КҮЖ Ә и. ҡар. күзә.
К Ү ЗЕ р ЕК [РУс. козырёк] и. һөйл. Козырёк.
К үзерекле фуражка.
К Ү ЗӘ и. 1. Бөтәү ашлыҡты ҡабығы һыҙы
рылғансы килелә төйөп яһаған ярма. К үзә тө
йөү.
2. Шул Ярманан бешергән аш.
КҮЗӘ ЛӘ и. диал. Күзә.
К Ү Й [ФаРе.] и. иҫк. кит. Ауыл.
КҮ К 1 с . 1. Опектрҙағы төп төҫтәрҙең береһе;
Фиолет менән зәңгәр араһындағы төҫ; шул төҫтә
булған. А ҡһы л күк. Ҡара күк. К үк буяу. К үк
күлдәк, ■ Салауат кейгән күк сәкмән Гөлбәзиркәйенә саҡ икән (Халыҡ йырынан). Ҡыҙыл
күк Фиолет төҫ. / Болотһоҙ асыҡ һауа төҫөндәге.
К үк һауа. ш К үк төҫөндәй зәңгәр һинең күҙҙәр,
күңелеңдә — күктең киңлеге. К үҙҙәреңде тәүге
күргән көндән, ошо күк төҫ миңә һөйкөмлө.
Р. Ш әкүров./А лыҫтан йәки тәрәндән зәңгәрлә
неп күренгән. К үк диңгеҙ. К үк сагыл. К үк түбә.
■
Ҡыуаҡ, урман, сахра, күк арҡалар барыһы
ла нурга биҙәнгән. X. Ғәбитов.
2. Көлһыу төҫтәге, күкһел. К үк болот. К үк
төтөн. ■ Үҙән буйына әкрен генә күк томан һа
рыла. 3. Биишева.
3. Йәнлек, ҡош-ҡорт, үҫемлектең төҫө буйынса
төрөн билдәләгәндә ҡулланыла. К үк күгәрсен,
К үк ҡарсыга. К үк тирәк. К ү к әрем. ш Бөтә
шыршылар кеүек үк, күк шыршы ла тәүге йыл
дарҙа бик аҡрын үҫә. Ф . Мәҡсүтов. / Ҡайһы бер
йәнлек, ҡош-ҡортҡа эпитет итеп ҡулланыла.
К үк бәрҙе, К үк шоңҡар, К үк бүре, ш К үк ыла
сындың балаһы бауҙа үлә талпынып. Оалауат
Юлаев.

4. Йәшел (үләнгә ҡарата). К үк ут ваҡыты. / /
һы йы рҙар күккә туйҙы, ш Й ылга гына буйы күк
үлән ашап ҡына тора күк дүнән (Халыҡ йыры
нан).
5. Аҡ (атҡа ҡарата). К үк буҙ. К үк юрга. ш
К үк бейә әллә тамагы туҡлыҡтан, әллә иртәнге
һалҡынса һауага рәхәтләнеп, бышҡыр а-бышҡы
ра атлай. Ә. Вәли. ТИмер күк саФ ҡорос төҫөнә
яҡын ҡараһыу буҙ (атҡа ҡарата). Егеттәрҙең
һөйөп еккән аты — тимгел-тимгел тимер күк.
Ғ. Мәсғүт.
ф Күк бауыр бауыр аҫты күкшел төлкө (ҡара
төлкө менән ҡыҙыл төлкөнән килеп сыҡҡан
тоҡом). Күк ҡанат диал. бәрҙе. Күк сәскә ҡар.
сәскә. Күк табан аяҡ аҫты туңған мәл. Күк талаҡ
итеү ҡар. талаҡ ‘. Күк һөт бик ныҡ шыйыҡ һөт.
Күк яшыҡ бик ныҡ ябыҡ (иткә ҡарата).
КҮК 2 и. Тәндең ҡан һауып төҫө үҙгәргән ере.
К үҙ төбөнә күк төшкән. Тәненән күк китмәй.
КҮК 3 и. 1. Ерҙән көмбәҙләнеп күренгән һауа,
ерҙән юғарғы тараФ. А яҙ күк. Зәңгәр күк. Күккә
етерлек, ш Ҡап-ҡараңгы төн, вә күктә ай ҙа юҡ,
йондоҙ ҙа юҡ. Ш. Бабич. Күк бите (йәки йөҙө,
көмбәҙе) ер өҫтөнән күренгән һауа көмбәҙе.
/Е р йөҙөн уратып алған йыһан арауығы. К үк
бушлыгы. К үк есемдәре.
2. Дини ҡарашса, шул көмбәҙ өҫтөндәге алла,
фәрештәләр урыны. Күктә алла, ерҙә иблис,
мин — малай. Береһе «дин» тип, береһе «мин»
тип тартҡылай. Ш. Бабич. Күк батшаһы тәнре.
3. Йәшен йәшнәүе. К үк тауышы, ш Тәүге ям
гыр яуып, күк килде. X. Ғәбитов. Күк күкрәү
йәшен йәшнәгәндә, дөбөр-шатыр тауыш сығыу.
Ерҙе һелкетеп күк күкрәне, .. ямгыр шәбәйҙе.
Я. Хамматов.
ф Ер менән күк араһы ҡар ер. Ете ҡат күк
өҫтө иң юғарғы бейеклек. [Ҡотлояр:] Уларҙы
ете ҡат күк өҫтөнә менеп, ете ҡат ер аҫтына
төшөп, шәм менән эҙләһәң дә таба алмайһың
инде. Һ. Дәүләтшина. Көлөн күккә осороу ҡар.
көл. Күккә аштырып (йәки күтәреп) маҡтау бик
ныҡ шаштырып маҡтау. Күккә ашыу (йәки
олғашыу) 1) бик юғары күтәрелеү. Тирә-яҡта
түбәһе күккә олгашҡан тауҙар; 2) сик-саманан
ашыу. Салауаттың күргән газаптары ерҙән
ашып, күккә олгашты (Халыҡ йырынан). Күк
кәзәһе (йәки тәкәһе) ҡар. һаралйын. Күк ҡабағы
( йәки ҡапыһы, шаршауы) асылыу дини хөрәФәт
буйынса, йәнәһе, ҡәҙер кисендә һауала яҡты нур
балҡып китә, имеш, ошо ваҡытта теләгән теләк
ҡабул була. Күк меридианы ҡар. меридиан.
Күктең төбө төшкән (йәки тишелгән) оҙаҡ яуған
ямғырға зарланып әйтелә. Күктең төбө ти
шелгәндәй туҡтауһыҙ ямгыр яуа. Ерҙә баҫыр
урын юҡ. В. Исхаҡов. Күктән төшөү көтмәгәндә,
үҙенән-үҙе барлыҡҡа килеү. Ижадсы ла, һугышсы ла, эшсе лә булдың һин, Башҡортостан! Яҡты
көндәр һиңә күктән төшмәне. Р. Шәкүров. Күк
тән төштөңмө әллә яңы тыуҙыңмы әллә тигән
мәғәнәлә әйтелә. Күк экваторы ҡар. экватор.
Күңел күге шигр. эске донъяның иң ҡәҙерле ере,
түре. һ и н иркәм, күңелем күгендә, балҡып тор
ган йондоҙ көндөҙ ҙә. Ш. Бикҡол. Түбә күккә
тейеү бик ныҡ ҡыуаныу. Улын бисәләр маҡтаганда, һы уһы лы у әбейҙең түбәһе күккә тейҙе.
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Ғ. Дәүләтшин. Танауҙы күккә сөйөү ныҡ ма
һайыу, эреләнеү.
ф Ҡошон осорған күккә карар, ҡуйын юғалт
ҡан ергә ҡарар. Мәҡәл.
КҮК 4 и. Дымланып, сереп барған нәмә өҫтөн
дә барлыҡҡа килгән күкшел ҡатлам; үңәҙ. К үк
баҫҡан. К үк еҫе килә.
КҮК 5 бәйл. һөйл. Кеүек.
күкваш 1 и. ш ул уҡ шайтан үләне (ҡар.
шайтан).
КҮКБаШ 2 и. Ҡ арабаш турғайҙар ғаиләһенә
ҡараған, күк түбәле, һары түшле, йәшел ала
ҡанатлы ваҡ турғай; күкәнәш.
КҮКЕ и. диал. Кәкүк.
КҮКЕЛ и. диал. Ҡ арасҡы.
КҮКЕЛДӘҮ ҡ. Кәк-күк тип ҡысҡырыу (кә
күккә ҡарата). Ҡайҙалыр бик яҡында гына кә
күк саҡырҙы. Алыҫта .. икенсеһе күкелдәй баш
ланы, Һ. Дәүләтшина.
КҮКЕН и, диал. Күкйөн.
КҮКЙӨН и. Ҡорбан балыҡтар ғаиләһенә ҡ а
раған йәшел һыртлы йоҡа ғына йылтыр йылға
балығы. Шәрәфи агай ,, был йылымга һыу өҫтөн
дә йылтырап йөҙгән күкйөндәрҙән башҡа бер ба
лыҡ та инмәҫен бик яҡшы белә ине, И. Насыри.
КҮК-КҮМТӘК с. Төҫһөҙ, көлһыу күк (төҫө
боҙолған, буҙарған, нәмәгә ҡарата). Ҡ уян арты
нан эт менән йөрөгән саҡтарҙа .. күк-күмгәк бу
лып өшөгәнем бар. Ә. Чаныш.
КҮКЛЕ-ЙӘШЕЛЛЕ с. 1. Күк менән йәшел
ҡатнаш. Күкле-йәш елле яулы ҡ.
2. Үҙ төҫөн юғалтҡан, төҫө ҡасҡан, күгәреп-буҙарып киткән. Б ы л хәбәрҙе ишетеп, Зиф а
күкле-йәш елле булып китә. Ғ. Байбурин.
3. күсм. Йән өшөткөс йәмһеҙ, сыйылдаҡ (тау
ышҡа ҡарата). Күкле-йәш елле тауыш.
КҮКЛӘҮ 1 ҡ. Күк төҫкә индереү, күккә буяу.
КҮКЛӘҮ 2 ҡ. диал. ау ал ау . Бейек тауҙа күк
ләгән ҡарсыгалай бул, балам (Туй йырынан).
КҮКЛӘҮ 3 ҡ. Кәк-күк тип ҡысҡырыу. Ул
[кәкүк] оя ла яһамай, бала ла сыгармай, шуга
йәйҙең яртыһын күкләп йөрөй ҡаңгырып. «Ҡ у
ҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
КҮКр ӘК и. 1. Кәүҙәнең муйындан ҡорһаҡҡа
тиклемге алғы өлөшө. К үкрәк һөйәге. Күкрәккә
ҡыҫыу. Күкрәк менән ҡаплау. Ҡ улды күкрәккә
ҡуйыу, ш М аянһылыу Ҡуҙыйкүрпәстең күкрә
генә ятып иланы ла иланы, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс
менән Маянһылыу». Күкрәк ауыҙы күкрәк һөйә
генең аҫты, ашҡаҙан тәңгәле. Күкрәк таҡтаһы
күкрәктең алғы яҫылығы. / Кәүҙәнең йөрәк,
үпкә урынлашҡан эске өлөшө. К үкрәк ҡыуышлыгы. К үкрәк тултырып тын алыу. ш Сәгиҙә
күкрәгенән атылып сыгырҙай булы п типкән йө
рәген усы менән баҫты. М. Тажи. Муйылдың
хуш еҫенә күкрәгем киңәйеп китте. И. Мусин.
Күкрәк ҡапҡасы күкрәк менән ҡорҺаҡ ҡыуыш
лығын айырып торған яры. Күкрәк ситлеге күк
рәктең ҡабырға һәм түш һөйәге менән сиклән
гән ҡыуышлығы. Күкрәк пәрҙәһе диал. күкрәк
шаршауы. Күкрәк шаршауы күкрәк ҡыуышлығы
менән эс ҡыуышлығын бүлеп торған яры. / күсм.
Кешенең Физик көс сығанағы, көс-ғәйрәтенә
ҡарата әйтелә. Үҙ күкрәгем менән тапҡан малым
үтәр әле тормош кәрәген. Д. Юлтый. / күсм. К е

шенең хис-тойғоһо тупланған шартлы урын;
күңел, йөрәк. Күкрәктәге шатлыҡ. Күкрәк я л 
ҡыны. Күкрәктә йылы тойго һаҡлау, ш һ и н
инең бит уның күкрәк серен һайрап-һайрап миңә
белдергән. Ш. Бабич. Йырлаусы ла әҙәм йырлай
алмай, күкрәгендә зары булмаһа (Халыҡ йыры
нан).
2. күсм. с. мәг. Тәкәббер. [Рәхимә:] У л тиклем
күкрәк булы рлы ҡ Айбулаттың ни нәмәһе бар!
Кесе кешегә әҙерәк ҡаҡҡанды һуҡҡанды ла кү
тәреп өйрәнергә кәрәк. Һ. Дәүләтшина.
3. Ҡатын-ҡыҙҙың түше; имсәк. Күкрәк һөтө.
ш [Талпынып] йөҙгәндә ҡыҙҙарҙың яңы гына
ҡалҡып килгән нәфис аҡ күкрәктәре күренеп-күренеп ҡала. 3. Биишева.
4. Кәбәндең киң урта өлөшө. К үкрәкле кәбән.
Күкрәк һәнәге кәбәндең күкрәк өлөшөп һалған
да ҡулланыла торған урта оҙонлоҡтағы ағас
һәнәк. / күсм. шигр. Өҫкә йөҙ, өҫ (ер-һыуға ҡ а
рата). Ер күкрәге. Тау күкрәге, ■ А гиҙелдең
күкрәгендә аҡ пароходтар йөҙә (Халыҡ йыры
нан).
5. (йәки күкрәк ағасы) арбаны ң алғы яҫтығы
менән артҡы күсәрен тоташтырған ике буй ағас.
Ҡыҫҡа күкрәкле арба. Арба күкрәге. Күкрәк
агасы һынган. Оҙон күкрәк [арба] бүрәнә ташыу
өсөн ҡулайлаштырылған оҙон арба.
6. диал, ҡар, күкрәксә 2.
ф Күкрәк арба диал, бәләкәй арба. Күкрәк
киреү ш ул уҡ түш киреү (ҡар, түш '). Күкрәк
киреп тын алыу. Күкрәк киреп һөйләшеү. К ү к 
рәк киреп эшләү. Күкрәк көсө ҡар. көс. Күкрәк
ҡағыу 1) маҡтаныу, кәпәренеү. Байгильдин ко л
хозды байыттым, тип күкрәк ҡага. X. Ғиләжев;
2) елкенеү, йөрәкһеү. Күкрәк ҡагып юрғалар
һың, ялы ң һыйпап һөйәрмен, Р. Ғарипов. Күкрәк
ҡалҡыу үҫеп, эшкә ярарлыҡ булыу. Үҫеп күк
рәге ҡалҡҡас, у л [Татлыбай] йәйләүҙә ололар
менән бер ҡатарҙан дегет ҡайнатты, бесән сапты,
һунарға йөрөнө, Ш. Шәһәр. Күкрәк ҡатланыу
күкрәк сурайып сығыу (иртә йәки оҙаҡ ултыр
ған йәш балала була). Күкрәк ҡыҫыу тын алыу
ауырлашыу. Хәтмуллин Хәкимов артынан ө л
гөрә алманы, уның күкрәге ҡыҫты, сикә тамыр
ҙары ярһып типте. Ғ. аллаяров. Күкрәк сире
үпкә сире. Күкрәк тауышы көслө көр тауыш.
[Айбулат] көслө күкрәк тауышы менән ялан
яңғыратып йырлай. Һ. Дәүләтшина. Күкрәк төбө
иң изге тойғолар һаҡланған урын; йөрәк түре.
К үкрәк төбөндә ятҡан сер. Күкрәк төбөнән сыҡ
ҡан һүҙ. Күкрәк хәстәлеге ҡар. күкрәк сире.
Күкрәк һуғыу маҡтаныу, шапырыныу. [Ефим:]
Ғәзиз дә килә, теге «.. мин комсомол/» — тип,
күкрәк һугып йөрөгән Мидхәт тә килә. Ғ. Хәйри.
Тар күкрәкле булыу тар күңелле, көнсөл булыу.
К Ү К р ӘКЛЕ с. Күкрәге киң, көслө. Киң күк
рәкле кеше.
К Ү К р ӘКЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. күкрәкләү.
К үкрәкләнде кәбән, күркәмләнде, күп тә үтмәй,
кәбән осланды, Р. Ғарипов.
К Ү К р ӘКЛӘҮ ҡ. Күкрәк өлөшөн һалыу (кә
бәндең); күкрәкле итеү. Кәбәнде күкрәкләү,
К Ү К р ӘКСЕН и. Күкрәккә йылы булһын өсөн
кейә торған еңһеҙ ҡыҫҡа кейем; көртөй.
К Ү К р ӘКСӘ и. 1. Оло йәштәге ҡатын-ҡыҙҙың
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иҙеүҙе ябыу өсөн күлдәк эсенән кейгән ҡорап
йәки сигеп эшләнгән түш ябыуы; түшелдерек.
/ Ҡ атын-ҡыҙҙың түште күтәреү өсөн кейгән эске
кейеме; бюстгальтер.
2. Түшле алъяпҡыстың өҫкө өлөшө. К үкрәк
сәле алъяпкы с, / Ашатҡанда баланың күкрәгенә
бәйләй торған ҡыҫҡа ғына алъяпҡыс.
К Ү К р ӘМҺЕҮ ҡ. диал. Дан менән маһайыу.
К Ү К р Ә ТЕҮ : күк күкрәтеү 1) күк йөҙөн дөбөршатыр килтереү. Ел-дауылдар туҙҙырып, күк
күкрәтеп ямгыр яуа. Ш. Бабич; 2) дер һелкетеү
(тауыштың көсөн, дәһшәтен күрһәткәндә ҡулла
ныла). Х ан болоттай тсапыл карайҙы, .. дауыл
өрҙө һулыш алышы, күк күкрәтте яман тауышы,
М. Кәрим.
К Ү К р ӘҮ ҡ. 1. (йәки күк күкрәү) Дөбөр-шатыр
итеү (күккә, болотҡа ҡарата). Йәшен уты һүнеү
менән,,, ер һелкетеп күк күкрәне, Я. Хамматов.
Кы бла яҡтан сыҡҡан ҡара болот яумай гына үтә
күкрәп (Халыҡ йырынан). / Һауаны яңғыратып
гөрләү, гөрһөлдәү. Алыҫта ауыр орудиелар күк
рәй, минометтар ухылдай, Ә. Чаныш. Уның [бат
рактың] тауышы матур киң яланда йыраҡтарга
китә күкрәп, Б. Ишемғол.
2. Хәл ҡылымдың
Формаһында төп ҡылымға
эйәреп «бик шәп булып», «шаулап, гөрләп» тигән
мәғәнәләрҙе билдерә. К үкрәп уҙеан гүмер, К үк
рәп сәскә атыу. К үкрәп үҫеү, ш Көтөүлектәре,
бесән сабыр болондары А гиҙелде ике яҡлап,
йәйрәп, күкрәп ятҡан. Ә. Вахитов.
К Ү К С И Н и. Зәйтүн ағасы һымаҡгар ғаилә
һенә ҡараған хуш еҫле, аҡ йәки күк сәскәле деко
ратив ҡыуаҡлыҡ; сирень. К үксин кыуагы,
ш Тәҙрә ҡаршыһындагы күксин сәскәгә күме
леп, тирә-яҡҡа хуш еҫ таратып ултыра. В. И сха
ҡов.
КҮКСӘ 1и. Йәшкелт күк төҫтәге ваҡ күгәүен.
Күксә малга тышы бирмәй,
КҮКСӘ 2 с, диал, ҡар, к ү г ә 2. Күксә имән,
КҮКСӘЙ а. 1. Тимер күк төҫтәге ат. Кәртәләге
күксәй һуҡранып кешнәп ебәрҙе, Т. Хәйбуллин.
2. Кәүҙәгә бәләкәйерәк аҡ төҫтәге сарлаҡ; күк
сарлаҡ.
3. диал. Күкйөн.
КҮКСӘНӘЙ и, диал, 1. ҡар. күксәй 1. һөйөп
кенә менгән күксәнәйем тау артында ҡалды
тышаулы (Халыҡ йырынан).
2. Сәүек эт.
КҮКТАШ и. Баҡыр купоросы; йәшел-һәңгәр.
КҮКТӘҮ ҡ. диал. Типсеү.
К ҮКҺА ҒЫ Ҙ и. Каучук бирә торған күп йыл
лыҡ үлән.
К Ү К ҺЕЛ с, 1. Күк төҫкә тартым; күкшел.
К үкһел зәңгәр. К үкһел ҡара, ■ Хаят ,, күкһел
ебәк күлдәген һайлап кейҙе, Һ. Дәүләтшина.
2.
Саҡ ҡына күк төҫкә тартым аҡ; күкшел.
К үкһел томан, ш һ ы у өҫтөнә күкһел пәрҙә тар
тып, киң торбаның төтөнө тарала, Ғ. Сәләм.
/ Асыҡ күренмәй томаиланып торған (алыҫ иәмәләргә карата). К үкһ ел Ирәндектең итәгендә
гөрләп тора бөгөн машина, Б. Вәлит.
К Ү К Һ Е Л Л ЕК и, Шыйытс күк төҫ, күкһел
(2 мәғ.) төҫ; күкшеллек. К үкһеллеккә сумды
тыуган тупраҡ, дала еле хуш еҫ бөркөнө. М. К ә
рим.

КҮКҺЕЛЛ ӘН ЕҮ ҡ. Күкһел төҫкә инеү; күк
шелләнеү. К үкһелләнеп ятҡан тау. ■ Томан
төшкән күкһелләнеп бәләкәй ауыл күленә.
Ғ. Ибраһимов. Дим буйҙары йәнгә бигерәк яҡын,
күкһелләнеп ята урманы. М. Сөндөклө.
КҮКҺЕЛЛӘТЕҮ ҡ. Күкһел итеү, күкһел
төҫкә индереү. Алы ҫ тугайҙарҙы күкһелләтеп,
ергә йәйелә ҡуйы күк томан. X. Ҡ унакбай.
К Ү К ҺЕҮ ҡ. Күк еҫе инеү. Яртылаш ергә бат
ҡан .. еүеш, күкһегән өйҙөң һауаһын еҫкәмәҫ
өсөн аҙыраҡ урамда ултыр[ҙым]. 3. ҒаФури.
КҮКҺӘҮ с. кәмһ. Үпкә сирле. К үкһәү кеше.
К үкһәү һарыҡ.
КҮКҺӘҮЕЛ и. Ҡатмарлы сәскәлеләр ғаилә
һенә ҡараған ҡаты йәшкелт сыбыҡлы ваҡ япраҡ
лы бейек ҡыуаҡ үлән; аҡ әрем. К үкһәүел сабыу.
К үкһәүел ягыу.
КҮКШ ЕЛ с. 1. Күк төҫкә тартым; күкһел.
К үкш ел ҡара. К үкш ел һоро. ■ һатыусы күкшел
төҫтәге бер күлдәкте күрһәтте, Б. Бикбай.
2. Күгелйем ак; күкһел. Күктә иренеп кенә
күкш ел болоттар йөҙә, Д. Исламов. / Алыҫ бул
ғанлыҡтан томанланып, күгелйем булып күрен
гән. К үкш ел тауҙар. ■ Ирәндектең күкш ел таш
тарына .. мин һоҡланып, илаһи хайран ҡал]ам].
А. Игебаев.
КҮКШ ЕЛЛЕК и. ҡар. күкһеллек.
КҮКШ ЕЛЛӘНЕҮ ҡ. Күкшел төҫкә инеү,
күкшел булыу; күкһелләнеү. Офоҡта күкш еллә
неп ятҡан монар .. тулҡынланган кеүек күренә.
К. Мәргән.
КҮКШ ЕЛЛӘҮ ҡ. диал. Төләү.
КҮКШ ИН 1 и. Арзанлы күкшел тауар. Ту
ныныц тышы күкшиндән,
К Ү К Ш И Н 2 с, диал. Иҫке, күнә. Күкш ин
кейем,
К Ү К Ь Я Л и. Башҡорт ерен һатып, байып
йөрөгән кеше; ҡуштан. Ауы лды ң күкьялдары,
һ ө с тиһәң, хәҙер баҫып таларга торган кешеләр
ине. Т. Хәйбуллин.
КҮКӘЙ и. 1. Иркәктәрҙең енси күҙәнәктәр
эшләп сығара торған ҡуш биҙе.
2. һөйл. Ҡоштарҙың һәм ҡайһы бер йән
лектәрҙең (мәҫәлән, гөбөргәйел, крокодилдың)
бала сығарыу өсөн һалған йомро яралғыһы;
йомортҡа. К аҙ күкәйе. Тургай күкәйе. К үкәй
ҡабыгы. К үкәй һалыу. / Тауыҡтың аҙыҡҡа (фай
ҙаланылған шундай уҡ яралғыһы; йомортҡа.
К үкәй агы. К үкәй һарыһы. Күкәй бешереү. К ү 
кәй ҡурыу. Күкәйгә баҫҡан күмәс. Атаһыҙ күкәй
себеш яралғыһы булмаған күкәй. Орлоҡ күкәйе
тауыҡтың бәләкәй генә етлекмәгән йомортҡаһы.
Яры күкәй ҡабығы яралмаған күкәй.
3. Ҡайһы бер бөжәк, селәүсен кеүектәрҙең
оҙонсараҡ ваҡ бөртөксәләрҙән торған яралғыһы.
Кырмыҫҡа күкәйе. Күбәләк күкәйе.
КҮКӘЙЛЕК и. ҡар. түллек.
КҮКӘНӘЙ и. 1. Күк төҫтәге һыйыр ҡуша
маты.
2. диал. Алабуға.
КҮКӘНӘШ и. ҡар. к ү кб аш 2.
КҮКӘС и. диал. 1. Күкйөн.
2. күсм. Йоҡа кәүҙәле кеше; ҡаҡса.
КҮЛ и. 1. Тәбиғи һыу ятҡылығы. А ҡҡан күл.
Тоҙло күл. Түңәрәк күл. Тәрән күл. К ү л балыгы.
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К ү л ҡамышы. ■ К ибла яҡтан ел иҫте, тулҡын
ланды күл өҫтө. Ш. Бабич. Башҡортостанда
меңгә яҡын күл бар, уларҙы ң дөйөм майҙаны
20 мең гектарга етә. М. Хисмәтов. К үл яғаһы
күл башындағы яр буйы. К ү л ягаһы күк тирәк,
күк тирәктең һаны юҡ (Халыҡ йырынан).
2. диал. Күләүек.
ф Барыр ер, батыр күл юҡ Ярҙам һорап
һыйыныр, морон төртөр кеше булмағанда әйте
лә. К үл буғаһы (йәки үгеҙе) диал. мөншөгөр.
К үл йыуаһы ҡар. йыуа. Күл кеүек йәки күлдән
1) иңе-буйы ҙур. Күл, кеүек шәл; 2) бик мул, күп.
К үлдәй тәҙрәнән ай ҡарай, йондоҙҙар йымыл
даша. 3. Биишева. Кәүҫәр күле дини ҡарашса,
ожмахтағы шифалы, татлы күл. [Зөлҡәрнәй:]И х
үҙебеҙҙең шишмә һыуҙары! Кәүҫәр күлең бер
яҡта торһон! И. Абдуллин.
#
И лле илен маҡтар, йүкәле күлен маҡтар.
Мәҡәл.
КҮ Л БА БА и. Ҡ атмарлы сәскәлеләр ғаилә
һенә ҡараған һөңгө япраҡлы, һары сәскәле,
бәпембәгә оҡшаған үлән (сәскәһе иртәнсәк
асыла, төштән һуң йомола).
К Ү Л БЕТЕҮ ҡ. 1. Күп, мул итеү; эркелдереү.
Күлбетеп ҡоймаҡ майлау.
2. Мул, иркен итеү. Күлбетеп күлдәк тек
тереү.
К Ү Л БЕҮ ҡ. 1. Күп, мул булып эркелеү, йәйе
леү. К үлбеп ятыу. ■ [Вася:] Эй, әсәй, бутҡаң
дың күлбегәг 1 майы туңгандыр инде, шуга асыу
ланаһыңдыр. Һ. Дәүләтшина.
2.
Мул, иркен булыу. К үлбеп торган күлдәк.
К үлбеп торган шәл. / Йомшаҡ ерҙә иркенләп,
йәйрәп китеү. К үлбеп ултырып сәй эсеү. Ҡат-ҡат яҫтыҡ өҫтөндә күлбеп ултырыу.
КҮЛДӘК и. Йоҡа тауарҙан махсус өлгө
менән теккән, бер ҡаттан торған өҫ кейеме. Ебәк
күлдәк. Сатин күлдәк. Сигеүле күлдәк. Балалар
күлдәге. И рҙәр күлдәге. Ҡатын-ҡыҙ күлдәге.
■ Х әҙер минең кейем-һалым да ауылдагыса
түгел, киндер күлдәктәр урынына — ҡаласа
тегелгән ситса күлдәк, бумажный булһа ла —
салбар. Т. Йәнәби. Ауыл күлдәге кеше араһына
сыҡҡанда кейгән күлдәк. Көсөк күлдәк боронғо
йола буйынса балаға тыуғас та кейҙерелә торған
күлдәк. О жмах (йәки йәннәт) күлдәге мәйеткә
кәФен эсенән текмәй генә лһап кейҙергән күл
дәк. Эске күлдәк эстән кейә торған еңһеҙ күл
дәк. Эт күлдәге диал. ҡар. көсөк күлдәк.
ф Кейәү күлдәге кейәүгә ҡыҙҙың ата-инәһе
тотторған бүләк. Ҡорос (йәки тимер) күлдәк
ҡорос дүңгәләктәрҙән эшләнгән һуғыш кейеме;
ҡояҡ. Салауаттың кейгән кейемкәйе ҡорос ҡына
күлдәк — дүңгәләк (Халыҡ йырынан). Ялан
күлдәк күлдәксән. Көндө бик йылытты, ш улай
булгас, мин ялан күлдәк кенә киттем (Әкиәттән).
КҮ Л ДӘ К Л ЕК и. Бер күлдәккә етерлек итеп
ҡырҡылған тауар. Ебәк күлдәклек. Ситса к ү л 
дәклек. ■ [Ямал:] Эй, М әҙинәкәйем, ҡыҙҙар
магазинга әллә нисә килә. Ул күлдәклек алһын
дармы, яулы ҡ алһындармы. М инән сыгалар ҙа,
тегенсегә йүгерәләр. Ш. Насыров.
КҮЛДӘКОӘН р. Күлдәк өҫтөнән бер ни
кеймәй, күлдәк кенә кейгән көйө; Ялан күлдәк.
К үлдәксән эшләү. ■ У л күлдәксән ҡалган.

Өҫтөндәге йыртык туны, башынан бүрке ыргытылган, ситкә ташланган. Ғ. Хәйри.
КҮЛДӘК-ЫШ ТАН и. йыйн. И рҙәрҙең йоҡа
кейеменең дөйөм исеме; күлдәк менән ыштан.
К үлдәк-ыштанлыҡ аҡса.
КҮЛДӘНӘН р. иҫк. Осраҡлы ғына, көтмә
гәндә. К үлдәнән булган эш юҡ ул, ҡалай булһа
ла һәр нәмәнең берәй сәбәбе була. А. Таһиров.
КҮЛДӘНӘНГЕ С. иҫк. Осраҡлы ғына бул
ған. Күлдәнәнге эш.
КҮЛЕМ и. Ҡыр эшендә: бер ял иткәндән
икенсе ял иткәнгә тиклемге эш ваҡыты; һыуһын.
Иртәнге күлем. Киске күлем, ш Бабайҙың өс
күлемдә һөрәһем был малай [Бармаҡ] бер күлем
дә бөтөрҙө, ти (Әкиәттән). / Шул эш араһын
дағы ял ваҡыты; һыуһын. Күлем еткән. Күлемгә
туҡтау, ш Бы л ниндәй ваҡытһыҙ туҡтау, был
ниндәй ҡырын ятыу?!.. Күлем тиһәң — күлем
түгел, төшлөк тиһәң — төш түгел. С. Ҡудаш.
К ҮЛКЕТЕҮ ҡ. диал. Күп итеү, эркелдереү.
Ямгыр яугайны күлкетеп, бысраны бит күлдәге.
К. Кинйәбулатова.
К Ү Л К ЕҮ ҡ. диал. ҡар. күлбеү 1.
КҮЛМ ӘК 1 и. Үлән баҫҡан күлдең асыҡ
урыны; күл мәкеһе, һ ы у алырга барҙым к ү л 
мәккә, карап торҙом йөҙгән үрҙәккә (Халыҡ
йырынан).
К ҮЛМӘК 2 и. 1. диал. Күлдәк. Й ән күлмәк.
Ситса күлмәк.
2.
Бөртөклө ашлыҡтарҙың тышы; көп. һ о л о
күлмәге. К үлм әкле бойҙай.
КҮЛӘТӘ и. 1. Ниҙеңдер ышығындағы ҡояш
төшмәгән урын. Ситән күләгәһе. Өй күләгәһе.
К үләгә ҡороу. К үләгәлә ултырыу. Ц К үләгә
урын. ■ Иптәш менән .. агас күләгәһендә һөйлә
шеп ултырабыҙ. Т. Йәнәби, һ ы у инә торган ере
беҙ күпер аҫты күләгә (Халык йырынан).
2. Кеше йәки берәй нәмәнең ут, ҡояштан
төшкән шәүләһе; күләткә. Кеше күләгәһе. Агас
күләгәһе. К үләгә төшөү. ■ Б ағана башында
фонарь яна. Ул бик ныҡ сайҡалыу сәбәпле, буд
ка күләгәһе әле бер, әле икенсе яҡҡа һикерә,
X. Мохтар. К үләгәләр шаҡтай оҙонайган.
С. Агиш.
3. күсм. Ниҙеңдер насар шауҡымы, тәьҫире.
Әйткеләне миңә яҡындарым: моңһоуыраҡ һуңгы
йырҙарың. Эйе, уларга бит төшмәй ҡалмай күлә
гәһе уҙган йылдарҙың. Ғ. Рамазанов. / Ауыр
хистең йөҙҙәге сағылышы. Булаттың .. йөҙөнә
уйсанлы ҡ күләгәһе төштө. 3. Ғәлимов.
4. күсм. Кемдеңдер ҡурсалауына, яҡлауына ҡарата әйтелә. [Ауылда йөрөгән хәбәр
ҙәр] ата-әсәһенең күләгәһендә .. ултырган Гөлйөҙөмгә ныҡ ҡагылмай. Һ. Дәүләтшина.
5. Әйлән-бәйлән, түңәрәк. Йәштәр киске
уйындар, күләгәләр ойоштора.
ф Күләгә кеүек бер ҙә ҡалмай (һәр ваҡыт
эйәреп йөрөгән кеше йәки нәмәгә ҡарата). К ү 
ләгә кеүеҡ эйәреп йөрөү, ш Ә ҡайгы ҡара күләгә
кеүек, уның [Ҡобораның] артынан ҡалманы.
Б. Бикбай. Үҙ күләгәһенән үҙе ҡурҡа ҡурҡаҡ
кешегә ҡарата әйтелә.
КҮЛӘГӘЛЕ с. Ҡ ояш төшмәгән, күләгә ышы
ғындағы. К үләгәле урын.
КҮЛӘГӘЛӘНДЕРЕҮ ҡ. кар. күләгәләү.
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КҮЛӘГӘЛӘНЕҮ ҡ. төш, кар, күләгәләү.
КҮЛӘГӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм, кар, күләгәләү
1, 2 .

КҮЛӘГӘЛӘҮ ҡ. 1. Ҡояштан ҡаплап күләгә
яһау, күләгә итеү. К үләгәләп ҡускы л бойҙайҙар
ҙы.,, бөҙрә башлы ап-аҡ төркөм болот үтеп бара
баҫыу өҫтөнән, Ғ. Мәсғүт. / Күләгә төшөрөү,
ҡараңғылау. А ҙы рак күләгәләп, [катындың]
бит-йөҙөнә сагылып төштө төнгө һорголт ут.
Ғ. Сәләм.
2. күсм. Кем йәки нимәгәлер хас һыҙат,
сифаттарҙы асыҡ күрһәтмәй ышыҡлау, ҡаплау.
Ул [образ] психологик яктан акланмаган һәм
төп герой образын күләгәләп тора. Р. Ниғмәти.
[Индрил:] һ ә р кемдең ләззәт тапкан бер нәмәһе
була бит,— тип, үҙенең йомшак ягын күләгә
ләргә тырыша. Д. Юлтый.
3. күсм. Насар төҫ биреү, ҡара төшөрөү.
[Ауылда] йөрөгәндә кайһы бер күренештәр ма
тур тәьҫораттарҙы күләгәләп, күңелде китеп тә
куйҙы. «Совет Башҡортостаны», 1967, 18 ав
густ.
КҮЛӘГӘТКӘ и. диал. Күләткә.
КҮЛӘМ и. 1. Ниҙең дә булһа буйы, арҡы
рыһы һәм бейеклеге менән үлсәнгән ҙурлығы;
дәүмәл. К уб күләме. Күләм үлсәүе.
2. Ниҙең дә булһа һан иҫәбе менән билдә
ләнгән ҙурлығы. Белем күләме. Эш күләме,
■ А км улланы ң әҙәби мираҫы күләм ягынан
артыҡ ҙур түгел. С. Ҡудаш.
3. Берәй эш-хәлдең таралыш киңлеге. Ҙ у р
күләмдә альт барылган эш. Бөтә Союз кү лә
мендә үткәрелгән ярыш.
ф Күләм категорияһы ниндәйҙер арауыҡ
һәм ваҡыт эсендә эш-хәрәкәттең башҡарылыу
төҫмөрҙәрен (уның башланыуын, тамамланыуын, ҡабатланыуын, дауамлы булыуын һ. б.)
белдергән лексик-грамматик категорил. К үләм
формалары.
КҮЛӘМ-ДӘРӘЖӘ и, йыйн. Эш-хәрәкәттең,
хәл-ваҡиғаның булыу һәм эшләнеү дәрәжәһен,
күләмен белдергән грамматик категорил. Күләмдәрәжә рәүеше. Күләм-дәрәжә хәле,
КҮЛӘМ ЛЕ с. Күләме ҙур булған. К үләм ле
әҫәр,
КҮЛӘҢ и. Йылғаның ҡамалып ҡалған ҡола
ғы. И ҙел күләңендә ай күк суртан, күләңкәйе
ҡороп үлмәһен (Халыҡ йырынан).
КҮЛӘҢКӘ и, диал. Күләгә.
КҮЛӘТКӘ и, 1. Кеше йәки берәй нәмәнең ут
ҡояштан төшкән шәүләһе. Б уры л һыу эсергә
төштө,. Бер аҙ эскәс, арттан килгән бер кеше
күләткәһен күрҙе. III. Шәһәр. / күсм. Үҙ ҡиәФәтен юғалтып, ҡарасҡыға әйләнгән кешеге ҡ а
рата; шәүлә. Ш әүәли ҡурҡыныс күләткә булып
янында ултырган һаҡалтай ҡарттың ҡырҙан
уратып һөйләгәнен бик үк аңлап етмәне. Б. Бик
бай.
2. ҡар. күләгә 1. К айын күләткәһе.
К ҮЛ ӘҮ и. диал. Күләүек. Шиңгән генә ине
гөлдәр һәм сәскәләр, туңган ине кескәй күләүҙәр. Р. Ниғмәти.
КҮЛӘҮЕК и. 1. Бәләкәй күл. Б еҙ икәүләп
Һаҡмар буйына төшәбеҙ ҙә күләүектәрҙә балыҡ
һөҙәбеҙ. Б. Бикбай.
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2. Соҡорҙа йыйылып ятҡан һыу. Тротуарҙарга, ҙур-ҙур күләүектәр булып, бысраҡ һыу
йәйелде. X. Мохтар. Яҙга ярһып ҡошсоҡ һөйөн
дө, тәүге күләүектә һыу инде. Р. Бикбаев.
КҮМ ГЕЛЕК и. диал. Нигеҙ тупрағы.
КҮМ ГЕЛЛӘНЕҮ ҡ. Күмгел төҫкә инеү. Берәүһенә [приказчиктарҙың] ш улай тигәйнем,
оҡшаманы, йөҙө күмгелләнеп китте. С. агиш .
КҮМ ГЕЛ(Т) с. Күккә тартым (төҫкә ҡ а
рата). Кырҙагы ҡамылдар ҙа .. көҙгө ямгыр,
ҡояш, ел-дауыл шойҡаны менән күмгелт төҫкә
ингән. Ғ. Дәүләтшин.
КҮМГЕС и. диал. ҡар. кәтмән 1 1.
КҮМГӘК и. Тәндең ҡан һауып күгәргән уры
ны; күк.
КҮМ ГӘКЛӘНЕҮ ҡ. Күк төҫкә инеү, күгә
реү (тәнгә ҡарата). [Гөлкәйҙең] ауыр хәсрәттән
күмер кеүек күмгәкләнгән күҙҙәренә йәш эркел
[ де]. Г. Шәһәр.
КҮМ ДЕРЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. күмдереү.
КҮМ ДЕРЕҮ ҡ. 1. Өҫтән ҡаплатыу. Сәскән
дә орлоҡто тупраҡтың дымлы ҡатламына күмде
рергә кәрәк. «Совет Башҡортостаны», 1968,
17 апрель.
2. Күмергә, ерләргә, ихтыяр ҡуйыу. [М ул
ла:] М осолмандар зыяратына кафырҙы күмдерә
алмайым, теләһә ҡайҙа күмегеҙ, Һ. Дәүләтшина.
КҮМ ЕЛДЕРЕК и. Аттың түше аша тартыл
ған эйәр ҡайышы. Күмелдерек түшендә, арт
һанында ҡойошҡан, ебәк сылбыр нуҡталы,
«Аҡбуҙат».
КҮМ ЕЛЕҮ ҡ. 1. төш, ҡар, күмеү. Тупраҡҡа
күмелеү. Кар менән күмелеү. ■ Батыр үлде,
батыр күмелде, тип шатланма, ҡурҡаҡ! М. К ә
рим. һ и н ни күрмәнең, һалдат?! Бомбалар төштө
өҫтөңә.. Күпме тереләй күмелдең.. Н. Нәжми.
2. ҡайт. ҡар. күмеү. Сәскәгә күмелеү. ■ [Р ах
май:] Инәй, мин иртәгә һеҙ килгәнсе, һаламга
күмелеп йоҡлайым, К. Кинйәбулатова.
КҮМ ЕНДЕ и. Өйҙөң тупраҡ менән күмелгән
ниргә буйы; нигеҙ.
КҮМ ЕР и, 1. Һүнгән ҡуҙ һәм шул рәүештәге
яғыулыҡ. Күмер ҡабы, Кайын күмере. Карагай
күмере. Күмергә ҡалыу. Күмергә әйләнеү. К ү 
мер һүндереү. Самауырга күмер һалыу. ■ К улыма алган был күмер — йортобоҙҙан ҡалган
күмер ул. Салауат Юлаев. / Нәҙек сыбыҡтарҙы
томалап яндырыу юлы менән яһалған ҡәләм.
Күмер менән һүрәт төшөрөү. / Янып, ҡара көй
гән нәмә. А йы уголаҡ көл өйөмө күрҙе, ти. Барып
бутап ҡараһа, унан күмер булып ҡатҡан бер
кәлсә тапты, ти (Әкиәттән). Б аҙ күмере томалап
яндырылған ағастан төшкән күмер; ағас күмере.
Тере күмер баҙлап ятҡан ҡуҙ. Үле күмер һүнде
релгән күмер. Күмер баҙы (йәки мейесе) күмер
үртәй торған соҡор. Күмер ултыртыу күмергә
үртәр өсөн ағас өйөү. Күмер үртәү ағасты өйөп,
томалап яндырып, күмер яһау. Туҙҙан таҙа дегет
ҡайнаттылар, күмер үртәнеләр, дугын бөктөләр,
Н. Мусин.
2. Үҫемлек ҡалдыҡтарынан барлыҡҡа килгән
ҡаты ҡаҙылма яғыулыҡ. Таш күмер, һ оро кү
мер, Күмер брикеты. Күмер шахтаһы. Күмер
яткылыгы. Күмер сыгарыу, ш [Әнүәр] шахтер
ине. Өс йыл самаһы күмер киҫте, Ғ. Лоҡманов.
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К Ү М ЕРЛӘН ДЕҒЕҮ ҡ. Күмергә (1 мәғ.)
әиләндереү.
КҮМ ЕРЛӘНЕҮ ҡ. Күмергә (1 мәғ.) әйләнеү.
Күмерләнеп бөтөү, ш Яна агас, яна агас, яна ла
күмерләнә (Хальпс йырынан).
КҮМЕҮ ҡ. 1. Coicop ҡаҙып, уның эсенә һалын
ған нәмәне өҫтән тсаплаУ. Балсы ҡҡа күмеү.
Ҡомга күмеү, һалам менән күмеү, m — Танһыҡ
икмәк, балам,— тине әсәй, кәлгә күмеп икмәк
бешерҙе, Р. Аҙнағолов. / Ер менән тигеҙләп ҡаплау (соҡор урынды). Баҙҙы күмеү. Соҡорҙо к ү 
меү. / Тупраҡ менән ҡаплап, йәшереү. [Мәгфүрә:] Утар байының күмгән игенен тапҡандар,
Һ. Дәүләтшина. / күсм. Бик күпләп, ө ҫ т ө - ө ҫ т ө н ә
биреү, һорауҙар менән күмеп ташлау. Эш менән
күмеү, / күсм. Күп һанда булдырып мулыҡтырыу; сумдырыу. Бәхеткә күмеү, Данга күмеү.
Сәскәгә күмеү, ш — Шәфҡәтем күп һеҙҙең
өлөшкә, күмермен шау алтын-көмөшкә. М. К ә 
рим. / күсм. Таралып тотош биләү, солғау;
сумдырыу. Моңга күмеү. Н урга күмеү, ш һ а н дугастар .. урмандарҙы наҙлы йырга күмә.
3. Биишева.
2. Ер ҡуйынына тсуйыу (мәйетте); ерләү. Ҡәбергә күмеү. ■ Х алы ҡ Урал батырҙы бик ҙу р 
лап, хәрмәтләп, ҡалҡыуыраҡ бер ергә күмде, ти.
«Урал батыр».
3. Тупратсты йомшартып, үҫемлектең төбөнә
өйөү. Картуф күмеү. Сөгөлдөр күмеү.
4. Ҡ аплап аҫта тсалдырыу. Агастарҙы ҡар
күмеп киткән, ш Тиҙҙән инде ҡыш та килер,
болондагы әҙебеҙҙе күмер. Ғ. Рамазанов. / күсм.
Өҫтөнлөк алып баҫыу, һиҙҙермәү, тсаплау. Төр
лө тауыштар бер-береһен күмеп китә.
КҮМЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. күмеү 1—3.
Картуф күмешеү. Ергә күмешеү.
КҮМ ЕШ ТЕРЕҮ ҡ. Унан-бынан, арлы-бирле
генә күмеү (1—3 мәғ.).
КҮМЙЕҮ ҡ. диал. ҡар. күмһеү 1.
КҮМ -КҮК с. Бик нытс күк төҫ. К үм-күк боҙ.
■ [һалдат] ҡыҫып эсен тотҡан, Уның йөҙө апаҡ, ирендәре күм-күк. Д. Юлтый, һ ы у буйында
күксин күм-күк булган, бөҙрәләнгән икән балан
да. К. Кинйәбулатова.
КҮМ ҺЕК с. Күмһегән, көйгән. Күмһек тәм.
КҮМ ҺЕТЕҮ ҡ. Нытс тсыҙыу итеп көйҙөрөү,
күмһегән тәм индереү. [Кәримә:] һөттө күмһет
кән ахыры.. Өйҙә көйөк еҫе. С. Кулибай.
КҮМ ҺЕҮ ҡ. 1. Көйөү, көйөк тәме сығыу. К үм 
һегән бутҡа, ш һөттө ныҡ ҡайнатма, күмһеп
ҡуйыр. Уттың тандырында гына йылытып ал.
Я. Хамматов.
2. күсм. Көнсөллөк менән көйөнөү. Күмһеп
йөрөүселәр ҙә табылды. Тар күңелле кешегә
киң донья ла тар булып күренә бит ул. «Совет
Башкортостаны», 1968, 6 ғинуар.
ф Эс күмһеү ҡар. эс.
КҮМӘГӘЙ и. Ирҙәр үңәсендәге сурайып тор
ған кимерсәк.
ф Күмәгәй ҡатыу тауыш бөтөү, тауыштан
яҙыу.
КҮМӘГӘЙЕҮ ҡ. Һан яғынан артыу; күбәйеү.
Егет ҡыҙ өйрәткәнсә барып, йылҡыларын эҙләп
таба. Улар күмәгәйгән,,, кейекләнеп киткән, ти
(Әкиәттән).

КҮМ ӘЙ и. диал. 1. Күмәгәй.
2. ҡар. нотҡолоҡ 1
ф Күмәйеңдән алғыр тсарағағанда әйгелә. Күмәй талыу Күп һөйләп арыу.
КҮМӘК с. 1. Күп һанлы, күп. Күмәк гәскәр.
Күмәк мал. Күмәк халыҡ. Ц Күмәккә буйһо
ноу, // Күмәк йөрөү, ш Күмәк кеше бергә эш лә
гәндә, әллә ниш ләп эш үҙе лә ҡыҙыҡ була бит ул.
F. Дәүләтшин. Улар күмәк ине у л төндө.
Ғ. Амантай. Бисәләр ҙә күмәк йыйылып киткәй
не. Һ. Дәүләтшина.
2. Коллектив менән алып барыла, баштсарыла
торған, күп кеше тсатнашлығындағы. Күмәк
бейеү. Күмәк тормош. Күмәк хужалыҡ. Күмәк
эш. ■ Күмәк йыр башланды, кемдер баҫты гар
мун телдәрен, Ғ. Сәләм.
• Берәү бер тигәнсе, күмәк күлдәк өлгөртөр.
Мәҡәл.
КҮМӘКЛӘҮ ҡ. Күп булып берләшеү, йыйы
лыу. Күмәкләп йырлау. Күмәкләп эшкә тотоноу,
■ Эш ләйҙәр күмәкләп, ер тулып, эшсе һәм иген
се бер булып. Ғ. Сәләм. Ете туган .. күмәкләп
һунарга сыгып киткән (Әкиәттән).
• Күмәкләгән яу ҡайтарган. Мәҡәл.
КҮМӘКЛӘШЕҮ ҡ. Күп булып берләшеү.
Күмәкләш еп йөрөү. Күмәкләгиеп эш ләү. ■ [Й ү
герек батыр:] һ е ҙ кемдәр һуң? Күмәкләш еп
ҡайҙа китеп барган көнөгөҙ? — тигән (Әкиәт
тән).
КҮМ ӘКСЕЛ с. Күмәк эшләү, күмәк йәшәүҙе
яратыусан. Үҙенең бөтә тәбигәте менән кеше
күмәксел. Уның өсөн яцгыҙлыҡтан да ҙурыраҡ
язаның булыуы мөмкин түгел. К. Әхмәтйәнов.
КҮМ ӘРТЕЙ р. һөйл. Тотош, бер юлы; тулай
ым. Күмәртей алынган аҡса.
КҮМ ӘРТӘ с. Күпләп, ҙур партиялар менән
тулайым һатыуға йәки алыуға бәйле булған.
Күмәртә хаҡ.
КҮМ ӘРТӘЛ р. диал. Төркөм булып, бер пар
тия булып. Өс-дүрт кеше күмәртәл йыйылып
алаһың да, заводҡа әрҙәнә ҡырҡаһың. Ж. Кейек
баев.
КҮМ ӘРТӘЛӘП р. Тотошо менән бергә, бер
юлы; тулайым, күпләп. Күмәртәләп алыу. К ү 
мәртәләп түләү. Күмәртәләп һатыу. ■ Х әҙер
махорканы күмәртәләп армияга тапшыра башлагас, у л [Брискин] сифат тигән нәмәне онотто.
X. Мохтар. И л күргәндең күрҙек бөтәһен дә,
күмәртәләп килде ҡайгылар. М. Басыров.
КҮМӘС и. 1. Һөткә, майға баҫып, тәмләп
бешерелгән ваҡ икмәк. А ҡ күмәс. Сөсө күмәс,
ш Күмәс бешерә беҙҙә Һылыу ҡыҙҙар, мамыҡ
мендәр кеүек күпертеп. Р. Ниғмәти. [Ҡыҙ] аш
урыны әҙерләне, ҡуйы һөт һәм кукуруз күмәсе
килтереп ҡуйҙы. Б. Дим. Ҡ алаҡ (йәки таба)
күмәсе йомортҡаға он туҡып, ҡалаҡ менән та
баға һалып бешергән күмәс. Ғәҙәттә, Ҡәйүм агай
юлга киткәндә .. [еңгә] таба күмәсе бешерә торгайны. М. Садыкова.
2. һөйл. Һурпаға бешкән эре йоҡа йәймә; ҡаҙаҡ
һалмаһы.
ф Булмаһа булмай нкән баҙарҙа сөсө күмәс
берәй нәмәне бик ныҡ эҙләп тә таба алмағанда
әйтелә. [Мин баҙарҙы] әллә нисә тапҡыр әйләнеп
сыҡтым. Юҡ, булмаһа булмай икән баҙарҙа
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сөсө күмәс тигәндәй, яҡташтар тура килмәне,
Ә. Вәли. Сипарат күмәсе һөйл, сепаратор камФоркаҺы эсендәге түңәрәк ҡалҡыуыс.
КҮМӘҪКЕ с. диал. Күренер-күренмәҫ, беле
нер-беленмәҫ. Күмәҫке яҙыу, ш Кооператив
лавкаһының алдына бәләкәй генә фанер таҡтага
күмәҫке итеп русса ,, яҙып ҡуйган, Ғ. Дәүләт
шин.
КҮН 1 и. Йөнөн екетеп иләгән, эшкәр-гелгән
тире. Кара күн. Ҡыҙыл күн. һары күн. Хром
күн. Яһалма күн. Болан күне. Кәзә күне. К үн
заводы. Күн иләү. Ц К үн бейәләй. К үн итек.
К үн сумаҙан. ■ [Әхмәҙи] латыш байҙарына
тире-яры апарып, күнгә иләтеп .. йөрөнө, Ж. Кей
екбаев. [Ә хм әҙулла бабайҙың] өҫтөндә еңелсә
генә ҡара бишмәт, аягында күн ҡата. Ә. Вахи
тов. Болғар күне иҫк. заводта иләнгән Яҡшы йом
шаҡ күн. Ҡоба күн ирекләнмәгән, эшкәртеп
етҡерелмәгән күн. Шыры күн һаүыт-һаба Яһау
өсөн ыҫланған күн.
4 Күн бит олла белмәгән; оЯтҺыҙ, битЬеҙ. Күн
ҡуңыҙы ҡар. ҡуңыҙ.
К Ү Н 2 и. Аҡсаның герб төшөрөлгән лғы;
ҡарағош.
КҮНДЕр ЕҮ ҡ. 1. Нимәгәлер өндәп ыңғай
латыу; ризалатыу. Улар Талип менән икәүләп
Сафураны бригадирлыҡҡа күндерҙе. С. Агиш.
Ҡыҙыҡайы ҡаршы килмәй, күндерәйек атаһын
(Халыҡ йырынан).
2. Нимәгәлер өйрә^геп ыңғайлатыу, күнек
тереү. Эшкә күндереү. Тәртипкә күндереү.
■ Эй, китап, мин аңгыраны Төҙ юлга күндерһәнә. III. Вабич. Күңелемде изге эшкә күндер,
хәйерһеҙ эштәрҙән һаҡла. М. Өмөтбаев.
3. Кемгә йәки ҡайҙалыр төбәп ебәреү, тәғәйен
ләп еткереү. Сәләм күндереү, ш [Ҡасҡын:]
К илмәк абыз тагы өндәмә күндерергә китте.
Ғ. Ибраһимов.
4. Еренә еткереп башҡарыу, үтәү. Кешенең
йомошон күндереү, ш [М уллагәле бабай] ет
мешкә етеп килгән ҡарт булһа ла, бер оло брига
даның нужаһын күндереп ултыра. Р. Оолтангәрәев.
КҮНДӘМ с. 1 . Кеше ыңғайлы, тыңлаулы. К үн
дәм кеше. Күндәм ат. // Күндәм эшләү. ■ Ни
ҡушһаң, шуны үтәй, Булат күндәм малай.
Ш. Викҡол. Үгеҙҙәре аҙбарга күндәм генә керә,
ә һыйырҙары ҡарыша. М. Кәрим.
2.
Эшкә ауан, тырыш. Тайбәнең уңган да, күн
дәм дә булы уын һиҙеп алгас, байбикәләр уга
хатта ирҙәр эшен дә йөкмәтә башланылар.
X. Мохтар.
ф Күндәм ҡабат әйттермәҫ. Әйтем.
КҮНДӘМЛЕК и. Күндәм булыу сифаты. К е
шенең күндәмлеге генә етәкселек итеү өсөн
етмәүен, бының өсөн .. аҡыл да кәрәклеген тө
шөнгәйне инде [ул]. Ә. Әһлиуллин.
КҮНЕ с. диал. Күндәм.
КҮНЕҒЕЛЕҮ ҡ. эйһ. ф. ҡар. күнегеү 1. К үне
гелгән инде көрәш юлы, ниңә кәрәк шыма, әҙере.
Ф. Рәхимғолова.
КҮНЕПЕҮ 1 (күнек**) ҡ. 1. Билдәле бер ш арт
ҡа, берәй хәлгә өйрәнеү. Тауышҡа күнегеү,
һы уы ҡҡа күнегеү. Яңы урынга күнегеү, ш Тора-бара Сәгиҙә ауыл тормошона күнегә башланы.

М. Тажи. Әминбәк, бер аҙ күҙе күнеккәс, ҡа
раһа — был бер ҙур бүлмә булы п сыҡҡан (Әки
әттән). / О ҙаҡ бергә булыу арҡаЬында үҙ-ара
өйрәнеү; эйәләшеү. Бер-береңә күнегеү. ■ Бер
ай эсендә ауыл кешеләре [студенттарга] тамам
күнегеп, эҫенеп алган. Ф . Иҫәнғолов.
2. О ҙаҡ эшләү һөҙөмтәһендә берәй эш-хәрә
кәткә өйрәнеү; оҫтарыу. Быймасы ҡәләм тотоуга
күнекмәгән бармаҡтарын көскә ипкә килтереп..,
ныҡ баҫып яҙырга тотондо. Б. Бикбай. / Нин
дәйҙер фекер, ҡараш йәки тәртипкә ғәҙәтләнеү.
А уы л халҡы иртә торорга күнеккән.
4 Ҡулға күнегеү кеше янында торорға өйрә
неү (ҡырағай йәнлек, ҡошҡа ҡарата); ҡулға
эйәләшеү. Ярты йыл самаһы ваҡыт үтте, бүре
балаһы тамам ҡулга күнегеп китте. С. Кулибай.
КҮНЕТЕҮ 2 и. ҡар. күнекмә 2, 3
КҮНЕКМӘ и. 1. Даими эш барышында туп
ланған тәжрибә. Хеҙмәт күнекмәһе алыу. ш [Гә
рәйҙең] тәүге эше — эске бер ҡат кейемен ..
йыуып алыу булды. Х әҙер инде уның бындай
бисәләр эшендә ҙур күнекмәһе бар. Б. Бикбай.
2. Хеҙмәттә, хәрәкәттә оҫолланыу өсөн баш
ҡарылған эш. Ф изик күнекмә үткәреү. ■ Й әйәү
йөрөү .. физкультура менән ш өгөлләнә башлаган
олораҡ йәштәге кешеләргә яҡшы күнекмә булып
тора. «Башҡортостан ҡыҙы», 1986, № 1.
3. Үткән дәресте нығытыу өсөн бирелгән эш.
К үнекм әләр йыйынтыгы. Күнекмә эшләү.
КҮНЕКТЕр ЕҮ ҡ. 1. Билдәле бер шартҡа,
хәлгә өйрәтеү. Иртә торорга күнектереү, һ ы 
уыҡҡа күнектереү. / Ү ҙ-ара эйәләштереү. Бер-берепә күнектереү.
2. Нимәгәлер өйрәтеү. Эшкә күнектереү.
КҮНЕҮ ҡ. 1. Кемдеңдер ихтьшрына, өгөтләүенә ыңғайлау; ризалашыу. Әйткәнгә күнеү,
ш Минең ситкә китеп уҡырга теләүемә әсәйем
риза булһа ла, атайым бик үк күнеп етмәне.
Т. Йәнәби. [Сәрүәр:] Нишләйем һуң һорауыңа
әллә күнәйемме икән? X. Ибраһимов.
2. Ниндәйҙер шартҡа, хәлгә өйрәнеп, күңел
дән ризалашыу. Төн үткәреү Тимеркәй өсөн
ҡайҙа ла бер. Ул уга күнгән инде. Д. Юлтый.
Ахыры мин дә күнеп барам, айырылганда һүҙһеҙ
айырылам.., ҡайгым булһа, һинһеҙ ҡайгырам.
М. Басыров.
КҮНЕШЕҮ ҡ. 1. урт. ҡар. күнеү 1. Старшина
Б айсаров бер яҡтан.., господин Н овалихин
икенсе яҡтан, түбәндәге шарттарга күнешеп ошо
договорҙы төҙҙөк. Т. Хәйбуллин.
2.
диал. Күнегеү. Бер-береңә күнешеү. К үне
шеп киткәнсе тороу.
КҮНСЕ и. Күн иләүсе, күн эшләүсе.
КҮНӘ с. Кейелеп, тотолоп бер аҙ иҫкергән.
К үнә сәкмән. К үнә кейем.
КҮНӘК и. 1. Һыу йәки башҡа нәмә ташый тор
ған ҡылыслы тәрән ҡалай һауыт; биҙрә. Бер кү
нәк һыу. Буш күнәк, һөт күнәге, ■ Соҡор арьягында оҙон сиртмәһенә күнәк тагылган бейек
буралы ҡоҙоҡ бар, Ә. Вәли. / Шундай уҡ ағас
һауыт. Имән күнәк, Й үкә күнәк. / Һөт, ҡымыҙ
өсөн тиренән ыслап эшләнгән һауыт. Ҡымыҙ
күнәге, һөт күнәге. Бот күнәге бер бот һыйыш
лы һауыт (үлсәү берәмеге итеп ҡулланыла). Де
гет күнәге юл йөрөтөү өсөн дегет һала торған
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Хуш күңелле бер ҙә иҫе китмәй, бошмай торған
һауыт; дегет силәге (арбаға тағып йөрөтөлә).
тәбиғәтле. Х уш күңелле булып, бәгзе мәлдә уңТөрөк Күнәге иҫк, ун ике килограмм һыйышлы
га-һулга гәмһеҙ ҡараһаҡ, .. һагалап килер у л
күнәк.
[дошман] арт яҡтан. С. Кулибай.
2. (йәки икмәк күнәге) Икмәк әсетә торған
4. Кешенең билдәле бер ваҡыттағы рухи хәле;
тәпәшәк ағас һауыт.
кәйеФ. Көр күңелле кеше. Күтәренке күңел.
КҮНӘКЛӘҮ ҡ. Күнәк-күнәк итеү, күнәге ме
К үңел төшөнкөлөгө. ■ Зөләйханы ң уңганлыгы
нән йөрөтөү. К үнәкләп ташыу, ■ Б еҙҙә ҡыҙҙар
арҡаһында артыҡ күңелһеҙләнергә тура килмә
һыуҙы көршәк менән ташымайҙар ,, көйәнтәләп,
не. Сөнки у л көн һайын хат яҙып күңелде күтәрә
күнәкләп алып киләләр, 3. Биишева.
ине. Т. Йәнәби. Күңел асылыу кәйеФ күтәрелеү,
ф Күнәкләп ҡойоу бик шәп итеп яуыу, тсойоп
күңелләнеү. Йөрәктә һаман ниндәйҙер төйөн
Яуыу (көслө лмғырға тсарата).
торган кеүек, күңел һаман асылмай, шуга һөй
ф К үнәкләгән ҡунаҡ атҡарган, күмәкләгән яу
ләш ке лә килмәй. Н. Мусин. Күңелде асыу
ҡайтарган. Мәтсәл.
1) кәйеФте күтәреү; 2) ашарға теләк уятыу. Л и
күнәк санаҡ и. йыйн. Күнәк кеүек ағас
мон күңелде аса. Күңелде ҡырыу 1) кәйефте
һауыт-һаба. Кыш улар [Баҡай ауылдары] тугын
боҙоу. К үңелде ҡырган һүҙ ҙә булыр, ҡырыла
сапҡан, күнәк-санаҡ эшләгән. Ж. Кейекбаев.
бит йылга яры ла. Р. Ғарипов; 2) уңайһыҙлытс,
КҮНӘКӘЙ и. Күнәктән бәләкәйерәк, күнәсек
ҡәнәғәтһеҙлек тойғоһо уятып борсоу. Тимер [Б у
тән ҙурыратс ағас һауыт.
латҡа] ҡатыраҡ бәрелде бугай, ш ул күңелде
КҮНӘСЕК и. Бәләкәй генә ағас күнәк. Бер
ҡыра. Б. Бикбай. Күңеле килеү күңеле күтә
күнәсек май.
ренке, кәйеФе яҡшы булыу. У л [Новиков] күңеле
КҮҢ и. 1. Тупратстса әйләнеп, таҫланып яттсан
килгән саҡта бик йомшаҡ, һәр бер һүҙҙе тыңлау
тиреҫ. К үңдә киндер яҡшы үҫә. // К ү ң тупраҡ,
2. с. мәг. Ошо тупратс төҫлө; көрәнһыу һоро. сан, иптәштәренә ярҙам итеүсән кеше. К үңеле
килмәһә, хәҙер тоҡанып, ҡоро утын кеүек дөрләп
К үң буҫтау. К үң тауар,
янып, күтәрелеп китә. Д. Юлтый. Күңел ҡыры
КҮҢЕЛ и, 1. Кешенең эске рухи доньяһы,
лыу кәйеФ боҙолоу.
хис-тойғоһо,
уй-Фекере.
К үңел
байлыгы,
ф Бер күңелле берҙәм ниәтле. Ихлас күңелдән
■ Урман бит у л — халыҡтың үҙ байлыгы, у р 
(йәки күңел менән) саФ ниәт менән, эскерһеҙлек
ман — күңел зауыгы, хәҙер уга үҙебеҙ хужабыҙ,
менән. Күңел аҙыу 1) нәФсе боҙолоу; 2) рухи
М. Тажи. Күңел аҙығы күңелгә йыуаныс биргән
яҡтан тотанаҡһыҙланыу. Күңел асыу 1) уйнапнәмә. / Хис-тойғолар тупланған Фарази урын,
-көлөн, кәйеФ-саФа ҡылыу. Уйнап алайыҡ әле,
хис-тойғолар сығанағы; йөрәк. К үңел ашҡына.
йырлап алайыҡ әле, бейешәйек, көлөшәйек, кү
К үңел йыуана, ш һап-һары япраҡтар аҡҡанда
ңел асайыҡ әле (Халыҡ йырынан); 2) ауыр уйҙан
борсоулы, һагышлы күңелем, ш ул алтын яп 
арынып, йыуаныу. Йөрәгенең ярһыуын баҫырга,
раҡтар ш икелле гел ага ашыгып гүмерем. Ғ. Р а 
әҙерәк күңел асып ҡайтырга булып, Сәгиҙә һыу
мазанов. Барсынһылыу ҙың бөтә нәмәһе етеш,
буйына килде. М. Тажи. Күңел баҫыу ҡыйын
тик күңеле урынында түгел, ти. Кемделер эҙләй,
саҡта кем, нимә менәндер йыуаныу, йыуанып
кемделер көтә, ти. «алпамыш а». Күңелде аулау
албырғау; бауыр баҫыу. Балага күңел баҫыу.
(йәки биләү) бөтә уй-хисте тартыу. Күңелде
ҡытыҡлау күңелде тынғыһыҙлап тороу, елкен
Күңел(де) беркетеү уйға килеү. Сынтимер ҡара
айгырга бик ҡыҙыҡты, ти. Н исек кенә булһа ла
дереү. Гөлбикә еңгә түҙә алмай. Ниндәйҙер бер
эске шатлыҡ уның күңелен ҡытыҡлай, С, Ҡ у
шуны эҙләп тапмаҡсы булып, күңелен беркетеп
даш. Күңелде тырнау борсоу, йөрәкте өйкәү.
ҡуйҙы, ти (Әкиәттән). Күңел биҙеү һыуыныу,
яратмай башлау. Күңел биреү ихласлыҡ ҡылыу.
Күңел иләҫ-миләҫ булыу (йәки килеү) төрлө уйСәсеүен сәстеләр, ләкин эшләй белмәгәнгәме,
хистәрҙән болотсһоу.
2. Күргән-белгәнде башта һатслау һәләте;
күңел бирмәгәнгәме — кукур уз үҫмәне. К. Мәр
иҫ, хәтер. К үңелгә һалыу. К үңелдә һаҡлау.
гән. Күңел болғаныу 1) ҡоҫҡо килеү. Кабина
■ Әбейҙең һүҙҙәрен К үсәк күңеленә алып улты
эсендә тын алгыһыҙ эҫе. Хөмәйрәнең күңеле
ра, «Бабсатс менән Күсәк».
болгана башланы, Ф . Иҫәнғолов; 2) сирҡаныу
3. Кешенең эске тәбиғәтен билдәләгән рухи си(берәй насар, килешһеҙ эштән). Күңел бөтөү
ф аттар йыйымы. Каты күңел, Тынгыһыҙ күңел.
кемдеңдер бер ҡылығына бик риза, ҡәнәғәт бу
Саф күңел. Н ескә күңелле. Яҡшы күңелле ке
лып ҡыуаныу. Йәш килененең ,, гөрөф-гәҙәтте
ше. ■ [Зөлхизә — көтөүсегә:] Бына ниндәй
һаҡлауына, бигерәк тә уларҙы ң һүҙен тыңлап
һәйбәт күңелле кеше һин, мырҙам, Н. Иҙелбай.
ҡасып килеүенә Йомай әбейҙең күңеле бөттө.
Ирмен тигән егеттең әйтер һүҙе хаҡ булыр, күңе
Һ. Дәүләтшина. Күңел бөтәйтеү ҡәнәғәтләнеү,
ле уның аҡ булыр, яман эштән һаҡ булы р (Ҡ о
тынысланыу. Күңел булыу риза, ҡәнәғәт булыу,
байырҙан). а ҡ күңелле ятсшы уйлы, саФ тәбиғәт
оҡшатыу. Бер ҡараһам һиңә, күңелем була, бер
ле. асыҡ күңелле алсатс мөнәсәбәтле, илгәҙәк.
йылмайып ҡараһаң да ни була (Халыҡ йыры
Йомшаҡ күңелле кешене йәлләп, илап барыусан.
нан). Күңел бушау тынғыһыҙлаған уй-хистәрҙән
[Гөлнәзирә] үҙ хәсрәте өсөн генә түгел, кеше
арынып, тынысланыу. Йырлайыҡ та „дуҫтари һуҡайгыһы өсөн дә иларга әҙер торган бик йомшаҡ
ҙып-һуҙып, бер йырламай күңел бушамай (Х а
күңелле ҡатын ине. Ғ. Әмири. Кеше күңелле
лыҡ йырынан). Күңел бәйләү ҡар. күңел ятыу.
кеше хаҡын уйлап эш итеүсән, ярҙамсыл. Киң
Уралды [һомай] күргәс тә, батырлыгын уның
күңелле кешенән тарытсмай торған; кешелекле.
белгәс тә, яҡшылыгын һиҙгәс тә Уралга күңел
К иң күңел менән ҡаршылау. Тар күңелле кеше
бәйләгән. «Урал батыр». Күңелгә ауыр алыу
нән тарыға торған, көнсөл тәбиғәтле, тар эсле.
кемдеңдер һүҙенә рәнйеү. [Үмәр — Тимергәли-
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ғә;/ Ҡорҙаш, күңелеңә ауыр алма, минең көтөү
сегә бирергә тип үҫтергән ҡыҙым юҡ. Һ. Дәү
ләтшина . Күңелгә ауыр булыу тынғылыҡ бирмәй
ғазаплау, борсоУ; йөрәкте өйкәү (ниндәиҙер эш-хәл, һүҙ һ. б. тсарата). һаубуллаш м ай китеүе
күңелемә ауыр булды, ш Сеү, ниңә уны [Татлы
байҙы] иҫкә алаһың? Кейәүҙең күңеленә ауыр
булыуы бар..— тине Мәгфиә инәй, Б. Бикбай.
Күңелгә кнлеү 1) уйға, баппса килеү; 2) алдан
һиҙҙереү. Күңелгә тейеү ытырғаныу тойғоһо
уятыу (ныҡ майлы, сөсө йәки үтә татлы нәмәгә
тсарата). Күңелгә ятыу уй-теләккә ярашлы бу
лыу, отсшау. Зиф а кәүҙәле, мөләйем йөҙлө был
ҡыҙ, нисектер, беренсе күреүҙә үк күңелгә ятты.
3. Хисмәтуллин. Күңелде алыу мөхәббәт уятыу.
Мине һөйөр булһаң, башҡанан ҡас, мин гәйепһеҙ
күңелем алынгас (Халытс йырынан). Күңелде
баҫыу ҡыйын саҡта кем йәки нимә менәндер
йыуатыу, албырғатыу, тынысландырыу. Күңел
де гартыу иғтибарҙы үҙенә йәлеп итеү. Күңелде
тыриау борсоу; йөрәкте өйкәү. Күңелен нығыу
күбр. юҡл. кешенең һүҙе, теләге менән иҫәпләш
мәй, рәнйетеү. [Малай] насар гына тай янына ба
ра ла шуны алайыҡ, ти. Атаһы, ярар, бының
күңелен йыҡмайым, тип тайҙы ала (Әкиәттән).
Күңелеи китеү рәнйетеү, хәтерен ҡалдырыу.
Күңелен күреү яҡшы бер һүҙ, эш менән риза
ҡәнәғәт итеү, ҡыуандырыу. Алпамыша, ҡ у 
райыңды тартһана, моңландырып өрһәнә, ҡыҙ
ҙар күңелен күрһәнә. «Алпамыша». Күңелен һү
реү (йәки һүрелтеү) булған тойғоно, ихласлыҡты
бөтөрөү. Күңел етеү тарһынмай ҡарау. Күңел
иреү кемдеңдер һүҙенән, ҡылығынан риза бу
лып, уға ҡарата яҡшы тойғо уяныу. Күңел йом
шарыу 1) ҡар. Күңел нескәреү. Йылы һүҙгә кү 
ңеле йомшаган Заһит бите буйлап аҡҡан күҙ
йәштәрен усы менән һөрттө. Я. Хамматов;
2) ҡар. күңел нреү. Күңел Күге ҡар. Кү К 3. Күңел
күҙе ҡар. Күҙ. Күңел ҡайтыу ниндәйҙер тойғо
бөтөп, һыуыныу. Сит уйындарҙан күңел ҡайтты
хәҙер. Ш. Бабич. Күңел ҡалыу хәтер ҡалыу,
үпкәләү. Күңел ҡатыу (йәки ҡатыланыу) төрлө
ауыр кисерештәр тәьҫирендә күңел нескәлеге
бөтөү, уҫалланыу. К үңеле ҡатҡан ахыры, ила
май ҙа. Күңел ҡылын сиртеү (йәки тирбәлдереү)
шигр. нескә тойғолар уятыу. Талдан-талга ҡ у 
нып һандугас, күңел ҡылын сиртә яҙ булгас.
Я. Ҡолмой. Күңел нескәлеге төрлө кисерештәр
менән әҫәрләнеүҙән уянған йылы тойғо. К үңел
нескәлеге етмәүҙән килгән ҡаты мөгәмәлә. К ү
ңел нескәреү хискә бирелеп, илағы килеү. Күңел
тартыу яҡшы, йылы хистән кемгә йәки нимәгәлер
ылығыу, ынтылыу. Күңелем тартҡас, тагы ҡайт
тым Ямашлы буйҙарына. М. Кәримов. Күңел
төбө эске донъяның сит-ят күҙҙән йәшерен изге
урыны. Күңел төшөү кемгә йәки нимәгәлер
яҡынлыҡ, ихласлыҡ һиҙеү. Егеттең егетлеге
шунда: күңеле төшкәнен үҙенә ҡаратмай ҡуй
май, М. Тажи. Күңел тулыу (йәки тулышыу)
илағы килеү. Күңел уйнау ҡоҫҡо килеү. Күңел
ултырыу риза булып, тынысланыу. Күңел үҫеү
нимәгәлер ҡыуанып кәйеФләнеү, дәртләнеү. Үҫ
һен өсөн кеше күңеле, яҙ ҡояшы кеүек боҙҙо
иретерлек йылы һүҙҙәр кәрәк түгелме, Р. Янбу
латова. Күңел һалыу 1) эш-шөғөлгә ихласлыҡ

биреү. К үңел һалып эшләү; 2) иғтибар йүнәлтеү,
күҙ ташлау. Диҡҡәтеңде тарта алманым, ҡараш
һалдың, күңел һалманың, М. Кәрим. Күңел
ятыу йөрәккә ярашлы күреү, оҡшатыуч К үңел
ятҡан эш. К үңел ятҡан кеше. Садә Күңел(ле)
ябай кеше. Большевиктарҙы бөтөрөргә Зәки
Вәлиди үҙе сыҡҡан .. икән, тигән .. хәбәрҙәр
ысынлап та совет яҡлы булган садә күңелдәрҙе
лә тәшүишкә төшөргән. Ғ. Яһудин. Ысын күңел
дән аҫтыртын уйһыҙ, бөтә ихласлыҡ менән.
Уның [Наиләнең] ысын күңелдән яратыуын мин
аңламай инем. С. Агиш.
• Аҡыллының теле күңелендә, аҡылһыҙҙың
күңеле телендә. Мәҡәл. А ҫыл таш һгяу төбөндә,
аҫыл һүҙ күңел төбөндә. Мәкәл. К үңел — быя
ла, бер ыуалһа уңалмаҫ. Мәҡәл. К үңелгә килгән
алга килер. Әйтем. К үңел етһә, аш етә. Әйтем.
Күргән күҙҙә ҡалыр, әйткән күңелдә ҡалыр.
Мәҡәл. Тар күңелле һөйөнә белмәҫ. Әйтем.
КҮҢЕЛДӘМ с. диал. Асыҡ йөҙлө; илгәҙәк.
КҮҢЕЛДӘН р. Уй менән, яҙмай ғына; эстән.
К үңелдән иҫәпләү.
К Ү Ң ЕЛЛ Е 1с. 1. Төрлө мәрәкә менән күңелде
күтәрерҙәй; уйын-көлкөлө, ҡыҙыҡ. К үңелле бай
рам. К үңелле кисә. К үңелле мәжлес. К үңелле
булы у, / / Табын күңелле үтте. ■ Бындай шау
-шыулы күңелле сход Айҙаҡайҙың гүмерендә
беренсе тапҡыр булгандыр. Һ. Дәүләтшина.
/ / КәйеФте күтәргән, ҡыуаныс-йыуаныс биргән,
яҡшы. К үңелле йыр. К үңелле хәбәр. Күмәк
эш ләү күңелле, ш [Новиков:] Ниндәй яҡшы
урын, ниндәй күңелле баҡса/ Д. Юлтый. Я м
ғырҙан һуң ҡала һауаһы иркенәйеп китә. Тын
алырга ла рәхәт, йөрөргә лә күңелле, С. Агиш.
/ Төрлө тәьҫоратҡа, кисерештәргә бай, ҡыҙыҡ
лы. К үң елле йәшлек. К үңелле сәфәр. К үңелле
тормош, II К үңелле ял итеү. ш Улар Балҡан
тауга күсеп күңелле генә йәшәй башлаган.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
2. Шат тәбиғәтле; уйынсыл. К үңелле кеше.
■ [Ямал] бик күңелле саф йөрәкле ҡатын. Я ҡ 
шы йырсы. М. Тажи. / Яҡшы кәйеФте, шатлыҡ
ты сағылдырған. / / К үңелле һөйләшеү, m Бы л
ҡатын бөтә магазинды яңгыратып, күңелле тау
ыш менән көлөп ебәрҙе, С. Агиш. Н ы язгол да
был арала бик күңелле йөрөй. Һ. Дәүләтшина.
О
Йыр күңеллегә — ҡыуаныс, күңелһеҙгә —
йыуаныс. Мәҡәл.
КҮ Ң ЕЛЛ Е 2 с. Үҙ теләкле; ирекле. Отрядҡа
күңелле булып яҙылыу. ■ А лдан ҡыҙыл флаг
тотҡан йөҙгә яҡын атлы күренде. Ул баҫмасы
лар менән көрәшеү өсөн төрөкмәндәрҙән күңел
ле отряд ине. А. Таһиров.
К Ү Ң ЕЛ Л ЕК и. Күңел йыуанысы, күңел йыуатырлыҡ нәмә.
• Туй ашы туйымлыҡ түгел, күңеллек кенә.
Әйтем.
К Ү Ң ЕЛЛ ЕЛ ЕК и. 1. Уйын-көлкөлө, күңелле
хәл. М ин эшкә ингәндән бирле магазинда бындай
күңеллелек булганы юҡ ине әле. С. Агиш.
2. Күтәренке күңел, кәйеФ яҡшылығы. Бик
кәйефле булып ҡайтҡайны. Ф әхри .. Ашарга
ултыргас та күңеллелеген юйманы. Б. Бикбай.
3. Ҡайһы бер сиФаттар менән кеше холҡондағы үҙенсәлекте белдерә. Киң күңеллелек. Нескә
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күңеллелек. Саф күңеллелек, ■ Хеҙмәткә ғәм
һеҙлек, хуш күңеллелектән дә зарарлы нәмә
бармы һуң, 3. Биишева.
КҮҢ ЕЛЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. 1. Кәйефте күтәреү,
күңелде асыу. Эштәге уңыш халыҡты ла күңел
ләндерә, Б. Бикбай.
2. Күңелле 1 итеү. Ҡ урай кисәне күңелләнде
реп ебәрҙе.
КҮҢ ЕЛЛӘН ЕҮ ҡ. 1. Күңел күтәрелеү, кәйеФ
яҡшырыу; кәйеФләнеү. Н овиков асылып, күңел
ләнеп .. китә. Ул һүҙ артынан һүҙ таба, көлкө
артынан көлкө таба. Д. Юлтый.
2. Күңеллегә әйләнеү, йәпләнеү. Ҡыш урта
һында Рәмзиәгә ярҙамга Тутыя, тигән ҡыҙҙы
бирҙеләр, Эги тагы ла күңелләнеп китте. «Ағи
ҙел», I960, № 8.
КҮҢЕЛНАМӘ и. иҫк. Иҫтәлек дәфтәре.
КҮҢ ЕЛСӘК с. 1. Шат күңелле, шат тәбиғәтле.
К үңелсәк кеше. ш Ут йотоп ҡайтһа ла күңелсәк
күренергә тырышты Кашапов. Я. Вәлиев.
2. Яҡшы күңелле, кешелекле. Ул [Ф ирҙәүес]
.. бик тәбиги ҙә, иркә лә, ләкин эскерһеҙ күңелсәк
тә ине. Ғ. Шәфиҡов. [Хажи бабай:] Шаһи энем,
һин ауыл советы председателе булган саҡта бик
гәҙел, күңелсәк булдың. Бөтәбеҙ ҙә һине ярат
тыҡ. «Башҡортостан батырҙары», 1959.
3. Нескә хисле, хискә тиҙ бирелеүсән; йомшаҡ
күңелле. Күңелсән кеше илап барыусан.
ф К үңелсәк күңеле менән көн күрә. Мәҡәл.
КҮҢЕЛСӘКЛӘН ЕҮ ҡ. Кәйеф яҡшырыу.
М иңһылыу еңгә күңелсәкләнеп китте лә үҙе лә
берҙе эсеп ебәрҙе. Р. Солтангәрәев.
К Ү Ң Е Л Һ Е Ҙ с. 1. Тәьҫир итерлек ҡыҙығы бул
маған, ллҡытҡыс бер төрлө. К үңелһеҙ кисә. К ү 
ңелһеҙ китап. К үңелһеҙ тәбигәт күренеше.
//Д ә р е с күңелһеҙ үтте. ■ М инең өсөн мәжлес
артыҡ күңелһеҙ булды. Д. Юлтый. К үңелһеҙ
тойолдо быларҙың һөйләшеүе. С. Агиш. / Кәй
ефте ҡырған, бошондорғос; насар. К үңелһеҙ
хәбәр. К үңелһеҙ уйҙарга бирелеү, ш Оҙаҡ
ваҡытҡа айырылышыу бик күңелһеҙ ине. Һ. Д әү
ләтшина. / Шатлығы, ҡыуанысы аҙ булған, ауыр
тәьҫир ҡалдырған. Күңелһеҙ көн. К үңелһеҙ тор
мош. ■ һ и с уфтанма, күңелһеҙ булды , тип гүмерем башы. Ш. Бабич.
2. Күңеле бойоҡ; кәйефһеҙ. К үңелһеҙ кеше.
/ / К үңелһеҙ йөрөү. ■ Сөнгәт бөгөн ауырыган
кеше кеүек күңелһеҙ ине. Ғ. Дәүләтшин. / Кәй
ефтең насарлығын, бойоҡлоҡто сағылдырған.
К үңелһеҙ сырай. К үңелһеҙ тауыш.
ф К үңелһеҙгә күлдәк кейҙермәйҙәр. Мәҡәл.
К Ү Ң Е Л Һ Е ҘЛ Е К и. 1. Ҡыҙығы булмаған, кү
ңелһеҙ хәл. Эс бошоргос күңелһеҙлек.
2. Ауыр тәьҫир иткән, ауырлыҡ килтергән
эш-хәл. М өлөк агай уйлай-уйлай башы ҡаңгырып китте; юлында бынауындай уңайһыҙлыҡ,
күңелһеҙлек осрагас, асыуы ла килде. Ғ. Хәй
буллин.
3. Күңел һүренкелеге, кәйефһеҙлек. К ү ң ел
һеҙлеккә бирелеү.
К Ү Ң ЕЛ ҺЕҘЛ Ә Н Д Ер ЕҮ ҡ. 1. Кәйефте тө
шөрөү.
2. Күңелһеҙ итеү, ҡыҙыҡһыҙ итеү.
К Ү Ң ЕЛҺЕҘЛӘ Н ЕҮ ҡ. 1. Кәйеф ҡырылыу;
бойоҡланыу. К үңелһеҙләнеп йөрөү. ■ Егет бик

күңелһеҙләнеп кенә теге ҡыҙ янына барган
(Әкиәттән).
2. Күңелһеҙ, ҡыҙыҡһыҙ, йәмһеҙгә әйләнеү.
Болот киҫәге ҡояшты ҡапланы, тирә-яҡ күңел
һеҙләнде, көн һалҡынайып киткәндәй булды.
Ә. Байрамов.
КҮ Ң ЕЛҺЕН ЕҮ ҡ. 1. ҡар. күңелләнеү 1.
[Ямал — ҡыҙҙарга:] Янсыҡ, яу лыҡ-маҙар биреп
ҡыуандырыр кәрәк ине. Ш улай итһәң, улар
[егеттәр] албыргап, күңелһенеп, һәр ваҡыт
дәртләнеп йөрөрҙәр ине. Н. Ҡәрип.
2. Күңелгә Ятыу, оҡшатыу. Ҡарамаҡҡа ямаҡ
булгас, у л атты күңелһенмәйем.
К ҮҢ ЕЛҺЕТЕҮ ҡ. диал. ҡар. күңелләндереү 1.
К ҮҢ ЕЛҺЕҮ с. диал. ҡар. Күңелһеҙ 1. Мин
яңгыҙмын.
Йәтимлектә
көндәр
күңелһеү.
Ғ. Амантай.
КҮ Ң Л ЕК и. Күң булып таҫланып ятҡан иҫке
тиреҫ өйөмө.
К Ү Ң р Ә и. диал. Биттәге тут.
КҮҢ ӘҘӘК и. Ҡымыҙ көбөһө эсендә барлыҡ
ҡа килгән күк; үңәҙ.
КҮП p. 1. Һаны, күләме ғәҙәттәгенән артыҡ;
ҙур һанда, ҙур күләмдә. К үп биреү. К үп итеп
алыу. К үп йөрөү. К үп уйлау. К үп һөйләү.
■ К үп тә китмәнем «Салих!» — тип ҡысҡырган
тауыш ишеттем. С. Агиш. Эшсене күп иҙҙеләр
.. фиргәүендәр ҡарундар. Ш. Бабич. Бер байҙың
малы күп икән, ҡуйыр урыны юҡ икән (Әкиәт
тән). / Ваҡыт иҫәбе байтаҡ, оҙаҡ. К үп йәшәү.
К үп үтеү. ■ [Имай:] Ҡарагыҙ, яҡшы уҡыгыҙ.
Имтиханга күп ҡалманы. Һ. Дәүләтшина. Күп
тә тормаҫтан Аҡбулат ҡарт үлеп киткән (Әкиәт
тән).
2. с. мәг. Һан иҫәбе, күләме яғынан ишле бул
ған, байтаҡ һандағы; киреһе аҙ. К үп кеше. К үп
мал. К үп эш. И ҫәпһеҙ күп халыҡ. К үп милләтле
ил. Күп мәгәнәле һүҙ. Күп ҡырлы мөйөш. // К үп
те белеү. Күпкә етеү. ш Хәбәрем бар күп ер
ҙәрҙән, батыр ҙа батыр ирҙәрҙән. Салауат Юла
ев. [Айыуголаҡ] бик күп юлдар үткәс уга бер
һыйыр көтөүсеһе осраны, ти (Әкиәттән). Нимә
булган уга, Юламан ҡартҡа?.. Кемдәр менән
серләшә уның күпте кисергән тынгыһыҙ күңеле?
3. Биишева. [Ҡатын:] М инең ҡыҙым бөгөн .. ун
етегә китә. һ еҙҙең дә күбегеҙҙең йәше ш ул сама.
С. Агиш. / Ваҡыт иҫәбе байтаҡ булған. Күп
гүмер. ш Беҙҙең сменага ла күп ваҡыт ҡалмагайны инде. Т. Йәнәби. Бынан күп йыл элек
Урал аша, бер поезда китеп барабыҙ. Ғ. С ә
ләм.
ф Күп булһа инш. күп тигәндә, уҙа барһа.
[Новиков:] Әллә барып ҡайтабыҙмы? К үп булһа
илле саҡырым юл [булыр]. Д. Юлтый. Күп йыл
лыҡ бер нисә йәки оҙаҡ йылдар үҫә торған
(үҫемлектәргә ҡарата). Күп күреү артыҡҡа
һанау; тарһыныу. Күп нөктә ҡар. нөктә. Күпте
күреү төрлө ауыр хәлдәрҙе баштан үткәреү.
Башҡынайым минең күпте күрҙе. Дошмандарга
булһы н яҙыгы (Халыҡ йырынан). Күптән (йәки
күптин күп) бик күп. Күптин күп сәләм, ш [Ба
тыр] бер ап-аҡ тирмә күрҙе, малы күптән күп,
ти. М. Ҡулаев.
КҮП БЫ У Ы Н и. мат. Бер нисә быуындың сум
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маһын йәки айырмаһын белдергән алгебраик
аңлатма.
КҮПЕр и. Йылға, сотсор йәки баппса бер тсаршылытс аша сығыу өсөн һалынған тсоролма. Ағас
күпер. Таш күпер. Аҫылмалы күпер. Понтон
күпер. Селтәрле күпер, Й ылга күпере. Тимер
юл күпере. Күпер аҫты. К үпер ауыҙы. Күпер
һалыу, ■
Ҡ уҙы йкүрпәс атаһының көмөш
көҙгөһөн ташлап ебәргәйне,,, диңгеҙ аша бөгө
л өпһы ғы лы п торган быяла күпер һалынды, ти.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». / күсм. Ике
араны тоташтырған юл. И ҫкелеккә ҡаршы көрә
шәбеҙ, яңылыҡҡа күпер һалабыҙ. М. Хәй.
ф Күпер булыу төрлө нәмә өҫтө-өҫтөнә өйө
лөп, туҙып ятыу. Урын күпер кеүек булып ята,
йыйыштырылмаған. Ҡ ыл күпер ш ул уҡ сират
нүпере (ҡар. сират 2). С алауат күпере ҡар. йәй
ғор.
КҮГ1Ер ЕК и. 1. Шыйыҡлытс өҫтөндә өрөлөп
барлыҡҡа килгән һауа ҡыуыҡсаларынан торған
аҡ масса; күбек. Тулҡы н күпереге, һөт күпереге,
һабы н күпереге,
2. һөйл, ҡар, күбек 3. Мөхәмәтулла бабай
сананан бесән алып, атының тирен, күпереген
һыпырҙы, Ә. Вахитов.
КҮПЕр ЕЛЕҮ к, ҡар, күпереү.
КҮП Ер ЕНКЕ с. Күпереп, ҡабарып торған.
Күперенке мендәр. Күперенке сәс.
КҮПЕр ЕҮ ҡ. 1. Ваҡ-ваҡ ҡына булып ҡыуыҡ
ланып өрөлөү (шыйыҡлыҡҡа ҡарата). Бер ҡола
бейә ,, рәхәтләнеп ҡолонон имеҙеп тора. К о ло н 
доң ауыҙ ситенә һөт күпереп сыҡҡан, Ш. Шә
һәр.
2. Ҡабарып күтәрелеү (йомшаҡ, кәүшәк нәмә
ләргә ҡарата). К үпереп ятҡан бесән. Күпереп
торган мендәр, ш Үҙем матур булмаһам да
сәстәрем ,, күпереп, ебәк кеүек елпелдәп тора.
М. Садыкова. / Тулышып ҡабарыу. Күпереп
торган ирен. ш Гөлбикә күпереп торган йомшаҡ
ҡына ҡоймаҡ бешергән (Әкиәттән). / күсм. Йом
шаҡ булыу, көрпөлдәп тороу (тупраҡҡа, ергә
ҡарата). Күпереп ятҡан ҡара тупраҡлы баҫы
уҙарҙа иген дә емерелеп үҫә. «Совет Башҡорто
станы», 1965, 28 октябрь.
3. Хәл ҡылымдың *п Формаһында төп ҡылымға
эйәреп «күп, мул булып, бик шәп» мәғәнәһен
бирә (үҫкән үҫемлеккә ҡарата әйтелә). К үпереп
үҫкән ашлыҡ. Күпереп сәскә атыу. ш Унда
йәм-йәшел бәпкә үләне күпереп үҫә. Ғ. И бра
һимов.
КҮП Ер ЛӘҮ ҡ. диал. Һиңкелдәү (торФлы,
һаҙмат ерҙәге юлға ҡарата). Юл күперләп ята.
КҮПЕр ТЕҮ ҡ. 1. Тулғандырып күбекле итеү,
күбеккә әйләндереү. Бәгиҙә тубыгынан һыу га
ингән дә, еҫле һабынды күпертеп, битен йыуа.
Ш. Янбаев.
2. Ҡағып-Һуғып ҡабартыу, ҡабарынҡы хәлгә
килтереү. М ендәрҙе күпертеү, ш [Малайҙар]
ҡыуыш эсенә лә күпертеп хуш еҫле бесән түшә
неләр. Ф. Иҫәнғолов.
3. күсм. арттыры у, шаштырыу (һөйләгәндә).
Күпертеп һөйләү.
ф Күпертеп сигеү (йәки һырыу) элмәктәрен
өҫкә сығарып, ырғаҡ менәп сигеү.
КҮП Ер ТКЕ и. 1. Тырнаҡ аҫтына сытстсан эрен

ле шешек. Күпертке сыҡҡан. Күпертке ашау
күпертке сығып, эренләп, уңалмай йөрөү.
2. Һыулап ыуғанда күперә торған тсыҙыл сәскә;
һабын үләне, оҙанҡаш.
3. ҡар. күберсек 1.
КҮП Ер ТКЕЛӘҮ ҡ. Күпертке (1 мәғ.) сығыу.
КҮПЕҒТМӘ 1 с. Күпертеп, ҡабартып ҡуйыл
ған. А ҡлы ситса күлдәгемдең ең остары күперт
мә (Халыҡ йырынан).
КҮ П Ер ТМӘ 2 и. ҡар. күберсек 1.
К Ү П ЕҒҮ К и. иҫк. кит. ҡар. күпер 1.
КҮПКӘ р. Оҙаҡҡа, оҙаҡ ваҡытҡа. Күпкә
китеү. Күпкә түҙеү. Тгянлыҡ күпкә барманы,
ш [Шәрәф Тимергә:] Күпкә ебәрҙеләрме һуң
һине? Б. Бикбай.
КҮПКӘК 1с. Күбеп торған (ҙур эскә ҡарата).
/ мыҫҡ. Ҙур эсле, күпкән ҡорһаҡлы. Ҡыҫҡа
м.уйынлы күпкәк, ҡара бейәнең йүкә нуҡтаһын
И брай менән Әсгәт ике яҡтан тотоп алган.
М. Кәрим. / / Өлкаман күпкәк менән нисек һөй
ләш ергә [Айрас] белер ине! Ш. Насыров.
КҮПКӘК 2 и. Һыйыр малының эсен күптерә
торған ауырыу. [Баҙлый бабай] күпкәк булган
быҙауҙарҙы ла .. ҡорсаңгы аттарҙы ла рәткә
индерә, Б. Бикбай.
К Ү П Ҡ Ы р и, мат. Яҫы күпмөйөштәрҙән торған
геометрик есем. Төҙөк күпҡыр.
К ҮП ЛЕК и. 1. Күп булғанлыҡ, һ и с тә зар
ланмайым яҙмышыма, эйелеүем емеш күплектә.
Ш. Бикҡол.
2. грам. Кем йәки нимәнеңдер ике йәки унан
артыҡ булыуын күрһәткән грамматик категория.
К үплек ялгауы. К үплек һаны. ■ Башҡорт те
лендә фәҡәт берлектә йәки күплектә генә ҡ у л 
ланы лған исемдәр юҡ. Ж. Кейекбаев.
КҮПЛӘП р. Күп итеп, күп һанда. К үпләп
алыу. К үпләп ташыу. К үпләп эшләү. ■ Баҡса
быҙ, үткәндә ҡыҙҙар, хуш -еҫен күпләп сәсә.
Ш. Бабич.
КҮПМЕ һор. а. 1. Ниҙеңдер һан-иҫәбен, кү
ләмен һорағанда әйтелә; ни саҡлы? Күпме б у л 
ды? Күпме сыҡты? ■ [М иңһылыу:] Ҡасан к и л
гәйнең, ниңә кермәнең беҙгә? Күпмегә килдең?
Р. Солтангәрәев. Эй, ағасҡай, йәшең күпме,
түғелғән емешең күпме? (Мөнәжәттән). / Нәмә
нең хаҡын һорағанда әйтелә; ни хаҡ?, ни хаҡҡа?
Күпмегә алдың? Күпме һорайһың? Күлдәгең
күпмелек?
2. Билдәһеҙ һан, күләм, ваҡытҡа ҡарата әйте
лә; ни саҡлы?, ни хәтле? Айырылыуға күпме
ваҡыт үткән, нисә әле? Өсмө, дүртме йыл. Ғ. Сә
ләм. [Ҡарт:] Күпмеғә хәтле мин уны тотоп,
тыйып тора алам һуң? 3. Биишева. / Ниҙеңдер
күплегенә баҫым яһағанда әйтелә; ни тикле.
Д онъяла күпме халыҡ бар, күпме тел бар донъя
ла, Р, Ниғмәти, Күпме ғәйрәт, ашҡыныу, дәрт,
күпме моң, йыр, теләк.. һыйҙыра ала йөрәк.
Ғ. Әмири.
3. р. мәғ. Эш-хәлдәң дауамы, күләме билдәле
йәки сикле булмағанда әйтелә. Күпме йөрөһәң
дә була. ш Күпме ултырғандыр Байназар, үҙе
хәтерләмәй. Б. Бикбай. / Эш-хәлдең дауамлы,
көсөргәнешле булыуын белдергәндә әйтелә; ни
саҡлы, ни тиклем. [Бибизата ҡарсыҡ:] Күпме
хыялландым. И нш алла, теләгем ҡабул булды:
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улымды хәләл мал менән башҡа сыгарҙым.
Т. Ғарипова. Күпме ҡысҡырһам да яуап килтер
мәҫтәр тулҡындар. Ахырыһы ,. беҙҙең арабыҙга
инеп ятты километрҙар, Ғ. Сәләм.
ф Күпме КәрәК нимәнеңдер тәьҫир Көсөн ке
серәйтеп күрһәткәндә әйтелә. Сабый балага
күпме кәрәк — ел тейгәндер, ■ Кешегә күпме
кәрәк инде, һыйың, йылы һүҙең булһа, ш ул баш
тан ашҡан. Б. Бикбай. Күпме генә 1) һап, кү
ләмде кесерәйтеп, кәмһеткән һымаҡ итеп күр
һәткәндә әйтелә, һәнәрһеҙ кеше күпме генә аҡса
ала инде; 2) кире һөйләм составында кулланы
лып, ҡаршы ҡуйыу мәғәнәһен көсәйтә; нисек
кенә, ни саҡлы. Заятүләк күҙҙәрен тултырып
күпме генә ҡараһа ла, һ ы уһы лы у уны күрмәй.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
ф Баҡырҙы күпме агартһаң да көмөш булмаҫ.
Мәтсәл.
КҮП М ЕЛЕР билдһ. а. Иҫәп-Һанды, күләмдәрәжәне сама менән әйткәндә тсулланыла.
К үпмелер ваҡыт үткәс. Күпмелер эшләгәндән
һуң. ш Ш улай тагы күпмелер йыл үтә. И ке күр
ше дуҫ татыу гүмер итә. 3. Биишева.
КҮПМӨЙӨШ и. мат. Мөйөшө дүрттән артытс
булған геометрик есем. Төҙөк булмаган күпмөй
өш. Йондоҙ һымаҡ күпмөйөш.
КҮПМӘ и. Ҡ аҙ мамығы тултырып яһаған
түшәк. Аҫҡа күпмә һалыу. Күпмә түшәү.
КҮПМӘК и. диал. Ҡойматс.
КҮПМӘО и. Сепаратор камФоркаһы эсендәге
тсалтсыуыс.
КҮП СЕК ’ н. 1. Бәләкәй генә иомшатс мендәр.
Түбәндән ултыра торган кеш еләр өсөн балаҫ
өҫтөнә дүрт-биш күпсек ташланган. Ш. Шәһәр.
/ Күн тышлы бәләкәй эйәр мендәре. Ҡ уҙы йкүр
пәс .. аҫтына серге түшәп; башы аҫтына күпсек
һалып, татлы йоҡога сума. «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу».
2. диал. ҡар. күпмә 1.
КҮП СЕК 2 с. Нытс әсеп, бызырлап, тсабарып
сытстсан. К үпсек ҡатыҡ.
КҮП СЕЛЕК с. Һан яғынан өҫтөнлөк иткән
ятс, өлөш. К үпселек менән хәл итеү. К үпселек
тарафынан ҡабул ителеү. / / К үпселек хужалыҡ,
■ Ҡ улъяҙм аларҙы ң күпселеге беҙҙең көндәргә
килеп етмәгән, Ә. Харисов. Шагирҙың күпселек
поэмалары ошо темага [Октябрь темаһына] арналгандар, Ғ. Әмири. З а л тулы ҡыҙҙар, егеттәр.
Күпселеге минән оло, С. Агиш.
• К үпселек ҡайҙа — көс шунда, Мәтсәл.
КҮПСЕЛЕКТӘ р. Күберәк ватсыт, күп осратста.
КҮПСЕТЕҮ ҡ. 1. Үтә нытс әсетеү, бызырлаттсанса әсетеү. Ҡатыҡты күпсетеү.
2. Ҡ абартыу, күпертеү, [һ уҡ ы р сысҡан] дым
лы ҡара тупраҡты ҡалҡытып, күпсетеп, яңы
гына үтеп киткән. Н. Мусин.
ф Талағын күпсеТеү тутсмау, кәрәген биреү.
Сура, Сура, Сураман, түрә түгел, Карамын, ..
осраган бер дошмандың күпсетәмен талагын
(Ҡ обайырҙан).
КҮПСЕҮ ҡ. 1. Үтә нытс әсеп, бызырлап к ү 
переү. Күпсегән ҡатыҡ. Күпсегән эркет, ш И ҫ
кергән һабала ҡымыҙ күпсей, ҡаҡһыган тәм
сыгып боҙола. М. Ғөбәйҙуллин.

2. Ҡ абарып тсалтсыу, күпереү. Матур гына,
ыҡсым гына аҡ мендәрҙәр ҡорһаҡтары күпсеп
ята. Ғ. Дәүләтшин. / Артылыу, ташыу. Яҙгы
һыуҙан күпсеп ятҡан киң Днепрҙы кисеп сыҡ
тыҡ. «Ағиҙел», 1969, № 10. / күсм. Йомшаҡ бу
лып, көрпөлдәү. Тиреҫ һалгангалыр инде, ер
күпсеп ята.
3. Шыйыклытстың өҫтөнә тсалтсыу, тсабарып
йөҙөп йөрөү (шыйытслытс өҫтөндәге нәмәләргә
тсарата). Яҙгы ташҡында бер м улла яңылыш
һыу га төшкән дә, сапаны күпсеп тарбаңлап
агып бара, ти. Ғ. Амантай.
4. диал. ҡар. күпереү 3. һ ы у буйында үлән
күпсеп үҫкән.
ф Эс күпсеү диал. эс көтөрләү (ҡар. эс).
КҮП ТЕр ЕҮ ҡ. Ҡ абартып өрөлдөрөү. Эсте
күптереү,
КҮП ТЕр МӘ и, 1. Тары йәки борсаҡ ононан
бешергән тсоймак. Борсаҡ күптермәһе, ш С әли
мә уның [Ҡасимдың] алдына бер сеүәтә ҡымыҙ
менән ике киҫәк тары күптермәһе ҡуйҙы,
Ф. Иҫәнғолов.
2. диал. Әсе йәймә; тсабартма.
КҮПТӘН р, 1. Күп ватсыттар элек; күп элек.
Күптән таныш булыу, ш [Хисбулла:] Күптән,
күптән булган булган ваҡига был. Ул саҡта әле
беҙҙең ата-бабаларыбыҙ күсмә тормошта йәшә
гән. 3. Биишева. / Берәй эште тсеүәтләгәндә
әйтелә. Күптән кәрәк ине. ■ [Ҡыҙрас:] Күптән
ш улай тип әйтергә кәрәк ине (Әкиәттән).
2. Әллә тсасандан бирле. Күптән уйлап йөрөгән
уй. ш М әскәүҙән килә торган тауарҙар күптән
метр менән киләләр. Беҙ генә аршин менән эш
итәбеҙ. С. Агиш. Күптән бире (йәки бирле) күп
ватсыттан бире. Күптән түгел яңыратс. Күптән
түгел... бер курортта я л иттем мин. Ғ. Сәләм.
3. Бер үк эш-хәрәкәтте ике шартта сағышты
рып, һуңғыһын көсәйткәндә тсулланыла; бигерәк
тә. Ерһеҙ ярлы крәҫтиән капиталист артынан
китмәй, һугыштан туйган һалдат күптән .. кит
мәй. Д. Юлтый.
ф Күптән үткән заман грам. үткән заман тсы
лым Формаһының бер төрө.
КҮПТӘНГЕ с. 1 . Бик күп ватсыт элек булған;
әллә тсасанғы. Күптәнге эш. ш Хәтеремдә күп
тәнге яҙ: ялан тәпәй малай инем, .. бер ҡыҙ юлы
ма тап булды минең. Н. Ңәжми.
2. Әллә тсасандан килгән оҙатс дауам ңткән;
элекке, иҫке. Күптәнге таныш. ■ Йәнәби менән
Шәнәби күптәнге дуҫтар. М. Кәримов. [Ә бйәлил
дең] менеп йөрөргә берәй яҡшы атың булһын ине
тигән, күптәнге теләге бар икән (Әкиәттән).
КҮПТӘНӘН р. диал. Күптән.
КҮП ҺЕНЕҮ ҡ. 1. Кемдәндер нимәнелер тсыҙ
ғаныу, артытс була тип, бирергә йәки булдырыр
ға теләмәү; күп күреү, күпкә һанау. [Х әбибулла
бай] магазины тулы мал була тороп, бер күлдәк
те күпһенә башлаган. М. ҒаФури. Ахыры байҙар
шуны ла күпһенделәр: айырҙылар һөйгән ире
нән. X. Ҡ унакбай.
2. Артытс һанау; тарһыныу. Күпһенмәгеҙ, күп
тормамын, мин бында ҡунаҡ ҡына (Халытс
йырынан).
КҮПӘТӘЙ и. диал. ҡар. күтәрем 2.
КҮПӘТӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Күтәремләү.
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к ү р г е л ә ү к, Һирәк-Һаяҡ осратыу, ваҡыт-ваҡыт күреү.
К Ү р ГӘҘМӘ 1и, Тамаша өсөн ҡуйылған төрлө
нәмәләр һәм шул нәмәләр торған урын. А уы л
хужалыгы күргәҙмәһе. Китап күргәҙмәһе. К ү р 
гәҙмә ойоштороу, ш К олхоз Ш әйхулла бабайҙы
М әскәүгә күргәҙмәгә ебәргәйне. Унда уны ме
даль һәм мотоцикл менән бүләкләнеләр. М. Оадыкова.
К Ү р ГӘҘМӘ 2 с. 1. Күрһәтеү өсөн тәғәйенлән
гән. Күргәҙмә әсбаптар,
2. Күрһәтеүгә, тамашаға нигеҙләнгән. К үргәҙ
мә агитация. Күргәҙмә йәрминкә.
К Ү р ГӘН-БЕЛГӘН с. Күреп йөрөгән, белгән
таныш. Күргән-белгән кешем түгел, / / Күргән-белгәндәрҙән һорашыу, ■ Кеше яҡшылыҡты
онотмай, уны йыр итеп йырлай, күргән-белгән
дәренә һөйләй. Ә. Вахитов.
К Ү р ЕК и. 1. Утҡа һауа өрҙөрә торған ҡулай
лама. Тимерсе күреге. Төтәткес күреге, ш К ү 
рек янында Рафиҡ агайҙыц 16 йәшлек улы Ғ ил
фан тора. Ул күрек өрҙөрөп тимерҙе ҡыҙҙыра.
Ш. Шәһәр.
2. Гармундың һуҙылмалы һырлы өлөшө. Б ай
назар .. сыцгыратып, гармун күреген өҙә тартып
уйнап ебәрҙе. Б. Викбай.
3. диал. Төтәткес.
К Ү р ЕКЛӘНЕҮ ҡ. Күрек һымаҡ һырлы-һырлы булыу. [Саша] елкәһенә ҡара шинель һалган,
ҡунысы күрекләнеп торган итек кейгән, X. Ғи
ләжев.
К Ү ҒЕК Л ЭҮ ҡ. Күрек иәки шуның кеүек
башҡа нәмә менән өрҙөрөү. И ҫке итек ҡунысы
менән күрекләгәс, [самауыр] оҙон итеп сайыл
дап тын алды ла шыжларга тотондо, Д. Б үлә
ков.
К Ү р ЕЛЕҮ ҡ, төш, ҡар. күреү 2—4, 6, 8.
Й әндәй күрелгән нәмә. Сара күрелде. Х уп
күрелде. ■ Йомарт тотондо, тарау ат ҡыланды
Богара. Тик быга үкенәһе юҡ.. Халыҡтың күңеле
күрелде. Ә. Хәкимов.
КҮҒЕЛМ ӘГЭН с. Бер ваҡытта ла булмаған.
Тәүҙә Деникин, унан һуң Врангель бандалары
килде.. Ҡырым тарихында күрелмәгән вәхшәт
тәр башланды, И. Насыри.
К Ү р ЕМ 1и. Балаятҡылыҡтан ай һайын килгән
ҡан һәм шул ҡандың килеү мәле; айльгк, мен
струация. Күремдән ҡалыу күрем күрмәй баш
лау; ырыуҙан ҡалыу. Күрем күреү күрем мәлен
кисереү.
К Ү р Е М 2: күҙ күреме күҙ күрә алған, күҙ
еткән алыҫлыҡ. К үҙ күремдән күренеп.., күгә
реп ятҡан Урал тау (Ҡ обайырҙан). Ҡ араңгылыҡ
беҙҙе .. ҡыҫып килә. Торган һайын күҙ күреме
тарая бара. Ф. Иҫәнғолов. К үҙ күреме етеү
-карап күрә алыу, күҙ менән иңләү. К үҙ күреме
еткән ер. ш К үҙ күреме етмәй күреп — ниндәй
киң һин, Тыуган ил! Я. Ҡолмой.
К Ү р ЕМЕС: ек күремесе артыҡ күрелгән
һөйкөмһөҙ кеше. Ек күремесе булыу.
К Ү р ЕМСЕ и. диал. Күрәҙә.
К Ү р ЕНГЕЛӘҮ ҡ. Һирәк-Һаяҡ күренеү, ва
ҡыт-ваҡыт күренеп ҡуйыу. Килеп-китеп, күрен
геләп йөрөү. Врачҡа күренгеләү. ш «Башҡорто
стан хәбәрҙәре» газетаһында башҡортса мәҡәлә

һәм шигыр парсалары күренгеләй башланы.
Д. Юлтый.
К Ү р ЕНЕКЛЕ с. 1. Күҙгә күренеп, иғтибарҙы
тартып торған. Ф азлый Әхмәровтың өйөн Гәрәй
тиҙ тапты. Н иколаевский урамының күренекле
урынында ултырган .. у л өйҙө эҙләп тораһы
юҡ ине. Б. Бикбай.
2. Халыҡҡа танылған; билдәле, мәшһүр. К үре
некле революционер. Күренекле яҙыусы.
К Ү р ЕНЕС и. 1. Кейәү йәки килендең яңы
туғандар менән танышҡанда биргән бүләге.
Күренес сапаны. Күренес биреү. Күренес һа
лып күрешеү, ш К илен төшә. Бөтә ауыл ҡатын-ҡыҙын сәйгә саҡырып, уның күренесен күрһәтә
ләр, бүләктәрен тараталар, «Оовет Башҡорто
станы», 1968, 24 ғинуар.
2. диал. Йәш баланы тәү күргәндә һалған
бүләк; бәпес бүләге.
К Ү р ЕНЕҮ ҡ. 1. Күҙ алдында булып, күҙгә
эләгеү, күҙгә ташланыу. Асыҡ күренеү. Алыҫтан
күренеү. Күренеп ятыу. Кеше күҙенә күренмә
гән нәмә, ■ А с тәҙрәң, күтәр пәрҙәң, нурлы
йөҙөң күренһен (Халыҡ йырынан). / Күҙ алдын
да пәйҙә булыу, барлыҡҡа килеү. К үҙгә уттар
күренде, ш Күлдәктә ҡан күренде. Ҡараһам,
түш буй-буй һыҙырылган. Д. Юлтый.
2. Кемдеңдер алдына килеү, күҙенә салыныу.
Күренмәй йөрөү, ш [Батша:] Көрәштә еңеп
сыгып, ҡыҙымдың исеме яҙылган ҡулъяулыҡты
алган батыр миңә килеп күренгәне юҡ әле
(Әкиәттән).
3. Һаулығыңды тикшертеү өсөн үҙеңде күрһә
теү; ҡаралыу. Врачҡа күренеү,
4. Ҡ арағандан уҡ беленеү, һиҙелеү. [Фатиманың] етеҙ хәрәкәтендә кейем-һалымында бөхтә
лек, уңганлыҡ күренеп тора ине Б. Бикбай.
/ Ҡ арамаҡҡа йәки күңелгә нисектер тойолоу.
А лы ҫ булып күренеү. Йәш булып күренеү.
Ҡыҙыҡ күренеү. Танһыҡ күренеү. Тейеш күре
неү, Уҫал күренеү, ш М иңлекамалдың эсе бошто. Өйөндә ниҙер етмәгән һымаҡ күренде.
Я. Хамматов. Д онъя ауырлыгы еңел күренә,
арыҫландай сабыр ир булһа (Халыҡ йыры
нан).
+ Күҙгә күренеп күҙ алдында; һиҙелеп. К үҙ
гә күренеп үҫеү. Тормош күҙгә күренеп яҡшыра.
Күҙгә күренеү 1) күҙгә ташланыу; һиҙелеү.
К үҙгә күренеп торган етешһеҙлектәр. К үҙгә күренерлек эш; 2) күҙ алдында һүрәтләнеү, бар
булып тойолоу.— Бәй-й,— тине у л [Олонбикә
еңгә] мине күреп,— күҙемә күренәме әллә был
Зариф ? Ҡайҙан килеп сыҡтың? Ғ. Ғүмәр. Күҙемә
күренмә асыуланып ҡыуғанда әйтелә.
ф Күренмәгән түңгәк сана ауҙарыр. Мәҡәл.
К Ү р ЕНЕШ 1 и. 1. Күҙ алдындағы тамаша.
Зәлиф ә тәбигәттең иркә, саф һауаһы, матур
күренештәре аҫтында күҙҙәрен алыҫҡа .. төбәгән
дә тәрән уй эсендә бара. Ғ. Дәүләтшин. Беҙҙең
алда мөһабәт күренеш асылды. Ә. Вахитов.
2. Бөтә булған ҡиәФәт, төҫ-баш. [Егеттәрҙең]
тышҡы күренеше һәр кемде ш икләндерерлек
булганга күрә, фатир бирергә шөбһәләнәләр
ине. М. ҒаФури.
3. Тәбиғәттә һәм донъяла була торған төрлө
хәл, ваҡиға, осраҡ һ. б. Тарихи күренештәр.
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ф изик күренештәр. Хим ик күренештәр, ш Со
вет осорона тиклем башҡорт бейеүҙәре береһе
лә хореографик күренеш булараҡ яҙып алынмаган, Ә. Харисов. Ж урналда юристарҙың кәңәш
тәре йыш бирелә. Б ы л яҡшы күренеш. «Баш 
ҡортостан тсыҙы», 1986, № 1.
4. Сәхнә әҫәренең бер бүлеге. Дүрт күренеш 
тән торган пьеса. ■ Спектакль ҡуйылышы
ягынан оригиналь. Бында күренештәр алма
шыныуы ,, сәхнә мөмкинлектәрен оҫта файҙа
ланы у нигеҙендә алып барыла, Р. Солтангәрәев.
К Ү р ЕНЕШ 2 и, ҡар, Күренес.
К Ү р ЕП [РУС. короб] и, диал, 1. Ситән һауыт,
алап.
2. Шул нәмә ултыртылған сана иәки арба.
К Ү р -Ер с, диал, Ватс-төиәк, ютс-бар. Күр-ер
нәмә.
4 К үр-ер нтеү улай-былай итеп, нисек тә
әмәлен табыу. К үр ер итеп малды ҡыш сыгарыу,
К Ү р ЕҮ ҡ. 1. Күҙ менән тсабул итергә һәләтле
булыу. Күрмәй башлау. Яҡшы күреү, ■ Аҡмырҙа күҙ дарыуын атаһының күҙенә тамыҙган.
Атаһы һин дә мин күрә башлаган (Әкиәттән).
2. Күҙ менән тсабул итеү, күҙгә алыу. Алыҫтан
күреү, К үрә-күрә барыу, ш Таш урамда ятҡан,.,
туҙан баҫҡан икмәк һыныгын күрҙем дә мин,
һүҙһеҙ ҡаушап ҡалдым, әрнеү баҫты күңел тынлыгын. Я. Ҡолмой. Ултырсы ла сәсең бер үрәй
ем, торсо, һары сәс, буйың күрәйем (Халытс
йырынан). / Ҡ арап аңлау, һиҙеү, төшөнөү. Кем
икәнен күреү. Уҫаллыгын күреү. ■ Сәгиҙә
балаларҙың .. бер аҙ тартынып, ятһынып ултыргандарын күргәс, беренсе дәресте нисек кенә
булһа ла йәнлерәк итеп үткәрергә тырышты,
М. Ғажи.
3. Тамаша итеү, тсарау. Күргән фильм, ш К ү 
рәм: эшкә тора республикам, һөрән һалды бына
гудоктар, эшсе өйҙәр ҡояшҡа ҡаратып тәҙрә
асты.. Ғ. Сәләм. / Ғап килтереү, осратыу. К ү 
реп һөйләшеү, ш Аҙнаголдо тәү тапҡыр күргән
дә Зөлхизәгә ун алты йәш кенә ине, 3. Биишева.
4. Баштан үткәреү; кисереү. Аҙап күреү.
А уы рлы ҡ күреү. Рәхәт күреү, Яҙганды күреү,
■ һ и с бер иркәләүҙе күрмәгән күңел йомшарып
китте. Үҙемде бала кеүек һиҙҙем, Д. Юлтый.
Салауаттың күргән газаптары ерҙән ашып күккә
олгашты (Халытс йырынан). / Ниндәйҙер эш-хәлдең нәтижәһен үҙеңдә татыу; кисереү. Кеш е
нән күргән изгелек. Баланан күргән ҡәҙер.
Эштең файҙаһын күреү, ш [Рәхимә:] Мин уны
[Айбулатты] ҡасан ситкә ҡаҡҡаным бар. А га 
һынан да уҫаллы ҡ күрҙәм тип әйтә алмаҫ,
Һ. Дәүләтшина. / Ниндәйҙер насар хәлгә осрау,
баштан үткәреү. Зарар күреү. Зы ян күреү,
5. Кем йәки нимәгәлер эйә булыу, тсулда булып
эш итеү. Аш-Һыу күргән кеше. Бала күрмәгән
әҙәм,
6. Ҡайһы бер үҙ аллы һүҙҙәр менән килеп,
кем йәки нимәнелер нисек тип таптсанды, кем
йәки нимә тип иҫәпләгәнде белдергән һүҙбәй
ләнеш яһай. Д уҫ күреү, Й әндәй күреү. Тиң к ү 
реү, Яҡын күреү. Яман күреү, ш Йәшермәйем,
минең дә бар ине күҙ алмамдай күреп һөйгәнем,
А. Игебаев. Үҙ күреү үҙ кешең итеп, ятсын итеп
тсарау; ятсын күреү. / Кем йәки нимәнелер нисек,

ни рәүешле тип таптсанды белдергән һүҙбәйлә
неш яһай. Кыҙыҡ күреү. Танһыҡ күреү. Х уп
күреү. ■ Түшәктәй үк күреп йоҡлар инем
Ҡырҡты тауҙың ҡая таштарын (Халытс йыры
нан). Әллә ниҙәи күреү бик тсәҙерлегә һанау.
7. Сәбәбен кемдән йәки ниҙәндер тип уйлау.
Кешенән күреү. ■ Ерәнсәкәй атым, эй, елә
алмай, ҡамсыларым юҡтан күрәмен (Халытс
йырынан).
8. Үҙ аллы һүҙҙәр менән килеп, нимәлер ту
раһында тсайғыртыу төшөнсәһендәге һүҙбәйлә
неш яһай. Сара күреү. Хәстәрен күреү. ■ Ш ун
да уҡ сәфәр ярагын күреп.., вокзалга төшөп
киттек. Ш. Хоҙайбирҙин. Хеҙмәт коллективта
ры .. [үҙ агзаларының] политик аңлылыгын,
культураһын һәм профессиональ квалиф икация
һын күтәреү тураһында хәстәрлек күрә. Баштсорт АССР-ының Конституцияһы, 1984.
9. бойр. ф. Хәл тсылымдың **а/**й Формаһынан
һуң килгәндә, үтенгәнде белдерә. Йыгыла
күрмә. Әйтә күр. Эшләй күр. ш [Халыҡ — Бабсаҡҡа:] һаҡла н а күр, батыр, был әҙәмдән. Ул
бер-бер шомлоҡ уйлап йөрөй бында. «Бабсатс
менән Күсәк».
+ Алдан күреү ни булырын алдан белеү.
Бнле ер күрмәгән ҡар, бил. Донъя күреү ҡар,
донъя. Йоҡо күрмәү йотсларға мөмкинлек бул
мау, йотслай алмау. [Новиков:] Беҙ окопта айҙар
буйы йүнле йоҡо күрмәнек, Д. Юлтый. К үҙ күр
гән ҡар, күҙ. Күҙ күрер ни булырын иәки ни
эшләргә икәнен ватсыты еткәс белербеҙ, тигән
мәғәнәлә әйтелә. Күргәнең-күрмәгәнең шул бул
һын йәлсемә, таптсаныңдың атстығы шул булһын,
тигән мәғәнәлә әйтелә. Күр ҙә тор һис шиклән
мә; көт тә тор. [Ҡотлояр — Айбулатҡа:]Ныязгол
һиңә ярҙам иткәндә лә уның өсөн биш ҡат ти
реңде һуйып түләтер. К үр ҙә тор. Һ. Дәүләтши
на. Күреп туймаҫлыҡ (йәки туя алмаҫлыҡ) бик
һылыу, бик матур тигән мәғәнәлә әйтелә. Күреп
туймаҫлыҡ ҡыҙ бала. ■ Күреп туймаҫлыҡ бер
күк ат гәскәрҙәрҙең ҡаршыһына уйнаҡлап килеп
сыҡҡан, ти (Әкиәттән). Күрмәгәнен күреү бик
нытс я Фаланыу. Күрмәгәнен күрһәтеү 1) бик нытс
ыҙалатыу; 2) тейешле язаны биреү, тутсмау.
Дәүләтбай агай күрмәгәнен күрһәтте аҡтарҙың.
Ә. Вахитов. Күрмәҫтән булып тсомһоҙланып,
ҡомарланып. Күрмәҫтәй булып ашау. К үрмәҫ
тәй булғанһың нкән кемдер урынһыҙға тсомарлытс, тсомһоҙлотс күрһәткәндә әйтелә. Күрә
алмау кем йәки нимәгәлер тсарата нәФрәт тойғо
һо кисереү; нытс яратмау. [Таибә әбей:] Хамматымды, коммун тип күрә алмайҙар, 3. Биишева.
Тыуган илгә һөйөү артҡан һайын, күрә алмауым
артты дошманга. Ғ. Сәләм. Күрә алмаусылыҡ
кем йәки нимәгәлер тсарата булған нәФрәт хисе.
[Уралыма булган] һөйөүем күрә алмаусылыҡҡа
өйрәтте.,, дошмандарга нәфрәтемдең утын дөр
ләтте, Б. Мотсамай. К үрә баға ҡар. күрә тороп.
Күрә ҡарау ҡар. ҡарау. Күрә тороп (йәки гора)
белгән көйгә, белә тороп; оятһыҙ рәүештә. Күрә
тора алдашыу, ш Беҙ үткән замандарҙа ниҙәр
күрҙек? К үрә тороп зарарлы эш ҡылыусы тиле
ләр күрҙек. М. ҒаФури. [Үтәнән] үта күреү
кешенең уй-Фекерен белеп, һиҙеп тороу. Һин
күр ҙә мин күр тсарап торған ерҙән кем иәки
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ниҙер ҡапыл китеп юҡ булғанда әйтелә. Зәйнәп
ҡарсыҡ тиҙ генә ишекте асып һыҙҙы, һ и н күр
ҙә мин күр. Ш. Шәһәр. Эт күрмәгәнде күреү
ҙур ауырлыҡ кисереү, ыҙа сигеү.
• Ишеткән менән күргән бер түгел. Мәҡәл.
Тун күрмәгән тун күрһә, ҡага-ҡага бөтөрөр,
ат күрмәгән ат күрһә саба-саба үлтерер, Мәҡәл.
КҮРЕШ и, диал, Тамагпа.
К Ү р ЕШЕҮ ҡ. 1. Бер-беренде күреү; осрашыу.
Оҙаҡ йылдар күрешмәй тороу, һ и р әк күре
шеү, ■ [Ҡадир менән Фатиманың] дуҫлыҡтары
тагы ла ныгып китте, көн һайын күрешмәй тора
алмаҫ булдылар, Б. Бикбай. И ке батыр күрешеп
һөйләшергә килештеләр. Йәшерен күреш еү уры 
ны итеп ышаныслы бер башҡорттоң ,, йәйләүен
һайланылар, Ғ. Хөсәйенов.
2. Ҡ ул биреп иҫәнләшеү. И ке ҡуллап күре
шеү, ш [Малай] һалҡында өшөгән бәләкәс кенә
йомшаҡ ҡулы н биреп күреште, Д. Юлтый.
ф Алты йәшәр юлдан ҡайтһа, алтмыш йәшәр
күрешә килер. Мәҡәл.
КҮРЕИГГЕРЕҮ ҡ. Үҙ-ара осраштырыу. Ҡыҙ
апаһын, йылга буйына алып барып, Әлеүкәй
менән күрештергән, ти (Әкиәттән).
К Ү р К и. Төҫ биреп, биҙәп торған яҡшы сиФат;
матурлыҡ. Хуж алар .. ҡурай, йыр-моң, бейеү
оҫталарын да тапҡандар. Ш улай итеп, йыр,
уйын-көлкө табынга бер күрк өҫтәне, Ғ. Хө
сәйенов. Салауат батыр булмаганда, был илдәр
ҙең беҙгә ни күрке (Халыҡ йырынан).
• Батыр егет — яу күрке, сәсәп егет — дау
күрке. Мәҡәл. Алмаҡ күрке — бирмәҡ. Әйтем.
К Ү р КЛЕ с. Үҙенә бер төрлө йәм һәм матур
лыҡҡа эйә; күркәм, һа й , Урал тау, горур тау,
күрер күҙгә күркле тау. Б. Вәлит. [И ҙеүкәй ме
нән Мораҙым] хур ҡыҙындай күркле хан ҡыҙҙа
рын .. үҙҙәренә ҡол-ҡәнизәк яһай. «Иҙеүкәй
менән Мораҙым».
К Ү Р К Һ Е Ҙ с. Йәме, матурлығы булмаған;
күңелгә ятмаған, яғымһыҙ.
• Күреп алган ҡүркһеҙҙән күрмәй алган
күркле күркәм. Мәҡәл.
К Ү р КӘ и. 1. Тауыҡ һымаҡтар ғаиләһенә ҡ а
раған эре йорт ҡошо (ит өсөн үрсетелә). Ата
күркә. Инә күркә.
2. Маҡтансыҡ, ҡупым кешегә ҡарата әйтелә.
ф Күркә кеүек ҡабарыу 1) тиҙ тоҡанып,
ҡыҙып барыу; 2) бушҡа маһайыу, әллә кем бу
лып кәпәренеү. Ниңә инде урынга индем тип
күркә кеүек ҡабарынып йөрөргә. С. агиш.
• Күркә елгә һимерә, Мәҡәл. Күркә ҡыҙылга
үс. Әйтем.
КҮр КӘБаШ и, ҡар, ҡорохтан.
КҮҒКӘМ с, 1. Күренешкә матур, күңелгә
ятышлы. Төҫкә-башҡа күркәм. Күркәм булыу.
Күркәм итеү, ш К илсәле, иркәм.., кил сабиәм,
күркәм күҙеңде туйгансы бер ҡарайым. Ш. Б а 
бич. Украина! Күркәм икән данлы башҡалаң
һинең. Р. Ниғмәти.
2. күсм. Үҙенә башҡа бер яҡшы сиФатлы;
матур, һоҡланғыс. Күркәм тормош, ш Кеш еләр
ана колхоз булып, ниндәй күркәм булып йәшәй
башланы. Б. Бикбай.
• Күркәмгә күмер ҡабы ла килешә. Әйтем.
К Ү р КӘМ ЛЕК и. Күркле итеп күрһәткән си-

Фат, матурлыҡ, йәмлелек. Тәбигәт күркәмлеге.
Күркәмлек өҫтәү, m Көҙ күркәм у л алтындары
менән, ҡыштың күркәмлеге аҡ ҡарҙа. Т. арслан .
К Ү р КӘМ ЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Күркәм итеү; йәм
ләндереү. Йылы ҡояш, шифалы ямгыр бөтә
йыһанды йәшәртеп, күркәмләндереп ебәрҙе,
«Оовет Башҡортостаны», 1966, 21 июль.
КҮ р КӘМЛӘНЕҮ ҡ. Күркәмгә әйләнеү, күр
кәм булыу. Күркәмләнә төшөү, ■ Бала тыугас,
уларҙы ң [йәштәрҙең] тормошо тагы ла күркәмләнеберәк киткәндәй күренде, Д. Исламов. К а 
рауатты ҡаласараҡ итеп ... йыйыштырып, шар
шау ҡороп та ебәргәс, түр яҡ бөтөнләй күркәм
ләнеп китте. Р. Оолтангәрәев.
К Ү р КӘМЛӘТЕҮ ҡ. ҡар. күркәмләндереү.
К Ү р КӘМЛӘҮ ҡ. Күркәм итеү, күрк биреү.
Ҡамыш күлде күркәмләй.
К Ү р МӘ р. ҡар. күрмәксе. Твердышевтан күр
мә .. Себер куписе М ясников Өфөнән түбән
А гиҙел буйында Благовещ енск заводын һалды.
Ғ. Фәхретдинов.
К Ү р МӘКСЕ р. Кемдәндер күреп, шуға эйәреү
рәүешендәге. Сәлмән агай Ғәйшә апай менән
иҫәнләшкәндә ҡул һыртын үбеп алды. Мин дә
унан күрмәксе Зөләйханы ң ҡулы н үбергә уйлагайным да батырсылыҡ итеп булманы. Ғ. Йәнә
би. Кешенән күрмәксе беҙ ҙә өмә үткәрергә
ҡарар иттек. С. Кулибай.
ф Үрмәксенән күрмәксе берәүҙән берәү күреп
эшләгәндә әйтелә. Бәләкәстәре лә үрмәксенән
күрмәксе тигәндәй, өлкәнерәктәре ҡыланганды
ҡыланган булалар. Р. Ғабдрахманов.
КҮРМ ӘЛЕК и. 1. Егет туғандарының киленде
тәү күргәндә биргән бүләге; күрәнә. Килен килде
күрегеҙ, күрмәлеген бирегеҙ. К илен битен аса
быҙ, өлөшөн әйтеп инегеҙ (Ғуй йырынан).
2. диал. Күренес.
КҮРМ ӘЛЕКЛЕ с. Төҫкә-башҡа һөйкөмлө,
күрер күҙгә матур. Күрмәлекле бала. ш [М әгфүрә:] Ярлы ҡыҙы булһа ла, күрмәлекле булһын
тип, Гөлйөҙөмдө алырга һарылып яталар, ти.
Һ. Дәүләтшина.
К Ү РМ Ә Л ЕК Һ ЕҘ с. Күрер күҙгә матур булма
ған; һөйкөмһөҙ. Ҡарамаҡҡа күрмәлекһеҙ булыу.
КҮРМӘМЕШ: күрмәмеш булыу йәки күрмәмешкә һалышыу күрмәгән кеше булып ҡыланыу,
күргәнде белгертмәгән булыу. [Ф әниәгә] әүәле
лә .. осраганым бар ине. И кебеҙ ҙә ситкә ҡарап
күрмәмешкә һалышып уҙа инек. Ф. Иҫәнғолов.
Күрмәмеш тә белмәмеш бер ни күрмәгән, бел
мәгән кеше булып ҡыланғанда әйтелә. Агай
миңә ишаралар яһай. Мин инде — күрмәмеш тә
белмәмеш, М. Кәримов.
К Ү РН И С и, диал, ҡар, күренес 1.
К Ү РН Ә К и. Килендең ҡайны-ҡәйнәһе менән
тәүге күрешеүе.
КҮРН ӘСӘ [РУС. горница] и, диал, 1. алты
мөйөшлө өйҙөң ҙур яғы; оло яҡ.
2. Ҡ унаҡ өйө.
КҮРПӘ 1 и, 1. Яңы тыуған һарыҡ бәрәсе.
2.
с, мәг. Шул бәрәстең тиреһенән тегелгән.
К үрпә тун, ■ М енгән генә атым бүртә лә, кейгән
генә кейемем күрпә лә (Халыҡ йырынан).
КҮРПӘ 2 и. Еңел генә итеп, дөйә йөнөнән
һырыған юрған.
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КҮҒПӘОӘ и. ҡар, к ү р п ә 2.
К Ү р Ф Ә З и, иҫк, кит. Эскә инеп торған диңгеҙ
ҡолағы; ҡултыҡ. Ф ин күрфәзе буйында блин
даждар ҡаҙып ., көтәбеҙ, Ш. Хоҙайбирҙин.
К Ү р ҺӘТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. күрһәтеү 1, 2,
5, б, 9. һ уң гы ваҡытта төҙөлөш ойошмалары
ның эшен яҡшыртыу буйынса ... етди ярҙам күр
һәтелә. «Совет Башҡортостаны», 1985, 27
ноябрь.
К Ү р ҺӘТЕҮ ҡ. 1. Иғтибар йүнәлтеү, ҡаратыу
өсөн кемгә йәки нимәгәлер тоҫҡау, ишара яһау.
Төртөп күрһәтеү. Ы млап күрһәтеү. Ултыргыстан урын күрһәтеү.
2. Ҡ аратыу өсөн күҙ алдына ҡуйыу. Фотоны
күрһәтеү, ш А ня йылмайҙы һәм биш бармагын
күрһәтте. Тимәк, уга биш йәш. С. Кулибай.
/ "Тикшереү, ҡаратыу өсөн кемгәлер биреү. Б и 
лет күрһәтеү. Паспорт күрһәтеү. Справка кү р 
һәтеү. М әҡәләне күрһәтеү. / Һаулығын тикше
реү өсөн ҡаратыу. Врачҡа күрһәтеү, ш Батша
ның уртансы ҡыҙы сиргә һабыша. Батша уны
күрәҙәгә күрһәтә. (Әкиәттән). / Тамаша ҡылдырыу. Кино күрһәтеү, ш [Бер егет:] Иптәштәр,
һеңел-туташтар, бирегеҙ әле миңә брошкамы,
йөҙөкмө. Х әҙер .. фокус күрһәтәм. С. Агиш.
/ Таныштырыу өсөн тамаша иттереү. Ауылды
күрһәтеү. М узейҙы күрһәтеү. ■ Экскурсанттар
ҙы пионерҙар ҡунаҡ итеп ҡаршы алдылар. Парк,
пляж, ятаҡ, дворецтарын күрһәтергә алып бар
ҙылар. Ғ. Сәләм.
3. Күҙгә күренерлек итеү, күрергә мөмкинлек
биреү. Болот ҡояшты күрһәтмәй. К ү ҙлек яҡшы
күрһәтә. ■ Егеттең кешегә күрһәтмәй торган
итеге бар, ти (Әкиәттән).
4. Ниндәйҙер төҫтә, сиФатта сағылдырыу.
Йәмһеҙ (итеп) күрһәтеү. Ологайтып күрһәтеү.
/ Ниндәйҙер билдәне сағылдырыу, белгертеү.
Арыганын төҫө күрһәтә, ш Ямгырҙың үҙ ваҡы
тында булы уы игендәрҙең ҡамылга гына түгел,
башаҡҡа ла төшөмлө булырын күрһәтеп тора.
Ғ. Дәүләтшин. Өйҙә, кейемдә .. мосолман билдә
ләре юҡ. Тик мөйөштә иконалар урынында тор
ган ҡөрьән генә уларҙы ң мосолман икәнен күр
һәтә. Д. Юлтый.
5. Нимәнеңдер барлығын йәки юҡлығын әйтеү,
асыҡлап, дәлилләп биреү, белдереү. Эштәге
кәмселекте күрһәтеү. Кешенең яҡшы ягын күр
һәтеү. ■ Ғаризаны яҙыусы лар ашлыҡ булмауын
күрһәттеләр. Б ы л дөрөҫ, ҡаршы килеп булмай.
Б. Бикбай. / Нисек эш итергә өйрәтеү, күрһәтмәләр биреү, аңлатыу. Тормошҡа юл күрһәтеү.
Мастер күрһәтеүе буйынса эшләү, ш Әйтер инең
Әхмәт.., кемдәр күрһәткәнен, ысын тормошҡа
барыу һуҡмагын. Ғ. Сәләм.
6. Урынға һайлау йәки ҡуйыу өсөн тәҡдим
итеү. Депутатлыҡҡа күрһәтеү, ш Йыйылыштың
көн тәртибен шунда уҡ аңлап алдым: һайлау
участкаһына төҙөүселәр коллективынан бер ке
ше күрһәтергә кәрәк. Ә. Бикчәнтәев.
7. Ниҙеңдер иҫәбен, күләмен билдәләп, күҙ
алдына баҫтырыу (төрлө приборға ҡарата). Сә
гәт өстө күрһәтә. Барометр ямгырҙы күрһәтә.
Термометр 22° йылылыҡты күрһәтә.
8. Үҙендәге берәй сиФатты кешегә асыу, бел
гертеү. Кем икәнеңде күрһәтеү, Уҫаллыгыңды

күрһәтеү, ш Ҡыш һуңгы тапҡыр .. ажарын күр
һәтеп ҡалырга тырыша. Б. Бикбаи. / Билдәле
бер хәлдә йәки сиФатта танытыу. Ғәйепле итеп
күрһәтеү, ■ [Н ыязгол — Имайга:] Бөтә мал
көтөүҙәрен һиңә бүлеп биреп, һине башҡа
сыҡҡан итеп күрһәтәм, Һ. Дәүләтшина.
9. Үҙаллы Ьүҙҙәр менән килеп, ошо һүҙҙән
аңлашылған эш-хәрәкәтте башҡарыуҙы, бойом
ға ашырыуҙы белдәрә. И згелек күрһәтеү. Ҡәҙерхөрмәт күрһәтеү. Батырлыҡ күрһәтеү. Уңганлы ҡ күрһәтеү. Ҡаршылыҡ күрһәтеү. ■ Фәһимә
эшкә мөнәсәбәте, ижтимаги активлыгы менән
башҡаларга өлгө күрһәтә. «Совет Башҡорто
станы», 1985, 4 декабрь.
10. m Формаһындағы хәл ҡылымы менән килеп,
ниндәйҙер эш-хәрәкәтте кәүҙәләндереп, һүрәт
ләп биргәнде белдерә. Атлап күрһәтеү. Йырлап
күрһәтеү. Уҡып күрһәтеү, ш [Сәгиҙә балаларга] төрлө уйын өйрәтте, физкультура күнекмә
ләре яһап күрһәтте. М. Ғажи.
+ Алла (йәки хоҙай) күрһәтмәһен бер насар
хәлдең булыуын теләмәгәндә әйтелә. Көн күр
һәтмәү интектереү, я Фалау. Күрмәгәнеңде
күрһәтермен янағанда әйтелә. Ҡ унаҡ күрһәтеү
ҡар. ҡунаҡ. Эш күрһәтеү ҡар. эш.
#
Арбаң ватылгас, юл күрһәтеүсе күп була.
Мәҡәл. Д онъя бер алдын, бер артын күрһәтә.
Мәҡәл. Эшең теүәл булмаһа, кешегә күрһәтмә.
Әйтем.
КҮҒҺӘТҠЕС 1 и. 1. Берәй эштең торошон
күрһәткән мәғлүмәт, билдә. Техник-экономик
күрһәткестәр. Сифат күрһәткестәре, 2. Эш-хеҙмәттең барышын белгерткән һан, һыҙыҡ һ. б.
Ферма буйынса уртаса күрһәткес ете литр, ә
алдынгы һауынсылар һигеҙ литрҙан уҙҙыра,
«Совет Башкортостаны», 1965, 4 июль. К үрһәт
кес таҡталар эш барышын белгерткән һандарҙы
яҙа торған таҡта.
ф Дәрәжә күрһәткесе мат. һандың, аңлатма
ның ниндәй дәрәжәгә күтәрелеүен күрһәткән
һан йәки хәреФ.
К Ү р ҺӘТҠЕС 2 и. Яҙма, һыҙма нәмәләрҙе
аңлатҡанда күрһәтеп тороу өсөн ҡулланылған
махсус нәҙек таяҡ.
К Ү р ҺӘТ МӘ 1 и. Нимә йәки нисек эшләү
тураһында бирелгән аңлатма; кәңәш. Күрһәтмә
ләр биреү. П ленум күрһәтмәләренән сыгып эш
итеү. ш Хөкүмәт органдары .. сиҙәм ерҙәрҙе
асып иген сәсеү тураһында күрһәтмә бирҙе.
Ә. Вәли.
К Ү р ҺӘТМ Ә 2 с. ҡар. кү р гәҙм ә2. Күрһәтмә
сыгыштар ойоштороу.
К Ү р ШЕ с. 1. Урыны, ере эргәләш булған.
Күрш е ауыл. Күрш е ил. Күрш е өй. Күрш е бу
лыу. ! I Күрш е йәшәү, ш [Гөләйшә:] Б алалар,
әйҙә күрше бүлмәлә сисенегеҙ. К. Кинйәбула
това. Кемдер баҫты тальян телдәрен. Беләм,
былар күрше я л йортонан, ш улай башлай улар
көндәрен. Ғ. Сәләм. Күрш е генә тороп, күрешә
йөрөп, янмай микән уның йөрәкәйе (Халыҡ
йырынан).
2. и. мәг. Эргәләш өйҙәге, эргәләш урындағы
кеше. Күрш е менән татыу йәшәү, ш Уты һүнһә,
ингән күршеһенә күршенең дә була төрлөһө.
Н. Нәжми. Ут күрше иң яҡын күрше. Бер көн
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ш улай кисләтеп кенә Ғафуриҙарга барҙым. Беҙ
бит уныц менән ут күрше инек. Ғ. Ғүмәр.
3. и. мәг. Йәштәр уйыны (барыһы ла ишләнеп
Ултыра; УйыН баиш , «күршең менән татыумы»,
тип рәттән һорап йөрөй; шүнда берәү «татыу
түгел», ти ҙә икенсе кешенең и т е н һорай; и тен
бирергә теләмәһә, наказ буйынса уйын б а т ы
уның усына ҡайыш менән Ьуға; шуға сы ҙаһа —
ише тсала; сыҙамаЬа — ишен алалар); ҡ а й ы т
һуҡкыс.
• Күрш егә онга кермәһәң дә, кәлгә керерһең.
Мәҡәл. Күрш е хаҡы — тәңре хаҡы. М әкәл.
КҮРШ Е КӨЙӘН и. диал. Күрше-күлән.
КҮРШ Е КҮЛӘН и. йыйн. Тирә-як күрптеләге
кешеләр. К үрш е-күләнде саҡырыу, ш Олонокесене айырмай, сәләм әйткән күрш екүләнгә.
Ғ. Ғүмәр. [Ҡарсыҡ:] И ҫке нигеҙҙә ҡалырга б у л 
дым, Ө йрәнгән күрш е-күләнде лә ,, ташлап
сыгыуы йәл, Т. Ғарипова.
К ҮРШ Е-КҮ ЛӘ Н КЕ и. диал, Күрше-күлән.
КҮРШ ЕЛӘШ р. Күрше булып, эргәләш.
Аҡташ тигән ауылда күршеләш кенә ике дуҫ
йәшәгән ( Ә к и ә т т ә н ) .
КҮРШ Е ТИ РӘ и. 1. йыйн. Яҡындағы урата;
яҡын-тирә, тирә-яҡ. Күрше-тирәләге ауылдар ҙа
ш ул Иш әленән таралып ултырган, ти (Әкиәттән).
2. ҡар. күрше-күлән.
КҮРШ Е-ЯБа и. диал. Күрше-тирә.
К Ү РӘ бәйл. 1. Ғөбәү килештәге сиФат иәки
үткән заман сиФат тсылымдан һуң килеп, эш-хәл
дең сәбәбен белдерә. Н ыҡҡа күрә бирешмәй,
ш Бик арыган булганга күрә у л шунда уҡ йоҡ
лап китте (Әкиәттән). Бы л түрәлек бирелде
микән, аҡылдары камилга күрә (Халытс йыры
нан).
2. "Гөбәү килештәге эйәлек ялғаулы иҫемдәрҙән
һуң килеп, алдағы төшөнсәнең ошо исемгә яраш 
лы рәүештә булғанын белдерә. Беҙҙең халыҡ
борон-борондан үҙ тарихы, үҙ культураһы менән
ныҡ ҡыҙыҡһынган. Заманына күрә уҡымышлы
кеш еләре лә булган, 3. Уратссин.
ф Үҙенә (йәки үҙемә, үҙебеҙгә, үҙеңә, үҙегеҙ
гә, үҙҙәренә) күрә үҙенә ярарлытс, талабына
тура килгән. Үҙебеҙгә күрә квартир ҙа табылды,
С. агиш . [Байгильдин:] һ ә р түрә үҙенә күрә
көн күрә, X. Ғиләжев. Үҙеңә күрә түгел кемдең
иәки ниҙеңдер эше, булмышы көткәндән, уйла
ғандан артығыратс булып сытстсанда көлөбөрәк
әйтелә. Ҡара һин уны, үҙенә күрә түгел ялбыр
баш.. И рҙәр белмәгәнде белә бит. Б. Бикбай.
Шуға күрә шуның өсөн, шул сәбәпле. Ғашиҡ
булган у л [Юламан ҡарт] диңгеҙгә. Шуга күрә
бөтә гүмерен диңгеҙ ярында уҙгарган. 3. Вии
шева.
• Сөйөнә күрә туҡмагы, туйына күрә таҡмагы. Мәтсәл.
К Ү Р Ә -Б аға р . Күрә, белә тороп; күрәләтә.
Күрә-бага бысраҡҡа баҫаһың бит.
К Ү РӘ -БЕЛӘ р. ҡар. күрә-баға.
КҮРӘТӘ и. Һөйәген алып киптергән өрөк.
КҮРӘТӘС с. диал. Ятсшы күргән, остсор күҙле.
Күрәгәс кеше.
К Ү РӘ ҘӘ и. 1. Кешенең тормошон, яҙмышын
кәрт, ноҡот Ьалып йәки башҡа юл менән юрап
әйтеүсе; бағымсы. Сыртаҡ тигән батшаның ҡа

тыны ҡыҙ таба. К үрәҙә килеп, ҡыҙ үҫеп еткәс,
югала, ти. Батша бик ҡайгыра (Әкиәттән).
2. алдан күрә белгән кеше.
• Йыбанмаган оҫта булган, оялмаган күрәҙә
булган. Мәҡәл.
К Ү РӘ ҘӘ Л Е К u. 1. Кәрт иәки нотсот һалыу
эше, киләсәкте юрау эше. Күрәҙәлек менән шө
ғөлләнеү.
2. күсм. ал дан күреп, белеп тороу һәләте.
[Гөлнәфисә Н адыровҡа:] шулаймыни? .. һ еҙҙең
ш улай күрәҙәлек тә бармы ни әле? С. агиш .
■ Күрәҙәлек итеү юрау, алдан әйтеү.
КҮ РӘ ҘӘ СЕ и. ҡар. күрәҙә 1.
КҮРӘЛӘТӘ р. Күрә, белә тороп; күрә-баға.
Күрәләтә кеше өҫтөнә бәлә ягыу. ■ Кемдең инде
күрәләтә насар пьеса яҙгыһы килһен?! Н. Н ә
жми.
КҮ РӘ Н 1 и. 1. Дымлы урында үҫә торған сутс
тамырлы бейек ҡаты ҡыяҡ үлән. Йәш күрән.
К үрән ҡыягы. К үрән сабыу. ■ [Күлдәрҙең]
күбеһендә һыу кәмегән, ситтәрен ҡамыш,
күрән баҫҡан. Ә. Вәли.
2.
Күрәндәр бот. Бер өлөшлө күп йыллыҡ
үҫемлектәр ғаиләһе (күрән, ҡамыш һ. б.).
К ҮРӘ Н 2 и. иҫк. Ғәскәр ваҡытлыса туҡтап
ятҡан урын; лагерь. [Егеттәр] бер-бер артлы
ҡуҙгалып, драгундар ҡырылган күрәнгә ҡарай
сапты. Ғ. Ибраһимов.
КҮРӘ НӘ и. Килен менән тәү күрешкәндә
егеттең туғандары һалған бүләк, күрмәлек.—
Ҡайны ҡәйнәңдәр, ҡайнагаларың күрәнә бирер
ҙәр, йөҙөңә һөртөп ал. М. Буранғолов.
КҮРӘСӘК и. а л д а булаһы яҙмыш, баштса ки
ләсәк хәл (ғәҙәттә тсыйынлытс килгәндә әйтелә).
Күрәсәктәр бар икән ауыр хәлгә тсалғанда әйте
лә. Ошо һугыш арҡаһында күрәсәктәр бар икән
(Бәйеттән).
• Күрәсәкте күрмәй, гүргә инеп булмай.
Мәҡәл. Күрәсәк күҙ йомдора. Мәҡәл.
КҮРӘ ҺЕ и. ҡар. күрәсәк. [Бәҙеголямал:] Я
алла, я хоҙай, күрәһеләребеҙ бар икән. В. И сха
ков.
• Күрәһен күрмәй кеше гүргә инмәй. Әйтем.
К Ү РӘ Һ ЕҢ инш. Берәй нәмәгә ҡарата Фарази
ф екергә килгәндә әйтелә. Күрәһең, йылмая бе
леү ҙә үҙенә бер һәнәр. 3. Биишева. Алпамыш а
ның ҡошо барлыгын тегеләр белмәгән. Күрәһең,
бер ҙә игтибар итмәгәндәр, «алпамыш а».
КҮРӘШ с. Күҙе алыҫтан күрмәй, яҡы ндан^
ғына күреүгә һәләтле. Күрәш кеше, / алы ҫтан
насар күргән (күҙгә тсарата).
КҮРӘШ ЛЕК и. К үҙҙең алыҫтан насар күреүе.
Физкультура, спорт менән даими ш әгөлләнгән
уҡы усыларҙа күрәш лек һирәк була. «Совет
Баштсортостаны», 1986, 30 ғинуар.
КҮС 1 и. 1. Бал тсортоноң бер инә эргәһендәге
ғаиләһе. Йәш күс. Бәләкәй күс. Оло күс. Күс
йыйыу. К үс айырҙы. К үс китте, ш Бы л тирәккә
элек йыл да күс ҡуна торгайны. Ж. Кейекбаев.
Зал, умарта күсе кеүек, гөжләй башланы.
Ғ. Лотсманов. Күс ҡундырыу умартанан осоп
киткән тсорт күсен һарытыу. / Ойоштсан халыҡ.
И л күсенә яу килгәндә ни йәне менән [Кинйә]
иптәштәрен ташлап китһен. Ғ. Ибраһимов.
2. Көтөү булып китеп барған йәнлек, тсош-тсорт
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төркөмө. Ҡаҙ күсе, т Ы ласын да оса, күсте
кыя, канаттары талып бер төшә. «Юлай менән
Салауат». / Тейәнеп, малын эйәртеп китеп бар
ған хальпс төркөмө. Мең ярымдан артыҡ һыбай
бөтә ауылды ябырып алды. Һ. Дәүләтшина.
3.
Йәйгелеккә күсеп килеп йәшәгән Урын;
йәйләү. У л замандарҙа беҙҙең халы ҡ күскә ..
Урал буйҙарына китә торгайны. С. Күлибай.
Күс юлы йәйләүгә 6ара торған юл.
• Күсәрем һынды тип, күстән ҡалма. Мәтсәл.
КҮС 2 [РУС. куча] и. һөйл. Күмер өсөн үртәргә
һалған ағас өйөмө.
КҮСЕМ ЛЕ: күсемле ҡылым грам. мәғәнәһе
билдәле бер объекттса төбәлгән, билдәле һәм
билдәһеҙ төшөм килеш менән идара иткән тсылым
(мәҫ. утсытыу, кейендереү).
КҮСЕМ ҺЕҘ: күсемһеҙ ҡылым грам. объекттса
тсарата бер ниндәй ҙә мөнәсәбәт белдермәгән,
үҙенән һуң килгән тултырыусының төшөм ки
лештә тороуын талап итмәгән тсылым (мәҫ, ат
лау, көлөү).
КҮСЕНЕҮ ҡ. ҡайт. ҡар. күсеү 2. Күсенеп
йөрөү. Күсенеп китеү. Күсенеп ҡайтыу, ■ Б а 
бай йәйләүҙе ташлап, йәһәт кенә икенсе ергә
күсенеп киткән (Әкиәттән).
К Ү С ЕН К ЕРӘ Ү ҡ. Сатс-сатс тсына урындан
күсеү, шылыу.
К Ү С Ер 1 [РУС. кучер <нем.] и. Кеше ултыр
тып, ат тотоп барыусы; ат тотоусы. Күсерһеҙ
йөрөү. Күсергә ултырыу. Күсер ултыртыу.
/ / Күсер малай, ш Я лан ҡуллы күсер егет ди л
бегәне тотҡан урап. М. Кәрим.
КҮ С Ер 2 с. Көҙөн йылы ятстса осоп китә тор
ған; күсмә. К үсер ҡоштар.
КҮ С Ер ГЕЛӘҮ ҡ. Бер тегеләй, бер былай к ү 
сереү, ватсыт-ватсыт урынын алыштырыу. Ҡот
логужа бабай ҡагыҙын бер ҡулынан икенсеһенә
күсергеләп торҙо ла: — М иңнегәли, киттек..—
тип ҡуйҙы. Р. Солтангәрәев.
КҮСЕРГЕС и. 1. Сигә торған өлгө.
2. Ишәйтеп яҙа торған тсара тсағыҙ; копирка.
К Ү С Е РЕК и. һөйл. Китаптың, яҙманың күсе
релгән данаһы; күсермә [Ш әрифулла:] М улла
кем, сәйгә рәхим ит. М индә Зәки хәлф ә Шәм
сетдиндең күсеректәре бар. Ә. Вахитов.
К Ү С ЕРЕЛ ЕҮ ҡ. төш. ҡар. күсереү 1—6, 8.
Дәрес төштән һуңга күсерелде, ш Быгаса газ
менән эшләүсе быяла иретеү мейесе реконструк
циянан һуң электр энергияһына күсереләсәк.
«Совет баш кортостаны», 1985, 16 октябрь.
К Ү С ЕРЕН К ЕРӘ Ү ҡ. Сатс-сатс тсына урыныиан
шылдырыу, күсерә биреү. Урындыҡты күсерен
керәп ултыртыу.
К Ү С ЕРЕҮ ҡ. 1. Вер урындан икенсе урынға
шылдырыу; урынын үҙгәртеү. Өҫтәлде күсереү.
Өйҙө күсереү. Төймәне күсереп баҫыу, ш Айыуголаҡ бара торгас, бер ерҙәге имәндәрҙе йолҡоп
икенсе ергә күсереп йөрөгән кешене күргән, ти
(Әкиәттән).
Күсереп
ултыртыу
үҫемлек,
йәшелсәне тсаҙып алып икенсе урынға ултыртыу.
Гөлдө күсереп ултыртыу. Рассаданы күсереп
ултыртыу, / Вер хәлдән икенсе хәлгә тсуйыу.
Рычагты күсереү, Сәгәттең телен күсереү,
2.
Бөтә донъяһы, мал — мөлкәте менән бер
ерҙән алып икенсе ергә урынлаштырыу. Яңы

йортҡа күсереү, ш Утарҙың эҙе-юлы юҡ, Уны
колхоз күсереп һалган. Ә. Вахитов. Харрас,
Мөршиҙәне айвайына ҡуймайынса колхозга
күсереп алып килде. Ғ. Аллаяров. / Эш-хеҙмәт
буйынса бер урындан алып, икенсе урынға
урынлаштырыу. М ахсус мәктәпкә күсереү. Яңы
эшкә күсереү, ■ [Ғаббас:] Иртәгә арышты
һуга башлайбыҙ. Егеттәр һеҙҙе ырҙын табагына
күсерәм М. Тажи. / Юғарыратс баҫтсыстса үрлә
теү (утсыу-утсытыуҙа). Кластан класҡа күсереү.
3. Булыу шартын үҙгәртеү, икенсе ысулға
тсороу. Халыҡты ултыраҡ тормошҡа күсереү.
Эш аҙнаһын биш көнгә күсереү. Газга күсереү.
Яңы алфавитҡа күсереү. / Икенсе бер үлсәмгә
әйләндереү. Килограмга күсереп иҫәпләү. Метр
системаһына күсереү.
4. Билдәләнгән ватсытын үҙгәртеү. Йыйылыш
ты күсереү.
5. Яҙыуҙа һүҙҙәге ижекте икенсе юлға сыға
рыу. Күсергәндә ижекте бүлергә ярамай,
6. Берәүҙең тсарамағынан икенсе кеше тсарамағына тапшырыу. Йортон ҡыҙының исеменә кү
сергән, ■ Иге-сиге күренмәгән иген йәйелеп
ята. Бы л ерҙәр — Н ыязголдоң ауыл кеш еләре
нән әкренләп, оҫталап, арендага, шунан мәңге
леккә әйләндереп үҙенә күсереп бөткән ерҙәре.
Һ. Дәүләтшина. / Бер урындағы күренеште
икенсе шарттса тсуйыу. Китаптан тормошҡа кү
сереү,
7. күсм. Бүтән әлкәгә, икенсе ятстса йүнәлтеү
(һүҙҙе һ. б.); бороу. Ф әхри башта тоҡанмаган
шырпыны һүгеп алды ., Шунан һүҙҙе колхоз
хәленә күсерҙе, Б. Бикбай.
8. Бер тсағыҙҙан тсарап икенсеһенә яҙыу. Ки
таптан күсереү, Таҙага күсереү, ■ Китап кү 
сереү эше менән күбеһенсә матур каллиграф ия
лы шәкерттәр, хәлф әләр шөгөлләнгән. Ә. Хари
сов. / Кемдәндер тсарап, яҙып алыу. М әсьәләне
кешенән күсереп эшләү. ■ Күсерә торган ғәҙәте
бар Хәмиттең, сер түгел. Күсерер ине [Гөлсөмдән] хисапты, варианттары бер түгел. Ф. Р ә
химғолова.
9. Бер телдән икенсе телгә әиләндереү. Шәмсе
кояш тигән һүҙ ул, беҙҙең телгә күсерһәң, М. Ма
рат.
ф Мейеһен күсереү ҡар, мейе 1.
• Күрш еһенән күрмәк күсермәк. Әйтем.
КҮСЕРЕШ ЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. күсереү
1, 2. Өй күсерешеү.
КҮСЕРМ Ә и. Берәй яҙманың, һүрәттең, һыҙ
маның күсереп алынған данаһы; копия. Ҡ у л ъ я ҙ
маның күсермәһе, һүрәттең күсермәһе.
КҮ С ЕРТЕҮ к. йөкм. ҡар. күсереү. Күсертеп
яҙҙырыу. Күсертеп һалдырыу. Икенсе эшкә
күсертеү. Ү ҙ исеменә күсертеү, Газга күсертеү.
■
Әминбәк, үҙенең ата-әсәһен таптырып, үҙ
янына күсертеп алган, ти (Әкиәттән).
КҮСЕҮ ҡ. 1. Бер урындан икенсе урынға
китеү; урын алыштырыу. К үсеп ултырыу. И кен
се партага күсеү. Шкаф урынынан күскән,
ш Таң яҡтылыгы ситендә бер йондоҙ ялтырай.
Ул күскән, миңә табан килгән кеүек була.
Д. Юлтый. / Бер хәлдән икенсе хәлгә килеү.
Сәгәттең теле күскән. / Икенсе юлға сығыу
(һүҙҙәге ижеккә тсарата).
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2. Урындан китеү, төйәк алыштырыу. Күсеп
йөрөү. Күсеп ҡайтыу. Й әйләүгә күсеү,— Бөтә
ауыл халҡы мал-тыуары менән йәйләүгә күсеп
бөткәйне, С. Кулибай. А ҫы л ҡоштар тирә-яҡтан
бында күсте, Ғ. Байбурин. / Эш-хеҙмәт урынын
алмаштырыу, икенсе ергә урынлашыу. Уҡытыу
эшенә күсеү. И кенсе факультетҡа күсеү, ■
Аш лы ҡ һугыу башлангас, ҡыҙҙар ырҙынга эшкә
күсте. Р. Солтангәрәев. / Уҡыуҙа, эш әлкәһендә
юғары баҫҡысҡа үрләү. Кластан класҡа күсеү.
■ С әйҙел диплом алды, Зәйнәп күсте һуцгы
курсҡа. Ғ. Сәләм. Югары лигага күсеү турниры
һәр йылды көсөргәнешле үтә. «Совет Башҡорто
станы», 1986, 23 ғинуар.
3. Ниндәйҙер ҡараш, Фекерҙе тсабул итеү, уны
яҡлаусылар яғына сығыу. Мосолман диненә
күсеү.
4. Берәүҙән икенсегә бирелеү. Әсәһенең ауы
рыуы күсте, ш Хәбәр ҡалага йәшен тиҙлеге
менән таралды, Телдән-телгә күсеп ҡабартылды,
И. Насыри. Экскаваторсы егеттең дәрте бара-то
ра шоферҙарга ла күсте, Ш. Янбаев. / Берәү
ҙең тсарамағынан икенсе берәүҙең ҡарамағына
ҡалыу. Власть Советтар ҡулына күсте. Донъяһы
улына күсте. К үсә кнлгән 1) берәүҙән икенсегә,
быуындан быуынға бирелгән. Төрҙәр араһындагы быуындан быуынга күсә килгән бәйләнеш;
2) берәүҙән икенсе кешегә бирелгән (хоҡуҡҡа
ҡарата). Н әҫелдән нәҫелгә күсә килгән хакимлек. Күсә килгән мираҫ,
5. Ниндәйҙер эш-хәрәкәтте тамамлап йәки
ташлап, икенсене башлау, икенсегә төшөү. Ат
лау га күсеү, һ ү ҙҙә н эшкә күсеү. Төҙөлөш
мәсьәләһенә күсеү, һөжүмгә күсеү, ш Мин
ш улай моңлана торгас, татлы уйҙарга күсәм.
Төрлө хыялдарга батып, гәрше әгләгә осам.
Ш. Бабич.
6. Эш итеү рәүешен үҙгәртеү, икенсе ысулға
ҡороу. Ултыраҡ тормошка күсеү. Хозрасчётҡа
күсеү. Газга күсеү, ш Предприятиеларҙың
хужалыҡ итеүҙең яңы шарттарына күсеүенә
бәйле рәүештә уларҙы ң экономик стимуллашты
рыу фондтары үҫә. «Совет Башҡортостаны»,
1985,
27 ноябрь.
4 Теге донъяға күсеү үлеү.
•
Күсеп киткән иҫке йортонан ҡотолган.
Мәҡәл.
К ҮСКЕН и. Тауҙан ябырылып төшкән ҡар
ишелмәһе. К үскен аҫтында ҡалыу.
КҮСКЕН СЕ и. Күсеп йөрөгән кеше иәки
халыҡ. К үскенселәр төркөмө, 11 Күскенсе х а 
лыҡ, ш Күскенсе башҡорттарга был ,. Таналыҡ
буйы мөләйем күренгән, Ҡ. Аралбаев. Метал
лургияны ниндәйҙер күскенселәр ситтән алып
килмәгән, у л бары тик шунда, үҙаллы барлыҡҡа
килгән, «Ағиҙел», 1980 № 3.
КҮСМӘ с, 1. Күсеп йөрөгән, ултыраҡ булма
ған. Күсмә халыҡ. ■ Күптән, күптән булган
ваҡига был. У л саҡта әле беҙҙең ата-бабалар
күсмә тормошта йәшәгән. 3. Биишева.
2. Көҙөн йылы Яҡҡа осоп китә торған; күсер.
Күсмә ҡоштар.
3. Эшен даими бер урында алып бармаған,
күсеп йөрөү мөмкинлеге булған. Күсмә китап
хана. Күсмә киноустановка, ж Күсмә театрҙың

хәҙерге ҡала театрҙарынан бер айырмаһы бар
ине: гәҙәттә тамашасылар театрга килә, ә бында
театр тамашасыларга бара. С. Агиш. / Эш уры
нынан ситтә башҡарылған. Күсмә сессия.
4. Ярыштағы лңы еңеүсегә бирелә торған,
еңеүсенән — еңеүсегә күсеп йөрөгән. Күсмә к у 
бок. Күсмә ҡыҙыл байраҡ,
5. Ситләшкән, үҙгәргән, һ ү ҙҙе ң күсмә мәғә
нәһе.
КҮСМӘ-КҮС и, диал, ҡар, ҡамҡа 2.
КҮСМӘНДЕ с, диал, ҡар, күсмә 1. Күсмәнде
халыҡ, Күсмәнде тормош,
КҮСТ Ер ЕҮ ҡ. иҫк, кит. Күрһәтеү.
К Ү С ТЕр Ә [РУС. костёр] и, бот. Башаҡлылар
ғаиләһенә ҡараған, ваҡ ҡына ялпаҡ башаҡлы,
ҡыяҡ япраҡлы үлән төрө (бесән өсөн сәселә).
Ҡылсыҡһыҙ күстерә. Арыш күстерәһе,
КҮСТӘНӘС [РуС. гостинец] и, Бүләк итеп
алып киленгән йәки ебәрелгән ашамлыҡ. К ү 
стәнәс ебәреү. Күстәнәскә сәй биреү. Күстәнәс
кә саҡырыу, ш Кеше хәлен белә барганда кү 
стәнәсһеҙ барыу килешмәй тип уйлап, И лмырҙа
ҡарт тәпәнгә бал тултырып алды. Ә. Вәли. Күстә
нәс бит у л тән аҙыгы түгел, йән аҙыгы! Уга кеше
үҙенең йылы хистәрен.., ихтирамын ҡушып ебә
рә. Р. Ғабдрахманов. Ҡ уян күстәнәсе ҡырҙан
кире урап ҡайтҡан ашамлыҡ.
КҮСТӘр ЕҮ ҡ. диал. көлк. Ҡыйратыу. Ни
күстәрәһең туган?
КҮСӘ [рус. куча] и. 1. Ун көлтәлек кәлтә
өйөмө (ете көлтәне текә ултыртып, өсөһөн өҫкә
һалалар).
2. диал. ҡар. кө ш ө л 2.
КҮСӘБӘ с. Күсеп йөрөгән, ултыраҡ булма
ған; күсмә. Күсәбә халыҡ, ш һ алҡы н ҡыш, ҡара
урмандар күсәбә ата-бабаларыбыҙҙы ултыраҡлыҡҡа күсергә .. зарурат иткән. Ғ. Хөсәйенов.
КҮСӘТИЛЕШ ЛЕ с. ш ул уҡ күсә килгән ( ҡар
күсеү 3.)
КҮСӘТИЛЕШ ЛЕК и. Берәүҙән икенсегә,
быуындан-быуынға күсә килеү күренеше. Теориялагы эҙм ә-эҙлелек һәм күсәгилеш лек һис
һүҙһеҙ уны ижади үҫтереүҙе .. күҙҙә тота. «Со
вет Башҡортостаны», 1985, 16 октябрь.
КҮСӘК ымл. диал. Ҡапыл ҡурҡҡанда, апты
рап ҡалғанда әйтелә; абау.
КҮСӘКӘЙ и. диал. ҡар. с ү р ә к ә 2. Күсәкәй
һугыу.
КҮСӘМ и. 1. Күс 1 (2 мәғ.) башында барған
кеше; юл башлаусы.
2. күсм. иҫк. Хәрби эш башлығы, хәрби етәксе.
И лдең оло түрендә байман табып ултырма,
күсәм бул һин, Иҙеүкәй. «Иҙеүкәй менән Мо
раҙым».
•
һөйләй-һөйләй сәсән булырһың, йөрөййөрөй күсәм булырһың. Мәҡәл.
КҮСӘН [РуС. кочан] и. 1. Кәбеҫтәнең бөрөл
гән тығыҙ өлөшө, башы. Кәбеҫтәнең күсәне
тыгыҙланган.
2. Кәбеҫтәнең эсендәге ҡаты үҙәге. Күсәнен
ҡалдырып турау. Күсәнгә ултырыу ҡар. күсән
ләнеү.
3. диал. Ҡамыш екәне.
КҮСӘНЛЕ с. Күсәне булған. Ҙ ур күсәнле
кәбеҫтә.
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КҮСӘНЛӘНЕҮ ҡ. Күсәнгә (1 мәғ.) төрөлөү.
Кәбеҫтә һыу аҙ булганда күсәнләнә алмай,
йомшаҡ булып үҫә.
КҮСӘР и. 1. Тәгәрмәс кейҙерә торған үҙәк.
Алгы күсәр. Артҡы күсәр. Арба күсәре, һабан
күсәре, ■ Урман юлы тар гына, күсәр баштары
юл ситендәге .. агастарга эләгә. Ж. Кейекбаев.
Комбайнда, вагонда тәгәрмәстәр, күсәрҙәр ти
мер менән ҡоростан. Ғ. Ғүмәр. / М ашиналарҙағы
әйләнмәле механизмдарҙы кейҙерә торған үҙәк.
Шестерня күсәре.
2. күсм. Үҙ тирәһендә әйләнгән күк есемдәренең Фарази үҙәге. Күсәренән сыгыр төҫлө
булып, тетрәп торҙо хатта ер шары. Ғ. Әмири.
4 Донъя Күсәре йәшәүҙең, тормоштоң тоттсаһы, төп шарты. Кендектәрем һиңә берекмәгән,
һиндә түгел донъя күсәре. Н. Нәжми. Күсеп
барғанда Күсәр башы тейгән тсан туғанлығы
булмаған кеше хатсында әйтелә. Күсәр баштары
бәрелеү ҙУр һүҙгә килеү, талашыү.
КҮСӘ РКӘ [Рг/С. кочерга] и. диал. Тәртешкә.
КҮСӘТ и. диал. ҡар. сүрәнә 2. Күсәт һугыу.
КҮҪТӘЙЕҮ ҡ. диал. Лапшайыу, йәйелеү.
КҮҪӘ с. Һатсал-мыиығы булмаған иәки бик
һирәк булған. К үҫә кеше. ш [Базарком] күҫә —
һаҡал да юк, мыйыҡ та сыҡмаган. И р кешелә
һаҡал менән мыйыҡ булмаһа, мөгөҙһөҙ үгеҙ
кеүек була ул. С. Агиш.
КҮҪӘК и. Йыуан ауыр таятс.
ф К үҫәК нүтәреү 1) һуғышырға ынтылыу;
2) талау, әрләү. Татар зыялыйҙары араһында
«әҙәбиәт кисәләре» яһау мәсьәләһе ҡуҙгалд,.
Бы л хәрәкәткә татар байҙары, м уллалары
күҫәк күтәреп ҡаршы сыга. Д. Юлтый.
•
Кымыҙга бешкәк кәрәк, ишәккә күҫәк кә
рәк. Мәтсәл.
КҮҪӘККӘ-КҮҪӘК: күҫәннә-күҫәк нилеү ни
мәлер өсөн бик нытс даулашыу, һуғышыу. Ү ҫәр
гәндәр ҡыпсаҡтар менән элек-электән тыныш
май. Йә .. йәйләү өсөн күҫәккә-күҫәк килә, йә
бер-береһенең ҡыҙын урлап өҙөшәләр. Ә. Хә
кимов.
КҮҪӘКЛӘҮ ҡ. Күҫәк менән һуғыу, тутсмау.
КҮҪӘКТӘЙ с. Оло, ҙур; уҫлаптай. Күҫәктәй
балаһын алдына алып ашата.
КҮҪӘҮ и. диал. Тәртешкә.
КҮ ТЕр и. Өҫтө тсалын үлән менән тсапланып,
аҫты һыу булғанлыҡтан һиңкелдәп яттсан баттсыл урын. Күтер бесәне. Күтергә батыу. Күтергә
убылыу, ш Бәләкәй генә инеш булы п агып сыҡ
ҡан Каранйылга .. урыны-урыны менән күтер
аҫтына инеп югала. Т. Сәғитов. / Әҙәм үтҡеһеҙ
баттсатс. Я уа торгас, аяҡ аҫтары күтергә әйләнде,
баҫыр әмәл юҡ. И. Ғиззәтуллин.
КҮ ТЕр ЛЕ с. Өҫтө үлән менән тсапланып кү
тергә әйләнгән, баттсыл. Күтерле һаҙлыҡ. Күтер
ле урын. ■ А уы лдан түбән, йылга буйында ҙур
һаҙлыҡ бар. һ а ҙ упҡынлы, күтерле: ситенәрәк
барып аяҡ менән баҫһаң, һелкенеп тора. Ж. Кей
екбаев.
К Ү ТЕр Л ЕК и. Күтер булған ер, күтерле урын.
һ а у а дымлы һалҡын булып китте. А яҡ аҫты де
релдәп тора — күтерлек күрәһең. Ф . Мәтссүтов.
һуҡм аҡ илтә бик йыш күтерлеккә, йырып сыга
алмаҫ батҡаҡҡа, X. Кәрим.

КҮТЕр ЛӘНЕҮ ҡ. Күтергә әйләнеү, күтерле
булыу. Кем белгән инде был йәһәннәм соҡороноң
күперҙәре сереп, кисеүҙәре күтерләнеп бөткә
нен, Ғ. Вәлиев.
КҮТКӘр Е с, һөйл, ҡар, Кнре 1.
КҮТӘН и, анат. Эсәктең арт юлға килеп бөт
кән һуңғы өлөшө; тура эсәк.
ф Күтәнгә талашыу туи йолаһы (егеттең
атаһы килтергән малдың тура эсәген алып сеп
рәккә төйнәйҙәр; тсыҙҙар Һәм еңгәләр араһында
ошо нәмә өсөн тартыш башлана; тартышта
тсатнашыусыларға төрлө тәм-томдан бүләк әҙер
ләп тсуялар). Күтән һурпаһы эсеү нужа күреү.
Үгеҙ эйәһенә ҡүтән юҡ хужа кеше үҙ әйберенән
тсоро тсалғанда әйтелә.
КҮТӘРГЕЛӘҮ ҡ. 1. Һирәк-Һаятс күтәреү,
иңгә алыу (мәҫ. йөктө).
2. Һирәк-Һаятс тсалтсытыу, күтәреү (мәҫ. баш
ты, аятсты).
КҮТӘр ГЕС и. Йөк күтәрә торған машина.
Күтәргестәр йорт өҫтөнә кирбестәрҙе күтәрә.
С. Кулибай.
КҮТӘРГЕҺЕҘ с . 1 . Физик көс етмәҫлек, ауыр.
Каратал аҫты суҡ муйыл, күтәргеһеҙ күп быйыл
(Халытс йырынан).
2. Рухи көс етмәҫлек, ҙур. Әҙәм күтәргеһеҙ
ауыр ҡайгы. ■ Й әп-йәш башыма күтәргеһеҙ
хурлыҡты ҡаплап.., мин айҙар буйы өйҙән сыҡ
май яттым. 3. Биишева.
КҮТӘРЕЛЕП-БӘРЕЛЕҮ ҡ. Нытс көйөп, бор
солоп, өҙгөләнеү; туҙыныу. Ғәбдрахман хәҙрәт,
.. йәштәр ҡарарын ишеткәс, күтәрелеп-бәрелде.
А.шау-эсеүен онотто. И. Насыри.
КҮТӘРЕЛЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. нүтәреү 1, 3—7.
Күтәрелгән тоҡ. Күтәрелгән яга. Күтәрелгән
аяҡ. Күтәрелгән байраҡ, ш Йыйылыштарҙың
.. береһендә лә малсылыҡтагы эштәрҙе яҡш ыр
тыу га бәйле мәсьәлә күтәрелмәгән. «Совет Баш 
кортостаны», 1985, 29 ноябрь.
2. Ҡуҙғалып үрә тороу; тсалтсыу. Күтәрелеп
баҫыу. Урындан күтәрелеү. ■ [ Фатима] башын
ҡалҡытып тирә-яҡҡа ҡарамаҡсы булды, ләкин
зыңҡып ауыртҡан башы, һыҙлаган тәне күтәре
лергә ирек бирмәне. С. Ханов. / Ауырыуҙан то
роу; аятстса баҫыу. [М иңнулла:] Кыҙыбыҙ аягын
һындырҙы .. Күтәрелә аламы, юҡмы инде.
Р. Ғабдрахманов.
3. Ниндәй ҙә булһа берәй эшкә дәррәү тсуҙғалып, берҙәм тотолоу, һөжүмгә күтәрелеү. ш К ү 
тәрелде совет халҡы үҙ тупрагын һаҡларга.
Ҡ. Даян.
4. Ҡуҙғалып осоп китеү, һауаға менеү. Само
лёт күтәрелде. Вертолёт югары күтәрелде.
■ Зыярат өҫтөнән, бөтәһе бер юлы ҡарҡылда
шып, каргалар күтәрелде. Ә. Байрамов.
5. Бейегерәк кимәлгә килеү; тсалтсыу. Я м 
гыр күп яуҙы, йылга-күлдәрҙең һыуы күтә
релде,
6. Юғары ергә тсалтсыу; менеү. Тау га күтә
релеү, m [Рәхмәй] кәртә аратаһына баҫып, кү
тәрелеп, эстә торган атты .. һөйҙө, ялдарын тара
ны. Ғ. Ғүмәр. / Юғарыратс хәлгә килеү; тсалтсыу.
Ишектең келәһе күтәрелеү булды, Я ҡ уп уны
шарт тибеп асты ла .. эскә атланы, Б. Бикбай.
[Кейеҙбай:] Минең ҡулым ҡаймыҡҡан, күтәрел-
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бер аҙ юғары. Үләндән саҡ ҡына күтәренке
ҡыуаҡ.
2. күсм. Ғәҙәттәге кимәл-дәрәжәнән бер аҙ
юғары. Күтәренке температура. Күтәренке
талапсылыҡ,
3. күсм. Дәртле, көслө уй-тойғо менән рухлан
ған; киреһе төшөнкө. Күтәренке күңел. Күтәрен
ке тауыш, ■ Йырым менән күңелем күтәренке.
Ә. атнабаев.
К Ү ТӘ РЕН К ЕЛ ЕК и. Күтәренке хис. Күтә
ренкелек менән эшләү, ш Кәңәшмә айырыуса
күтәренкелек менән барҙы. Ә. Вәли.
К Ү ТӘ РЕҢ К ЕРӘ Ү ҡ. Күтәрә (1, 3—5 мәғ.)
биреү, күтәрә төшөү. Я ганы күтәреңкерәү,
ш Судья үҙенең тәпәш, йомро кәүҙәһен күтә
реңкерәп .. , ҡулдарын эре генә итеп алга һуҙып,
хөкөмдә уҡый башланы. Ғ. Дәүләтшин.
КҮТӘ РЕҮ ҡ. 1. ауы рлығы булған нәмәне
тсулға, иңғә алыу; тотоу, йөкмәү. Күтәреп алыу.
Күтәреп йөрөү. Күтәреп килеү. Сумаҙанды кү 
тәреү. Тоҡто күтәреү, ш Кабинанан йәш бала
һын .. күтәреп бер ҡатын төштө. Р. Оолтангәрәев. / күсм. Үҙ хәстәреңә, үҙ өҫтөңә алыу; йөк
мәү. Туй сыгымын күтәреү, m [Баяр-Ш үркәгә:] Киткән саҡта юл расходын да үҙем күтәрер
мен, М. Тажи. / күсм. Һуға алмаған кәртте
алыу. Тузды күтәреү,
2. ауырлығы булған нәмәне аҫтса еңдермәй
тотоу. Ерҙең ҡатылыгына, мине күтәреүенә
шөбһә ҡалмагас, торҙом, аяҡҡа баҫтым. Д. Юл
тый. Агастар емештәрен саҡ күтәреп, һыгылып
(Ә к и ә т т ә н ).
ултыра, Ә. Хәкимов. / күсм, Ниҙеңдер тәьҫирен
10. күсм. Дәртләнеү, рухи лҡтан үҫеү. Гөлбикә
еңерлек көс табыу; түҙеү, сыҙау. Маҡтаганды
апай мине маҡтап ҡуя.. Мин бөтөнләй күтәрелеп
күтәрә белеү, ш [Миңнеъәле:] Власть харап итә
китәм. Д. Юлтый. Ҡарттарҙың күңелдәре күтә
уны [Байгильдинды], күтәрә алмай, X. Ғиләжев.
релеп, йөҙҙәре йылмая, Щ. Ц1әҺәр.
Әсә күңеленән көсләһә юҡ ерҙә, у л бөтәһен дә
4 Йөрәк күтәрелеү йөрәк йыш-йыш Тңбеү,
күтәрә, Ә. Вахитов. / күсм. Ниндәйҙер бер хәлдә
йөрәк Ярһыу.
булышлытс итеү, ярҙам күрһәтеү; күтәрмәләү.
КҮТӘРЕЛЕШ и, 1, а л ға барыш, үҫеш. һуңгы
Дуҫтарҙың ярҙамы күтәрҙе.
йыл эсендә башҡорт драматургияһы күтәрелеш
3. Үрә торғоҙоу; ҡалҡытыу. Багананы күтә
осорона ингәйне, Р. Ниғмәти. Н индәй күтәре
реү. Яганы күтәреү. Телевизор антеннаһын кү 
леш, ниндәй эш, быуаттарга һыймай үҙгәреш,
тәреү, / Йыйып, ҡороп ултыртыу (өйҙө, бура
X. Ғиләжев.
2. Көрәш өсөн ҡуҙғалған күмәң хәрәкәт. Ҡ о ны). Келәт күтәреү. Өй күтәреү, ш Й әйләүгә
сыҡҡан кешеләр [тәүҙә] иң ҡарт аганың тирмә
раллы күтәрелеш. Револю цион күтәрелеш. ш Өс
һен күтәргән, Ғ. Дәүләтшин. / Әйләп аяҠҠа баҫ
йөҙ йыл буйы бер-бер артлы ҡабынып торган
тырыу. һөж үмгә күтәреү, ш Ленин! Үҙен күр
башҡорт күтәрелештәре ,. СССР халыҡтарының
мәһәк тә, ошо исем беҙҙе ҙур көрәшкә күтәрҙе,
дөйөм тарихында ла мөһим героик биттәрҙе
Б. Ишемғол.
тәшкил итә, И. аҡманов.
4. Бейегерәк итеү; ҡалҡытыу. Ҡойманы күтә
КҮТӘРЕМ и, 1. Бер күтәреп алырлыҡ күләм.
реү, Юлды күтәреү,
Бер күтәрем утын,
5. Юғарыраҡ ергә алып менеү; мендереү. Өй
2. Оаптсан бесәндең бер сәнсеп алырлыҡ итеп
башына күтәреү. Байраҡты манара башына
Ьалынған өйөмө. Ҡыҙҙар пакуҫтаги бесәнде
ҡуйҙылар, / Юғарыраҡ хәлгә килтереү; ҡалҡы
күтәремдәргә өйә. М алайҙар күтәремдәрҙе һөй
тыу. Аяҡты күтәреү, ш [Эт] .. моронон күтәреп
рәтмәгә тейәй, Ф . Иҫәнғолов. / Урғыстан бер
еҫкәнде. Һ. Дәүләтшина. / күсм, Үрләтеү, үҫте
йыйып ташлап ҡалдырған ашлытс өйөмө. Күтә
реү. Кешене хеҙмәт күтәрә, m [Сәүбән — Д у 
ремдә ятҡан иген. Аш лы ҡ уңган, бер күтәремдән
бовка:] Беләһеңме, мине Ишембайҙа саҡта күтә
ике кәлтә сыга.
реп ташланылар.., тресҡа, трестан — комбинат
КҮТӘРЕМ ЛӘҮ ҡ. Бесәнде бер сәнсеп күтәҡа килдем, К. Мәргән. / күсм. Дәрт биреү, рух
рерлек ватс-ватс өйөмдәргә өйөү.
ландырыу (күңелгә тсарата). Йыр йырлауы беҙгә
КҮТӘ РЕН ЕҮ ҡ. Ҙур-ҙур итеп күтәреү;
тәсбих түгел, йыр йырлауы күңел күтәрә (Х а
йөкмәнеү. Күтәренеп килеп инеү, ■ [Ғәләү]
лытс йырынан).
йәйелгән урынды ҡултыгы аҫтына ҡыҫтыра ла,
күтәренеп аш өйө янына сыга башлай, Б. Вик
6. һ ау аға тсалтсытыу, туҙҙырыу. Ҡойон күтә
реү. Саң күтәреү. Туҙан күтәреү. Е л сүп-сарҙы
бай.
һауага күтәреп, ойоҡһота.
КҮ ТӘ РЕН К Е с, 1. Ғәҙәттәгенән, тейешленән

мәй (Әкиәттән). / Юғарыға ашыу. Б ы л тау, кая
таги кеүек теп-текә булы п күтәрелеп тора, ти
(Әкиәттән). / күсм. Юғарыраҡ дәрәжә алыу, үр
ләү. Түбәндән күтәрелгән кеше.
7. Горизонт өҫтөнә сығыУ, ҡалтсыу ( а Й, Ҡояш,
йондоҙ, болот Ь. б. тсарата). А й күтәрелде, ■ Ай
урынына Ҡояш күтәрелер, һугыш бөткән көндө
кис менән. Ғ. Әмири. / Өҫкә, һауаға а т ы у , ме
неү. Беҙ сәй эсеп сыҡҡансы томан күтәрелгән
ине. Д. Юлтый. Төтөн югары күтәрелһә аяҙ, ергә
ятһа яуы н була. Һынамыш. / Һ ауаға менеү,
ҠалҠыу; туҙыу. Сац күтәрелде. С уп-cap һауага күтәрелде.
8. Буйға ҙурайыу; үҫеү. Май һалҡынса килде.
Үлән күтәрелеп өлгөрмәне. Я. Вәлиев. / күсм.
Һөҙөмтәлерәк хәлгә килеү; үҫеү. Хеҙмәт етеште
реүсәнлеге күтәрелде. ■ Сафа әҙәби китаптар
уҡыны, яңы күтәрелеп килгән татар театры ме
нән ҡыҙыҡһынды. Б. Бикбай, / күсм. Кимәл-дәрәжә йәһәтенән юғарыраҡ хәлгә килеү; үҫеү.
Лң белем күтәрелә. ■ [Әхмәтйән:] Й ә, иген ни
хаҡ тора баҙарҙа? Аҙы раҡ күтәрелгән тигәндәй
булалар. Һ. Дәүләтшина.
9. Ҡалҡып сығыу, барлыҡҡа килеү. Тик ҡурай
һыҙгырган сахра буйлап күтәрелде яңы ҡалалар.
Ғ. Сәләм. / Үҙе эйәреп килгән исемдән а ң л а ты л 
ған эш-хәлдең булыуын, башлаңыуьщ белдерә.
Бола күтәрелде. Туфан күтәрелде. Ғауга күтә
релде. ■ Төн урталары еткәс, ҡапыл ел дауыл
күтәрелеп, агас баштары ш аулай башлаган
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7. күсм. Һөҙөмтәлерәк хәлгә килтереү; үҫте
реү. Хеҙмәт етештереүсәнлеген күтәреү. И ген
дең уңышын күтәреү. Техниканың ролен күтә
реү. ■ [Булат — Тимергә:] Маҡтайһың колхозды,
күтәрмәк булаһың, ә кеш еләрең унда уның исе
мен һата. Е>. Викбай. / Кимәл-дәрәжә йәһәтенән
юғарыратс итеү; үҫтереү. Белемде күтәреү,
ш Петр Батшаның үҙ ҡулынан алган грамо
та кагыҙы ил-йорт ҡаршыһындагы уның [А л 
дарҙың] абруйын күтәреп ебәрҙе, Ғ. Хөсәйенов.
8. Үҙе эйәреп килгән исемдән аңлашылған эшхәлде булдырыуҙы, башлап ебәрҙе үҙе аңлата;
сығарыу. Восстание күтәреү. Ғауга күтәреү.
Я н ъ ял күтәреү, ш Ҡунактар алдында тауыш
күтәрмәҫ өсөн Бибикамал еңгә [Гәрәйгә] асыулы
һүҙҙәрен әйтмәне. А. Карнай.
9. Вашлап ғәмәлгә тсуиыу, ҡуҙғатыу (Һүҙ,
мәсьәлә тураЬында). Хеҙмәт етештереүсәнле
ген арттырыу тураһында һүҙ күтәреү, ш Н ови
ков күтәргән мәсьәлә минең өсөн х ә л ителмәй
торган утопик мәсьәлә ине. Д. Юлтый.
10. Верәи эш, һүҙҙе хУплап ҡ а р т ы алы У, уға
ҡушылыу . Кинога барайыҡ,— тип ҡыуанып
китте Хөрмәт.— Б арайы ҡ !— тип күтәреп а л 
ды Шәмсиә. 3. Виищева. Эй, дуҫтарым йыр
башлайым, күтәреп ебәрегеҙ (Х алыҡ йыры
нан).
4 Баш күтәрмәй ял белмәй, туҡтауЬыҙ. Баш
күтәрмәй эшләү. Баш күтәрмәй уҡыу. Күтәрел
алып йөрөү биК ҡәҙерләү. К үтәреү таҡтаһы
ҡар. таҡта. Танау күтәреү ҡар. танау. Тап кү
тәрә һөйл. 1) тотощ бер юлы, бөтөргәнсә. Төп
күтәрә эсеү. Төп күтәрә һөйләп биреү; 2) бөтөн
ләй, бөтөнләйгә. [Табибә әбей;] Әле генә ҡайтып
күҙеңә күренһендәр ҙә, .. икеһе лә бер юлы төп
күтәрә сыҡһын да китһендәрсе. 3. Виишева.
Төп күтәрә һуғыу һөйл. 1) бөткәнсе эсеү; 2) пы
ран-заран килтереү. Револю ция [Сибай агай
ҙың] аттарын да, ..хыялдары н да төп күтәрә
һуҡты. И. Насыри.
ф һуҡм аҫ ҙур күтәрер. Әйтем. Яңыны иҫке
күтәрә. Әйтем.
КҮТӘРЕШ ЕҮ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. күтәреү
1, 3—5. Күтәрешеп алып килеү. Ө й күтәрешеү.
Туй сыеымын күтәрешеү. Хужалыҡты аяҡҡа
баҫтырыуҙа ярҙам итеү, күтәрешеү,
КҮТӘ РЛӘ НЕҮ ҡ. диал. Күтәренеү,
КҮТӘр М Ә 1 и. ҡар, үксә 2. Бейек күтәр
мә.
КҮТӘРМӘ 2 и. Өйгә инә торған таҡта баҫҡыс.
Асыҡ күтәрмә. Ябыулы күтәрмә, ш Ишеккәйең
тар — инә алмам, күтәрмәң бейек — менә алмам
(Сеңләүҙән).
+ К үҙе ҡара күтәрмәгә йығылған йәберле
кеше үҙенән дә ныҡ йәберлене рәнйеткәндә
әйтелә,
КҮТӘРМ ӘЛЕ с. Үксәһе, күтәрмәһе бүлған.
Күтәрмәле итек. ш М өгәллимәнец аягында ..
оҙон ҡуныслы, бейек күтәрмәле ҡара ботинка.
3. Биишева.
КҮТӘРМ ӘЛЕКЛӘҮ ҡ. диал. Күтәрмәләү.
КҮТӘРМ ӘЛӘҮ ҡ. 1. Күтәреп алғандай итеп
хөрмәтләү. [Егет] батшага барып һөйөнсөләй.
Батша һөйөнсөһөнә ҡыҙын бирергә була. Шунан

уны батша кейәүе лә, батша кейәүе, тип, күтәр
мәләп алып китәләр (Әкиәттән).
2, Кемдеңдер э т е н , һүҙен ҡеүәтләү, хүплау.
Кеш енең һүҙен күтәрмәләү. ■ Ҡыҙрас ни әйтһә,
шуны тыңланы ул, уның шаян эштәрен һәр
ваҡыт хуплап, күтәрмәләп кенә торҙо. 3. БииШева.
3. Дәрт, Көс биреү, ярҙам күрЬәтеү. И ке өйҙөң
ҡарттарын у л [Сабира] гына күтәрмәләп йөрөй.
Һ. Дәүләтшина.
КҮТӘРМӘҪ с. диал. Балиғ булмаған, ваҡ.
Күтәрмәҫ балалар,
КҮТӘ РТЕҮ ҡ. 1. йөкм. ҡар. күтәреү 1, 3—6.
Тоҡто кешенән күтәртеү, Өй күтәртеү. Байраҡ
күтәртеү.
2. Астан хәлһеҙләнеп, тора алмаҫ булыу (м ал
ға ҡарата). Әхмәҙиҙең аты яҙ башынан уҡ күтәр
тә башлай һәм күк үләнгә аяҡ баҫмайынса төҫ
алмай. Ж, Кейекбаев.
КҮТӘРӘМ и, диал, Күтәрткән мал.
ф А ҡһаҡ күтәрәмдән яҡшыраҡ. Әйтем.
КҮҺӘҮ с. диал. 1. ҡар. биҙәү 2. К үһәү ҡатын.
К ү һәү һыйыр.
2. ҡар. күҫә,
КҮШ ЕГЕҮ (күшею*) ҡ. Ныҡ һыуланып өшөү.
Күш егеп бөтөү, ш Көнө яуа, төнөн яуа.. Ер
күшеккән, ер ҡаңгыра, М, Кәрим. Өҫтән ямгыр
яуа. Кешеләр, аттар ныҡ күшеккән, С. Әлибаев.
К үш еккән һары япраҡтар ергә һибелә. Н. Нәж
ми.
+ Күшеккән тауыҡ ҡар. тауыҡ.
КҮШ ЕКТЕРЕҮ ҡ. 1. Һыуландырып ныҡ өшөт
төрөү. Бер туҡтауһыҙ ямгыр һибәләй, күшекте
реп һөйәктәргә тиклем үтә, Һ. Әсәдуллин. Күшектергес елле-ямгырлы көндәр башланып кит
кәс, йәш ҡолондарга бауырлыҡ бәйләргә булды 
лар, ти (Әкиәттән).
2. эйһ. ф. ҡар. күшегеү. Ямгыр аҫтында ҡ ал
дыҡ, Күшектерҙе.
КҮШ ЕРЕЛЕҮ ҡ, 1. Ныҡ һыуланып, итәк-ең
сосолоу, ҡотһоҙланыу. Күш ерелеп килеп инеү.
ш Электән һыуга төшкән тауыҡ йөнөнә оҡшаган
хәҙрәттең туны канауга төшкәндән һуң тагы ла
күш ерелә төштө. И, Насыри.
2. Киң булып йәйелеү, эркелеү (нимәнеңдер
өҫтөңә сыҡҡан, иәки түгелгән шыиытслыҡгса тсарата). Боҙ өҫтөнә шәре сыҡҡан, күш ерелеп
ята,
КҮШКӘ и. Ҡайындың туҙы аҫтындағы йом
шаҡ ҡатлам.
КҮШКӘЙ: күшкәй япрағы диал. дегәнәк япрағы (ҡар. дегәнәк).
КҮШМӘК и. 1, Ҡайындың суғырмаҡлы тсабығы.
2. ҡар, күшкә.
КҮШТӘҮ и. диал. Оөмгөл, сөмөкәй.
КҮШӘ 1 [фарс,] и, иҫк, кит. Урам, Йыһандың
һәр күшәһе баҡса булды , М. ҒаФури,
КҮШӘ 2 и. диал. Шөйтө.
КҮШӘГӘ и, диал, 1. Шаршау,
2. Ябынса.
4 Күшәгә башы ҡыҙҙың ата-әсәһенә бирелгән
бүләк,
ф Кейгән ыштанды кем күрә, күшәгәне ил
күрә. Мәҡәл.
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КҮШ ӘК [фарс,] и, иҫк. кит. Йәйге йорт; аласытс. [Ҡарт] яҡындагы балыҡсылар күшәгенә
барып, Татлыбайҙың ҡайҙа урынлашҡанын һо
рашып белде. Ш. Шәһәр.
КЫ Л А Н УК [РУС. колонок] и. диал. Һары
шәшке.
КЫраНДаС [рус. тарантас] и. Еңелгә йөрөй
торған ҡупшы арба. Ҡөймәле кырандас. Ситәнле
кырандас, m Ҡырандас бәүелеүенә Әлтәф ҡарт
тың ,, йоҡоһо килде, Ғ. Хәйри.
КӘ 1 [гәр,] бәйл, иҫк, кит. Кеүек, һымаҡ.
КӘ 2 [гәр.] а, иҫк, кит. Һинең, һине. Ҡә бит
шәрәфеңде зыярат итәйем. М. Өмөтбаев.
КӘБаБ [гәр.] и. Тапалған иткә ярма, һарымһатс ҡушып тсурған ашамльгк. Кәбаб ҡурыу.
4 Кәбаб булыу үртәнеп, Ҡара көйөү. Беҙҙең
илдәр алыҫ ҡалды, әсәм илап ҡалды, һагынмаҡлыҡ бәгерҙәрем кәбаб булды (Бәйеттән).
# Уңган ҡатын арыш онон кәбаб итер. Мәтсәл.
КӘБаИр [гәр.] и. иҫк. Оло гөнаһ, енәйәт. Ғә
фү иткел уларҙы .. Улар ҡылган нисә төрлө кәбацр. М. ҒаФури.
К Ә БЕ р СӘН и. диал. Атс сәпсек (ҡар. сәпсеК).
КӘБЕҪТӘ [РУС. капүста] и. 1. Япрағы ҡат-ҡат
бүлып йомарланып үҫкән йәшелсә. Кәбеҫтә
орлого. Кәбеҫтә рассадаһы. Кәбеҫтә күсәне.
Кәбеҫтә ултыртыу. Сәскәле кәбеҫтә суҡланып
торған башлы кәбеҫтә.
2. ШУл йәшелсәнең ашай торғаи атс япрағы.
Кәбеҫтә ашы. Тоҙло кәбеҫтә. Яңы кәбеҫтә. К ә
беҫтә һурпаһы.
4 Диңгеҙ кәбеҫтәһе ашарға яратслы, шиф алы
диңгеҙ үләне. Кәзә кәбеҫтәһе һутлы йыУан һабатслы, тсалын тсабырсатс япратслы, тсыҙғылт сУтс
сәскәле, арса Ьымаҡтар ғаиләЬенә тсараған тауташ үләне.
К Ә Б И р [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Оло, ҙУр.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
КӘБИ СӘ : кәбнсә йылы Февраль айы 29 көндән
килгән йыл. Кәбисә йылы гәрәпсә өҫтәлмәле йыл
тигән һүҙ. Сөнки ундай йылдарҙы, февралгә бер
көн өүтәп, 366 көн тип иҫәпләйҙәр. «Совет Баш 
ҡортостаны», 1967, 31 декабрь.
КӘБӘ К и. 1. Игендең орлоғон тсаплап торған
осотс көп (һутстсанда, елгәргәндә, һурҙырғанда
төшә). Бойҙай кәбәге. һ о л о кәбәге. Тары кәбәге. ш [Елгәргес тә] көйләп, шатлыҡ йырлап,
буранлатып кәбәк осора. Ғ. Мәсғүт.
2. Бесән, һалам вағы. Беҙ .. һалам күбәһендә
уйнай башланыҡ. Бында рәхәт, тик елкәгә сәнс
келе кәбәк кенә тула. Ғ. Аллаяров.
3. диал. ҡар. көрпә 1 1.
4 Кәбәк баш атсылһыҙ, ахматс. Әммә ҡыйын
кәбәк башлы әҙәм булһа янында. Ғ. Дәүләтов.
КӘБӘ КЛӘН ЕҮ ҡ. Кәбәккә әйләнеү; ватсланыү.
КӘБӘКЛӘҮ ҡ. Кәбәккә әйләндереү; ватслау.
һалам ды тапап кәбәкләп бөтөү. ■
КӘБӘ К-ҺӘБӘ К и. йыйн. Игендең төрлө сүп-сары. Бураһында бөткән бар игендәр, ҡалган
кәбәк-һәбәк, ваҡ-төйәк, М. ҒаФури.
КӘБӘН и, Ҙур, түңәрәк итеп, ослап һалған
бесән йәки кәлтә өйөмө. Ҡыш лау кәбән. Бесән
кәбәне. Кәбәндәге ашлыҡ. Кәбән осо. Кәбән тө
бө, Кәбән ослау. Кәбән башында тороу. Кәбән

һалыу. Кәбән ҡойгос. ■ Беҙ бесән йыйҙыҡ.
Күбәләрҙе бергә өйөп, ҙур кәбән ҡойҙоҡ. Ш. Бик
ҡол. А ҙаУ кәбән ҡышлаған, йыл Ултырған
кәбән. Кәбән аяғы һаҙмат ерҙә кәбән аҫтына
бүкәнләп ҡуйылған үрындыҡ һымаҡ ҡоролма.
Кәбән аягы яһау. Кәбән сыбығы диал. ҡар. ба
шағас 1. Кәбән тағаны кәбән эсенә ҡыуышлап
ҡуйылған ағас. Кәбән һикеһе диал. ҡар. кәбән
аяғы.
4 Кәбән баш иләмЬеҙ ҙур баш. Кәбән башы
һөйл. түңәрәк икмәктең беренсе телеме; ҡыйыр
сыҡ. Кәбән төбө һөйл. түңәрәк икмәктең иң
Ьуңғы телеме.
•
Кәбән күрмәгән кәбән ишеген эҙләгән,
Мәҡәл.
КӘБӘНҠ ОШ и, диал. Төйлөгән.
КӘБӘНӘК и, диал, Күҙ ҡабағы.
КӘБӘ р КӘ [РуС. каморка] и, диал, 1. Мейес
арты. / Өйҙә быҙау, бәрәс тотоу өсөн эшләнгән
урын; көпкә. Кәбәркәләге кәзә бәрәстәренең
ара-тирә кертелдәтеп бесән көйшәгәне ишетеле,
М. Тажи.
2. Соландағы бүлмә; кәзәнкә.
КӘБӘТӘ с, диал. Әрпеш, бысраҡ. Кәбәтәгә
ҡатыу кергә ҡатыу, ҡараға ҡатыу.
КӘГЕЗ с. Ябыҡ, кәрһеҙ, бәләкәй кәүҙәле.
Кәгез кеше. Кәгез мал, ■ Ошо бәләкәс, кәгез
генә ҡарттың ат өҫтөндә .. ҡылыс уйнатып йөрө
гәненә спортсмен егет ышана алманы, күрәһең,
Р. Солтангәрәев.
КӘГЕЗЛӘНЕҮ ҡ. Кәгезгә әйләнеү.
КӘГЕТ и, диал. Күкйөн.
КӘГЕҮ (кәк^) ҡ. һөйл. 1. Һуғыу, ҡундырыу.—
Исемең кем? Әйт! — ти малай.— Н иңә кәрәк? —
ти Әсгәт.— Кәрәккәнен бик белерһең, елкәңә
берҙе кәкһәм. С™ Кулибай.
2. күсм. Араҡы эсеү; төшөрөү. [Шәмсиә:] Ул,
Яппар, әҙерәк кәккән, ятып торһон, Б. Бикбай.
3. күсм. Һорамай алыу; сәлдереү.
К Ә ҘҘА Б [гәр.] и. иҫк, кит. Алдаҡсы, ялғансы.
КӘҘӘЛӘЙ [РуС. козули] и, диал, ҡар, ашыҡ 1
2. К әҙәләй уйнау.
КӘЖ ЕҮ ҡ. диал, 1. ҡар. мөнйөү 3.
2. Әсенеү, көйөү.
КӘЖ КЕЛДӘҮ ҡ. һөйл. Кәжк-кәжк итеп йүт
кереү, кәжк-кәжк килеү. Кәжкелдеге сыгыу.
кәжк кәжк оҡш. Ғыжылдабыраҡ йүткер
гән тауышты белдергән Ьүҙ. Кәжк-кәжк итеү.
Кәжк-кәжк килеү.
К Ә ЗА ЛИ К [гәр.] а. иҫк. Шулай, шулай уҡ.
Нә хурлыҡтыр тугандар, әй дуҫ-иштәр .. кәсепте
тәрех итеп эшһеҙ ятыуҙар, кәзалик ярты сәйгә ер
һатыуҙар (Бәйеттән).
КӘ ЗЕКЛӘ Ү ҡ. диал. Үсекләү.
К Ә ЗИ Б [гәр.] с. иҫк. кит. Алдыҡ, ялған.
КӘЗӘ и. Мамығы, һөтө Ьәм ите өсөн аҫырала
торған мөгөҙлө-, ҡыҫҡа ғына ҡойроҡло ваҡ мал.
Бәрән кәзә. Оло кәзә. Шешәк кәзә. Дебет кәзәһе.
Кәзә дебете. Кәзә ҡымыҙы. Кәзә һөтө. Кәзә
бәрәсе. Кәзә тәкәһе. Ҡыр кәзәһе диал. ҡоралай.
4 Кәзә билете ҡар, билет. Кәзә кәбеҫтәһе
ҡар, кәбеҫтә. Кәзә манын сығарыу 1) беләк итен
киҫә һуғып ҡабартыу; 2) хәлдән тайҙырыу.
Урмандан ҡоро-һары һөйрәп алып ҡайтабыҙ,
.. Бейек ярҙы менгәндә кәзә майҙарын сыгара.
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Я. Вәлиев. Кәзә мөгөҙө йыла япраҡлы, ватс ҡына
өйкөм сәскәле, ҡуҙак емешле йылы Яҡ агасы
һәм шул ағастың оҙон ҡара емеше. Кәзә талы
кар, тал. Кәзә төкөү үсегеү. Кәзә һаҡалы ҡат
марлы сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған, ҡыҫҡа
ғына шыр һабаҡлы, һары суҡ сәскәле ашай тор
ған үлән. Арбап торҙо беҙҙе кашлактарың әсе
оҫҡоно, кәзә һаҡалы,, Беҙ аяҡҡа баҫтыҡ у л
йылдарҙа, ана ш улай ерҙән һут алып. X. Н а
заров.
КӘЗӘ КЕЙ [Рус. казакин] и. Ултыртма лғалы,
оҙон еңле, эсләп, билләп тегелгән өҫ кейеме.
Биш билле кәзәкей. Бәрхәт кәзәкей. Сатин кә
зәкей, Кәзәкей тун кәзәкей һымаҡ итеп тегелгән
тышлы тун.
КӘЗӘЛӘНЕҮ ҡ. Үсегеп ҡарышыу; кирелә
неү. [Мотал:] Ул бала-саганың ш ул булы р инде:
саҡ кына ел-ямгыр тейҙеме, кәзәләнергә тора.
М. Хәйҙәров. / күсм. Ыңғай ғына йөрөмәй, көй
һөҙләнеү (машина, механизмдарға ҡарата).
[Гөлсәсәк:] Бы нау үтеге кәзәләнә бит, әй.
Ш. Бикҡол.
КӘЗӘНКӘ [РУе. казёнка] и. Соландағы бәлә
кәй бүлмә; соланса.
кәзә ьарыҡ и. йыйн. Кәзә һәм һарыҡтар;
ваҡ мал.
КӘЙ и. диал. Салғыны һапҡа беркетеп ураған
ҡайыш.
КӘЙҒЕ и. диал. Бағау.
КӘЙД [гәр. ] и. иҫк. кит. Мәкерле эш, хәйлә.
Яһилдарга тотҡон ҡылма, хасидтарҙың кәйден
һаҡла. М. Өмөтбаев.
КӘЙЕГЕҮ (кәйек*) ҡ. диал. Бүгеү, биҙеү.
КӘЙЕЛЕҮ ҡ. 1. Ҡыялатып, урата килеп боро
лоу. Кәйелеп осоу. ш һауа ла р ҙа осҡан ай ҡарсыга, кәйелә-кәйелә килә ҡош күреп (Халыҡ
йырынан).
2. Боролғанда юлдан сығып, һарҡыуға тайып
төшөү; һырғалау (санаға, саңғыға ҡарата).
Саңғы кәйелә, ш К орүҙәк соҡорона төшкән
саҡта, сана кәйелеп, тәртә төбө өҙөлөп киткән,
Б. Бикбай.
КӘЙЕЛЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. кәйелеү 1.
к ә й е л т е ү ҡ. 1. Һарҡыуҙа йәки боролмала
шыйғалатып юлдан сығарыу. Ҡырын юл сананы
кәйелтә,
2.
Ялпаҡ яҫы ташты һыу өҫтөнән һикертәһикертә ебәреү; сәпәтеү. Бәхетемде һынап ҡа
райымсы — кәйелтәйем күлдә ахаҡ таш. Ә. Әхмәтҡужин.
КӘЙЕЛТМӘК и. Сананы кәйелтә торған ҡы
рын ер. Кәйелтмәккә барып төшөү,
КӘЙЕЛТМӘКЛЕ с. Кәйелтмәге күп. Кәйелт
мәкле юл,
КӘЙЕН 1 с, диал, ҡар. кесе 1. Ул минән ике-өс
йәшкә кәйен.
К Ә Й Е Н 2 бәйл. диал. Һуң, һуңынан. [Истебай:] Бы нау көтөүҙе әйләп ҡуйгандан кәйен,
ауылга барып, тамаҡ туйҙырайым, тип китеп
барамын. Һ. Дәүләтшина.
КӘЙЕҮ к. һөйл. Йән көйөү. Үткән эшкә кәйеп
ни файҙа. / Йән көйөп әрләү.
КӘЙЕФ [гәр.] и. 1. Эске рухи хәл, күңел торо
шо. Яҡшы кәйеф. Кәйеф боҙолоу. Кәйеф насар
булыу. ■ «Кәйеф нисек? » — тиҙәр күршеләрең,

«Кәйеф шәпме? » — ти дуҫ-туганың. Улар кәйе
фен боҙмаҫ өсөн ҡайсаҡ: «Кәйеф бик шәп!»
тигән булаһың, С. Кулибай.
2. Күңел күтәренкелеге; ҡәнәғәтлек. Алгы
рәттән бер урын алып, йәйелеп ултырып [Таш
булатов] кәйеф менән тартырга тотондо, И. Насыри. / Кешенең үҙен яҡшы һиҙеүе, күңел теүәл
леге. Кәйеф килеү, ш Аҡбашҡа у л [Азаматов]
аҙаҡ барырга булды. Бөгөн уның ваҡыты ла,
кәйефе лә юҡ ине. Ә. Вәли. Кәйеф бөтөү (йәки
китеү, ҡырылыу, төшөү) кәйеф насарланыу,
күңелһеҙләнеү, һантауҙы күтәргәйнем, балыҡ
ысынлап та юҡ. Кәйефем ҡырылды. Н. Мусин.
Кәйефе китеп, йәш агыҙып болоттар йөрөй ту
ҙып. Р. Бикбаев. Кәйефте бөтөрөү ( йәки ебәреү,
ҡырыу, төтө р ө ү) яҡшы кәйефте юҡҡа сығарыу,
кәйефте боҙоу. А ҙ түгел әле, аҙым һайын кәйеф
ҡыра торган сәбәптәр. С. Кулибай.
ф Кәйеф ҡороу уйнап-көлөп күңел асыу.
КӘЙЕФ ЛЕ с. Күтәренке күңелле; шат. Ғәйшә
бөгөн иртәнсәктән үк кәйефле булды. Кешенең
кәйефе яҡшы икән — эше лә ырай. Ә. Вәли.
КӘЙ ЕФ ЛӘ Н ДЕр ЕҮ ҡ. Кәйефле итеү. Кешене
кәйеф ләндереү.
КӘЙЕФЛӘНЕҮ ҡ. Яҡшы кәйефле булыу,
ҡәнәғәтлек кисереү. Шәриф бер аягын алга һу
ҙып, .. бик кәйефләнеп, тамам шатлыҡ менән тирләп сәй эсте. М. Ғафури. Ҡанатланып, кәйефлә
неп ҡайттым өйгә. Н. Нәжми.
кәйеф саФа и. йыйн. Уйын-көлкө, рәхәт
лек. Өйрәнсек ҡалган гүмерен батша һарайында
йәшәп, ҡәҙер-хөрмәттә, кәйеф-сафала уҙгарган.
3. Биишева.
ф Кәйеф-сафа ҡороу уйнап-көлөп күңел асыу.
КӘЙЕФ Х О Зу р и. йыйн. ҡар. кәйеф-сафа.
Ултырҙылар кәйеф-хозур ҡороп, ҡара-ҡаршы
түңәрәк өҫтәлдә, М. Тажи.
КӘЙЕФ ХӘТЕр и, йыйн. Кешенең кәйефе
һәм хәл-әхүәле.— Туташ, кәйеф-хәтерегеҙ хуш 
мы? — тигән булам .— Арыу әле,— ти Зөләйха.
Т. Йәнәби.
КӘ Й ЕФ ҺЕҘ с. Н асар кәйефле; асыулы, кү
ңелһеҙ. Кәйефһеҙ йөрөү. Кәйефһеҙ саҡ. ш Ләлә .. походтан бик кәйефһеҙ ҡайтып керҙе,
Т. арслан.
К Ә Й ЕФ Һ ЕҘЛ ЕК и. Кәйефһеҙ, күңелһеҙ хәл.
Кәйеф һеҙлек — күңел бушлыгы у л ,, Юҡ у л —
хатта рухи имгәнеү, С. Кулибай.
К Ә Й ЕФ ҺЕҘЛӘ Н Д Ер ЕҮ ҡ. Кәйефһеҙ итеү.
Кеш ене кәйефһеҙләндереү,
КӘЙ ЕФ ҺЕҘЛӘ Н ЕҮ ҡ. Күңелһеҙ хәлгә килеү;
күңелһеҙләнеү. [Сөнәгәттең] үҙенә атап хат
яҙмаганы өсөн Салиха бер аҙ кәйефһеҙләнде,
Ж. Кейекбаев.
КӘЙЕФ ШӘр И Ф и, йыйн. ҡар. кәйеф-хәтер.
КӘЙКЕ с . диал. Ҡайҡы. Кәйке танау,
КӘЙКӘЙЕҮ ҡ. диал, 1. Кәксәйеү. [Хәкимдең]
электән алга сыгыбыраҡ торган эйәге тагы ла
ныгыраҡ ослайып кәйкәйгән, Я. Хамматов.
2. Ҡайҡайыу. Артҡа кәйкәйеү.
КӘЙКӘЙТЕҮ ҡ, диал. Кәксәйтеү.
КӘЙКӘЛӘК с, диал. Кәйелтмәкле.
КӘЙКӘЛӘТЕҮ ҡ. диал, ҡар, кәйелтеү 1.
КӘЙКӘЛӘҮ ҡ. диал, ҡар, кәйелеү 2.
КӘЙКӘН и, диал. Ҡылансыҡ.
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к ә й к ә н л ә ү ҡ. диал. Ҡылансыҡланыу,
ҡыйпанлау.
КӘЙЛЕ [ҡаҙ.] с. Урыны-үрыны менән, андаһанда ғына үҫкән; ала-сула (иген, үҫемлектәргә
ҡарата). Иген кәйле булган,
КӘЙЛЕТЕҮ (кәйлек#») ҡ. ҡар. кәйелеү.
КЭЙЛЭ [РуС. кайло <нем.] и. Ике бащы ла
үткер сүкеш рәүешендәге ағас һаплы ҡорал.
К әйлә менән ҡаҙыу. К әйлә менән таш ватыу.
КӘЙМЕЛДӘҮ к. диал. һиңкелдәү.
к ә й п е л е ү ҡ. һөйл. ҡар. кәйелеү 1. К әйпе
леп — кәйпелеп оса күгәрсендәр. А. Игебаев.
КӘЙПЕЛТЕҮ ҡ. ҡар. кәйелтеү 2. Ташты кәй
пелтеп ебәреү,
КӘЙТӘН и, 1. Уҡалы таҫма. Уның [һом ай
ҙың] усма шәлкемдәй, енсектәрен ҡапларҙай,
кәйтән менән биҙәүле сәс толомо һалынган.
«Урал батыр».
2. Үрмәле тар таҫма; ейәк. Кара гына бәрхәт
күлдәгемә кәйтән тектем ҡыҙыл ебәктән (Халытс
йырынан).
КӘЙФИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Нәмәнең
тыштсы ҡиәФәте, рәүеше.
2. Эштең рәүеше, хәле.
КӘКЕРСӘК и. 1. Киртләс-киртләс һыҙыҡ.
Тау мороно һайын юл кәкерсәк яһап китә.
Ж. Кейекбаев. / Киртләс-киртләс биҙәк. Ваҡ кә
керсәк.
2. Үрәсә ЬалыУ өсөн арба күкрәгенә ҡуйылған
ике кәкре ағас. А лгы кәкерсәк. Артҡы кәкер
сәк.
3. иҫк. Һабанға атты мисәү өсөн ҡуйылған
кәкре ағас.
КӘКЕр СӘКЛЕ с. Кәкерсәк (1 мәғ.) рәүешен
дәге. Кәкерсәкле һыҙыҡ. Кәкерсәкле биҙәк.
КӘКЕРСӘКЛӘҮ ҡ. Киртләс-киртләс итеү,
кәкерсәкле итеү.
КӘКЕРСӘЛӘҮ ҡ. диал. Кәкерсәкләү.
КӘКЕС с. 1. Кәкрәйеп өҫкә ҡараған; кәксәй
гән. Кәкес бармаҡ, ш Мырҙаш .. шаҙра табаҡ
битле, кәкес танаулы, шагыр күҙле кеше. Д. Юл
тый.
2. диал. ҡар. бәкес 1 1. Кәкес салгы.
КӘК КҮК оҡш. Кәкүк ҡысҡырған тауышты
белдергән һүҙ. [Кәкүк] һаҡаулана, йәмле май
айы уҙһа. К әк-күк тип әйтер урынга, кәккәк ти
гән була. С. Кулибай.
КӘКРЕ 1с. Вер яҡҡа бөгөлгән, тура бүлмаған,
төҙ түгел. Кәкре агас. Кәкре аяҡ. Кәкре таяҡ.) j
Кәкре һыҙыу, ш Һыу ситендә ялбыр кәкре
ҡайын, һыу әсәме эйелеп көн буйы. Ф . Бикбов.
Кәкре һыҙыҡ мат. тура булмаған, бөгөлгән,
кәкрәйгән һыҙыҡ.
+ Бармағы үҙенә [табан] кәкре ҡар. бармаҡ.
Дөйә муйынынан кәкре бик килешмәгән эшкә
ҡарата әйтелә. Кәкрегә бөкрө эш уңайға бармай,
гел кире килгәндә әйтелә. Кәкре тимер диал.
тәртешкә.
# Кәкрене бөкрө күрә алмай. Мәҡәл.
КӘКРЕ 2 и. диал. ҡар. бөккән 1. Еләк кәкреһе.
Картуф кәкреһе. Ҡаҙан кәкреһе ш ул уҡ ҡаҙан
ҡолағы (ҡар. ҡаҙан).
КӘКРЕ-БӨКРӨ с. Тегеләй ҙә былай ҙа кәкре,
төрлө яҡҡа кәкрәйгән. Кәкре-бөкрө агас. Кәкребөкрө тимер. Кәкре-бөкрө урам. ш Өмөтбайҙың

өйө кәкре-бөкрө ҡайын агасынан, унан-бынан
һупалап ҡына яһалган. Ғ. Дәүләтшин.
КӘКРЕСУҠЫШ и. диал. Ҡурпысыҡ.
КӘКРЕШКӘ с. һөйл. Ябығып, кәкрәйеп бөт
кән. Ҡурайсы Әхмәҙи ҙә ярлы. Ш улай ҙа уның,
кәкрешкә генә булһа ла, ат ҡынаһы бар.
Ж. Кейекбаев.
КӘКРӘЙЕҢКЕРӘҮ ҡ. Саҡ-саҡ ҡына кәк
рәйеү, бөгөлә төшөү. Кәкрәйеңкерәп йөрөү.
Агас кәкрәйеңкерәп үҫкән.
КӘКРӘЙЕҮ ҡ. Кәкрегә әйләнеү, кәкре булыу.
Кәкрәйгән агас. ■ [Хәлим агайҙың] гүмер буйы
байҙарга йорт һалып, келәт бурап кәкрәйеп ҡат
ҡан бармаҡтары ҡәләм тоторга харап ипһеҙ.
3. Виишева. / Билде бөгөү, алға эйелеү. К әк
рәйеп йөрөү. Кәкрәйеп тороу.
КӘКРӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. кәкрәйеү. Көн
боҙолдо.. Көтөүгә ҡыуган малдар төш етеретмәҫтән ҡалтыранышып, кәкрәйешеп кире
әйләнеп ҡайталар. Ф . Әсәнов.
КӘКРӘЙТЕҮ ҡ. Кәкрегә әйләндереү, кәкре
итеү. Таяҡты кәкрәйтеү.
КӘКРӘНЛӘҮ ҡ. мыҫҡ. Көс-хәл менән ыңғыршыңғыр ҡуҙғалыу (хәлһеҙ кешегә ҡарата).
К әкрәнләп эшләп йөрөү.
КӘКСӘЙЕҮ ҡ. 1. Кәкрәйеп өҫкә ҡарау (ни
ҙеңдер осона, башына ҡарата). Кәксәйгән итек.
■ Ҡатын уртаса буйлы, аҡһыл һары сәсле, та
науы бер аҙ өҫкәрәк кәксәйеп тор[а]. Н. асан 
баев.
2. Билдән бөгөлөп шоҡорайыу. һы уы ҡҡа
кәксәйгән, дүрткә бөгөлгән башмаҡтар .. Стәр
легә ҡарай юл тотто. «Һәнәк», 1969, № 7.
КӘКСӘЙТЕҮ ҡ. Кәкрәйтеп өҫкә ҡаратыу (ни
мәнеңдер осон, башын). Ҡ оралай алгы аяҡтарын
ике яҡҡа киреп, башын кәксәйтеп ҡатып тик то
ра. С. Кулибай.
КӘКСӘН БӨКСӘН оҡш. Билдән яҙыла ал 
май саҡ-саҡ ҡуҙғалғанды белдергән һүҙ. К әк
сән-бөксән килеп йөрөү.
КӘКСӘНЛӘҮ ҡ. 1 . Кәксән-бөксән килеү, алға
иңкәйеү; кәкрәнләү. Кәксәнләп йөрөү.
2. Башты кәксәйтеп борғаланыу; кәкәнләү.
К әксәңләп йылан йөҙөп килә.
КӘКҮК и. Оҙон ҡанат-ҡойроҡло, күкһел
һыртлы, сыбар бауырлы урман ҡошо (йомортҡаһын үҙе баҫмай, сит ояға һала). Кәкүк
тауышы, ш Арыш быуынга һикергәндә кә
күк һаҡауланып, саҡыр [май башлай]. А. Т а
һиров.
ф Кәкүк айы ҡар. ай 1 3. Кәкүк емеше йөнтәҫ
һабаҡлы, ваҡ ҡына буранка рәүешендәге алһыу
йәки күк сәскәле баллы ҡыр үләне; күк һөтлөгән.
Кәкүк ҡатаһы (йәки ситеге) һары ирен сәскәле,
оҙонсараҡ япраҡлы ҡыр үләне. Кәкүк сәрмәһе
диал. ҡар. кәкүк ҡатаһы. Кәкүк эйеү диал. сәң
гелдәк эйеү. Кәкүк саҡырта сығыу кәкүк саҡыр
ған ваҡытта яланға уйынға сығыу. Кәкүк төкө
рөгө ҡар. төкөрөк.
КӘКҮКБаШ ҡ. диал. Кәкүк емеше (ҡар.
кәкүк).
КӘКҮРКӘ и. Майға баҫҡан ҡамырҙан ишеп,
бормалап яһалған күмәс.
КӘКШӘЙЕҮ ҡ. ҡар. кәксәйеү.
КӘКШӘНЛӘҮ ҡ. ҡар. кәксәнләү.
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и, Һөйл. Б алалар телендә «бысраҡ,
насар» тигән мәғәнәлә әйтелә.
КӘКӘНЛӘҮ ҡ. Башты кәксәйтеп, борғалана-борғалана хәрәкәт итеү (йылан, ҡарышлауытс
һымаҡтарға тсарата). һ ө лө к кәкәнләп тора. Й ы 
лан кәкәнләп йөҙөп килә.
КӘКӘШ и. и ҫ к . Өс литр һыйышлы тире һауыт.
КӘЛ 1 и. Баҫылып тығыҙланыуҙан йәки бәҫә
реүҙән барлытсҡа килгән киҫәк, тсатлам. Бесәнде
кәле менән алыу.
КӘЛ 2 [гәр,]: кәл нтеү диал, хәлдән тайҙырыу,
арытыу.
КӘЛАМ [гәр.] и. иҫк. кит. Һүҙ, телмәр. Залимды телһеҙ, һине өҫтөн итер тогро кәлам. М. ҒаФури. Сәләм һуңында {йәки бәғдендә) кәлам
сәләм һуңында һүҙ (хат яҙғанда тсулланыла).
Сәләм бәгдендә кәлам, беҙҙең тарафтан һеҙгә
бер малай ебәрелә. Ғ. Ғүмәр.
КӘ Л Б [гәр.] и. иҫк, кит. Эт.
КӘЛБӘТӘЙе. диал, СиФаты еренә еткерелмә
гән; насар. Оҫта мин тип маҡтана, эшләгәндә
кәлбәгәй.
КӘЛДӘК и. һөйл. 1. Утсмашып тсаттсан киҫәк.
Бутҡаның кәлдәгән яҙыу.
2. ҡар. кәл ‘.
КӘЛДӘКЛЕ е. һөйл. Төйөр-төйөр булып утсмаштсан. К әлдәкле бутҡа. Эремсек кәлдәкле б у
лып эрегән.
КӘЛДӘКЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. Кәлдәкле булып
тсатыу. Әүмәлә кәлдәҡләнеп бешкән.
КӘЛЕП: кәлеп булыу ҡар. кәлепләнеү 1. К ә
леп итеү ҡар. кәлепләү 1.
КӘЛЕПЛӘНЕҮ ҡ. 1. Бер нәмәнең рәүешенә
йәтешләнеү; тсалыплашыу. [Шофёр] кәлепләнеп
бөткән ҡулдары менән баранканы әйләндерәәйләндерә .. үҙ күргәндәрен һөйләй. Р. Солтангәрәев. / Йәтеш булып, тура килеп тороу, ки
лешеү. [Егеттең] кепкаһы кәлепләнеп кенә маңгайына ятып тора. Д. Бүләков.
2. күсм. һөйл. Нимәгәлер йәтешләнеү; уңай
лашыу. Ул көндөҙ йоҡларга кәлепләнгән,
КӘЛЕПЛӘҮ ҡ. һөйл. 1. Берәй нәмәнең рәүе
шенә йәтешләү; тсалыплаштырыу.
2. күсм. р әткә, яйға килтереү.
КӘЛЖ И ҒЫ р и. диал. Кеҫәртке.
КӘЛИТӘ и. диал. Аңра шалтсан.
КӘЛИМӘ [гәр.] и. Һүҙ. Бер кәлимә һүҙ бер
ауыҙ һүҙ, бер һүҙ. Бер кәлимә һүҙ әйтеү. Бер кә
лимә йылы һүҙ, ■ [Дәрүиш:] И л агалары, сабыр
итегеҙсе, Мосафирҙың да бер кәлимә һүҙен
тыңлагыҙ. М. Кәрим.
КӘЛИСӘ [гәр.] и. иҫк. Ҙур сиркәү, собор.
КӘЛЙЕМӘ и. 1. Ҡ ар аҫтында тсышлаған серек
картуФ крахмалы.
2. Шунан бешерелгән тсойматс. [Апайым] баҡ
са ҡаҙганда сыҡҡан картуфтан кәлйемә бешерә.
Ғ. Ибраһимов.
КӘЛЙӘ [Рг/С. кайло] и. диал. Бағау.
КӘЛЙӘН-КӨЛЙӘН оҡш. Ян-яҡҡа аушантаушан килгән хәрәкәтте белдергән һүҙ. [Амантаевтың] тубыҡ быуындары хәлһеҙләнгәндәнхәлһеҙләнә бара. Аяҡтарын кәлйән-көлйән ки л
тереп атлай. Ф. Иҫәнғолов.
КӘЛЛЕ с. Бәҫәреп ҡатлы-ҡатлы булып утсмаштсан. К әлле бесән. К әлле тиреҫ.
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КӘЛЛӘНЕҮ ҡ. Баҫылып тығыҙланыуҙан
тсатлы-тсатлы булып утсмашыу. Бесән кәлләнгән.
Оҙаҡ ятҡан тиреҫ кәлләнә.
кәлп оҡш. Ҡапыл тсолап төшкәнде, яҙа баҫтсанды белдергән һүҙ. К әлп итеп ҡалыу,
кәлпәк и, һөйл, Ниҙең дә булһа түңәрәк
ялпатс башы. Сөйҙөң кәлпәге йәнселгән. Кәлпәк
башлы сөй. Бәшмәк кәлпәге,
КӘЛСЕр и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
КӘЛСӘ и. диал. Ҡылған. Кәлсәгә салгының
үткере кәрәк.
КӘЛСӘКЛӘНЕҮ ҡ. һөйл, Нытс кибеүҙән
ыуалып тороу (үлән, бесәнгә ҡарата).
КӘЛТТИМ и, диал. Ҡылтым.
К ӘЛТЕр ЕС и. диал. Бәләкәй тимер күнәк.
КӘЛТЕр К ӨЛТӨ р оҡш. 1. Тимер, тсалай
һыматс нәмәләр һелкенгәндә келтерләп сытсҡан
тауышты белдергән һүҙ. Кәлтер-көлтөр итеү.
■ Эшелондар кәлтер-көлтөр килеп, көнбайыш
ҡа табан ашыга. Ғ. Шәрипов.
2. күсм. Көс-хәл менән саҡ ҡыбырлағанды
белдергән һүҙ (оло йәштәге, хәлһеҙ кешеләргә
ҡ арата). Кәлтер-көлтөр генә йөрөү.
КӘЛТ К Ө Л Т оҡш. Быуынһыҙ һымаҡ тәнте
рәкләп атлағанды белдергән һүҙ. Кәлт-көлт ки
леп атлау. Кәлт-көлт баҫыу.
КӘЛТӘ 1 и. диал. Һикәлтә.
КӘЛ1ГӘ2 [фарс.]: кәлтә йыланы диал. ке
ҫәртке.
КӘЛ^ГӘЙЕҮ 1 ҡ. диал. Кәксәйеү.
КӘЛТ ӘЙЕҮ 2 к. диал. Ҡылтайыу.
КӘЛТӘН-КӨЛТӘН оҡш. ҡар. кәлт-көлт.
КӘЛТӘНЛӘҮ ҡ. диал. Ян-яҡҡа аушаңлап
сайҡалыу. Паровоз ҡапыл боролганлыҡтан ва
гондар тагы ла ныгыраҡ кәлтәңләйҙәр һәм у л
аунарҙан, был аунарҙан гына ҡалалар. Ж. Кей
екбаев.
КӘЛӘБӘ и. диал. Дебеткә ҡатланған еп;
ҡатлыҡ.
КӘЛӘН КҮ р [рус, коленкор <Фр.] и. һөйл.
Коленкор. К әләнкүр яулы ҡ. ■ Ауыҙы ҡанга
буялган, йөҙө аҡ кәләнкүргә әйләнгән Йыһанды
күргәс Сәхибә ҡатып ҡалды. Ғ. Хәйри.
КӘЛӘП и. 1. (йәки кәләп ағасы) Иләнгән
епте аяҡлай торған ике башы саталы, ҡолас
ярым самаһындағы оҙон ағас. А ҡ ебәккәй һал
дым кәләпкә, бер бөртөккәйенә ҡалгансы (Х а
лыҡ йырынан). Кәләп һалыу (йәки һарыу) 1) епте
кәләпкә урау; 2) күсм. бер арала тегеләй-былай
туҡтауһыҙ йөрөп тороу. Килмәттең ҡәйнеше [ип
тәше менән] .. кисә, ярты төн аугансы гармун
тызылдатып, урам буйлап кәләп һалдылар,
Ф . Иҫәнғолов.
2. Шул ағасҡа аяҡланған еп. Йөн кәләбе.
Бер кәләп еп. ■ [Имам] оҙон йыуан сыбыртҡы
һын кәләп кеүек итеп урап муйынына аҫҡан.
Р. Ғабдрахманов.
ф Кәләп буйы юл (йәки ер) үтелгән юлдың
бик аҙ, ҡыҫҡа булғанлығын белдерә. Аҡмырҙа
әй бара, ти, әй бара ти, артына әйләнеп ҡараһа,
кәләп буйы ер барган, ти (Әкиәттән).
КӘЛӘПЛЕ с. Кәләпкә һалынған; аяҡлы. К ә 
ләпле еп. К әләпле йөн.
КӘЛӘПЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡ а р . кәләпләү. Кә
ләпләнгән еп.

591

КӘЛ

кәм

к ә л ә п л ә ү ҡ. Кәләпкә һалыу; аяҡлау. Епте
кәләпләү, Йөндө кәләпләү,
КӘЛӘПҮШ [фарс,] и. Ҡ атын-ҡыҙҙың бейек
түбәле, арҡаны тотош ябып торған, сулпылар
менән биҙәлгән киң арҡалығы булған, тәңкәмәрйенгә бөткән боронғо баш кейеме. Кәләпүш
түбәһе. К әләпүш ҡойрого,
КӘЛӘШ и, 1. Әйттерелгән ҡыҙ (кейәүенә
ҡарата). Кәләште оҙатып алыу, ■ [Ғәлимйәндең] кәләшкә бараһы бар. Әле лә инде, эш ваҡы 
ты тип, өс аҙна бара алмай ҡалды. И. Насыри.
Кәләш алыу әйләнеү. Кәләш кейәүләү ҡар.
кейәүләү. Кәләш әйттереү һөйләшеп, кәләш
килешеү. Ҡарт өс улына ла кәләш әйттереп,
ҙур-ҙур йорттар һалдырҙы, ти (Әкиәттән).
2. Ҡатын (тәүге өйләнешкән йылдарҙа). Й ыл
да уҙманы, кәләше уга [Буранш ага] бал ҡорто
кеүек теремек ., ҡыҙ табып бирҙе. 3. Биишева.
•
Көйһөҙ кейәү кейәүләп ятҡансы, көйлө
кейәү кәләшен алып ҡайтҡан. Мәҡәл.
КӘЛӘШ ЛЕККӘ р. Кәләш, ҡатын итеп (алыу,
һоратыу һ. б.), кәләш, ҡатын булып (килеү).
Әхмәтшаһы уны [Сәрбиямалды] кәләш леккә а л
ырга һорап бер тапҡыр ҙа яусы ебәрмәне. 3. Б и
ишева. Т үбәм күккә тейер ине, һин килһәң кә
ләш леккә (Халыҡ йырынан).
КӘМ [фарс.] p. 1. Тейешле күләмдән, һандан
әҙ; киреһе артыҡ. Кәм биреү. Көткәндән кәм
сыгыу. / Билдәле бер кимәлдән әҙ. Көрән аттың
даны таралды. Ғаяз байҙың түбәһе күккә күтә
релде ..М и н дә аты уҙган Ғаяз байҙан кәм шат
ланманым. Д. Юлтый. Ҡәмәр әбейҙең ҡыуанысы
башынан ашҡан. Ул түрҙә .. ултыра. Дәрәжәһе
оҫтабикәнән бер иле лә кәм түгел. Ғ. Дәүләтшин.
2.
Булмышы, сиФаты яғынан насар; түбән.
Кәм күреү. / / Кәм кеше. Үҙеңде кәмгә һанау,
ж Зы я Тайморзин ысын артистарҙан кәм түгел.
Ул йырга, у л бейеүгә — уны гына ҡуш. М. Тажи.
ф Кәмен ҡуймау һөйл. эш-ҡылыҡта кемдәндер
ҡалышмау. Кәм тигәндә иң әҙе; әҙ тигәндә, кә
мендә. Кәм һөйләм грам. ҡайһы киҫәге төшөп
ҡалғаны аңлашылып торған ябай һөйләм.
КӘМа-ЙӘНБӘҒИ [гәр.] р. иҫк. кит. Нисек
кәрәк — шулай; тейешенсә.
КӘМаЛ [гәр.] с. иҫк. кит. Камил.
КӘМаЛӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Камиллыҡ.
Кәмаләтең бөйөк һинең Өммөкамал, Ш. Бабич.
КӘМа-ҺҮӘ [гәр,] р. иҫк. Нисек булһа — шу
лай; булғанынса. Бөтә хәлде кәма-һүә һөйләп
бирҙем,
КӘМЕНДӘ инш. Әҙ тигәндә, кәм тигәндә.
һ ә р ауыл һайын кәмендә өс указный м улла бар,
Ш. Бабич.
КӘМ ЕТЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар, кәметеү.
КӘМ ЕТЕҢКЕр ӘҮ ҡ. Күләмен, һанын кәметә
биреү, аҙайта төшөү. Хаҡы н кәметеңкерәп
һатыу,
КӘМЕТЕҮ ҡ. Күләмен, һанын әҙәйтеү; киреһе
арттырыу. Тиҙлекте кәметеү. Планды кәметеү,
Сыгым күләмен кәметеү, ■ [Үм әр ҡарт] мәһәрҙе
һаман кәметмәй, етмәһә, туйына тыу бейә һуйыр
һың, тип әйтә, ти . Һ. Дәүләтшина.
КӘМЕТЕҮСЕ и. мат. Икенсе бер һандан
алынып, шуны кәметкән һан.
КӘМЕҮ ҡ. Күләме, һаны әҙәйеү; киреһе ар

тыу. Көс кәмей, һ ы у кәмей, ш Өйҙә беҙҙең
гаиләнән бер кеше кәмегәс, әллә нисек яманһыу
булып китте. К. Кинйәбулатова.
• И ҙел һыуы эскәндән кәмемәй. Мәҡәл.
КӘМЕҮСЕ и. мат. Ниндәйҙер һан алынып,
кәмегән һан.
КӘМИТ [РуС. комедия <гР.] и. һөйл. 1. Көл
көгә ҡоролған тамаша. Кәмит күрһәтеү. ш [Иркә — Өммиәгә:] Концертта сыгыги яһау ниндәй
кәмит булһын! Кәмит тип һеҙҙең заманда айыу
бейетеп йөрөгәнде генә әйткәндәр бит ул. Ғ. Әх
мәтшин.
2. Ҡыҙыҡ нәмә; мәрәкә. Кәмит ҡороу, ш Исмәгил йыш ҡына бер кәмит уйлап сыгара. Арыган-алйыган саҡта ш ул гына кәрәк инде. Я. Вә
лиев.
3. с. мәг. Уйын-көлкөгә әүәҫ, кеше көлдөрөргә
яратҡан, шаян. Кәмит кеше. ■ Кәмит малай
ул [Хәлкәй], йырлаһынмы, бейеһенме, көлдөр
һөнмө — барыһын да эшләй белә. Д. Юлтый.
КӘМИТСЕ и. һөйл. 1. Көлкөлө роль баш ҡар
ған артист. Йәрминкәгә килгән кәмитселәрҙең
буялган биттәренә, алйот булып аҡырыуына шаҡ
ҡатып тора [быҙ]. А. Таһиров.
2. күсм. Кеше көлдөрөүсе.
КӘМЛӘҮ ҡ. Түбән, кәм күрһәтеп насарлау;
хурлау. Кешене кәмләү. ■ Кәмләмәгеҙ ирҙе,
хурламагы ҙ, һау-сәләмәт булһа, мал таба (Х а
лыҡ йырынан).
КӘМЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. кәмләү.
КӘМПЕр [фарс.] и. диал. Йәше оло ҡатын;
әбей.
КӘМ СЕЛЕК и. 1. Тейешенсә булмаған кү
ренеш, етешһеҙ яҡ; етешһеҙлек. Ү ҙ кәм селегең
де күрә белеү. Кәмселектәрҙе бөтөрөү, ш Әҙәби
белем биреү баланы образдар ярҙамында уйларга өйрәтеү менән бергә алып барылмай. Бы л
ҙур кәмселек, К. Әхмәтйәнов.
2. Түбәнһетеп ҡараған, кәмһеткән мөнәсәбәт.
Күрмәһәм дә тарлыҡ, хурлы ҡ, кәмселек, ҡурҡы
ныс уйҙар эсендә уйланам, Ш. Бабич.
КӘМ-Ху р : кәм-хур булыу баш ҡаларға ҡ ара
ғанда насарыраҡ хәлдә булыу, кәмселек кисе
реү. [Зиннәт:] Д онъя бер бында гына тимәгән.
Баш һау булһа, кәм-хур булмабыҙ. X. И бра
һимов. Кәм-хур итеү кеше алдында түбәнлеккә
төшөрөү, кәмһетеү. [Мәҙинә — Н уруллага:] Бер
үк минең улымды кәм-хур итә күрмә инде, күҙҡолаҡ бул. А. Мөбәрәков. Исемемдән уңдым,
кеше алдында кәм-хур итмәне. М. Кәрим.
КӘМ ҺЕНЕҮ ҡ. Үҙеңде кәм күреү, кәмгә һ а
нау; түбәнһенеү. Балалар аталарының .. тото
лоу ына хурлана, кәмһенә ине. К. Туйкин.
КӘМ ҺЕТЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. кәмһетеү. Кәм
һетелгән кеше. ■ һ а й был ҡоллоҡ, кәмһетелеү
үтә икән йөрәк, бауырга. Ҡ. Даян.
КӘМ ҺЕТЕҮ ҡ. Кәмгә ҡуйып ҡыйырһытыу;
түбәнһетеү. Кәмһетмәгеҙ ирҙе, хурламагыҙ, бәлә
йөрөй әҙәм башынан (Халыҡ йырынан).
• Өргән эт тешләмәҫ, әрләгән дуҫ кәмһетмәҫ,
Мәҡәл.
КӘМШЕК е. диал. Йәмшек.
КӘМШӘЙЕҮ ҡ. диал, йәмшәйеү.
КӘМӘ и. Һыу өҫтөндә йөҙөп йөрөү йәки һыу
аша сығыу өсөн эсе соҡор итеп эшләнгән ҡора
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мал. Елкәнле кәмә. И ш кәкле кәмә. Моторлы
кәмә. Такта кәмә. Резина кәмә. Кәмә ҡойрого.
Кәмә мороно. Борам кәмәһе, ш Кеше талга
бәйләп к уш ай ҡайыҡ кәмәһен сисеп, ишкәк
хеҙмәтен үтәгән ярыҡ агас көрәген алды ла
.. икенсе ярга йүнәлде. Ҡ. Даян. Һыу аҫты кәмә
һе Ьыу аҫтынан йөрөй торған карап.
ф Ике кәмә ҡонроғон тотоү Файҙа эҙләп, бер
үк вакытта ике нәмә артынан ҡыуыу. Кәмә
ҡомға терәлеү ауыр хәлдә ҡалыу, эш насар
ланыу. [Гәрәй — Саҡайға;] Ә-ә, хәҙер Гәрәй дуҫ
кәрәк булдымы ни? Кәмәң ҡомга терәлә торгандыр шул. Б. Бикбай. Кәмәгә Ьыу кереү ҡыйын,
хәүефле хәлгә ҡалыу. Тишек (йәки ярыҡ) кәмәгә
ултыртыү һемәйтеү.
КӘМӘЙ и. ҡар. әхирәт 2.
КӘМӘр СЕК и. диал. Аҡ сәпсек (ҡар. сәпсек).
КӘМӘСЕ и. Кәмә менән һыу аша сығарыусы
кеше. Кәмәсе ҡарт аяҡтарын кәмә төбөнә ҡа
ҙаҡлаған арҡыры таяуга терәп, артҡа тайшана
биреп ишә. Ғ. Ғүмәр.
кәмәсығыш и. Кәмә менән кешеләрҙе һыу
аша сығара торған урын.
КӘМӘШӘҮ и. диал. Ҙур ялғаш, улаҡ. Кәмәшәүҙән малга һыу эсереү.
+ Эсе кәмәшәү кеүек эсе бик ҙур (һыйыр ма
лына ҡарата әйтелә).
КӘНАр [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Ниҙеңдер сите,
сиге.
2. Яр.
К Ә Н Д Е 1 а. иҫк. кит. Үҙ, үҙе. Беҙ кәндебеҙ.
■ Уйлаган ул, алланы еңмәмме, тип, ерҙә кәндем аллалы ҡ ҡылмаммы, тип. Ш. Бабич.
КӘНДЕ 2 ҡ. ҡар. кәнт.
КӘНДЕЙ [фарс. ] и. иҫк. Ҡабыҡты тотош көйө
ҡуптарып алып яһаған һауыт. Ҡарасәс Сәгит
менән Дусмөхәмәткә берәй кәндей ҡатыҡ сыга
рып бирҙе. А. Таһиров.
КӘН ДЕр ЛӘҮ ҡ. һөйл. Аяҡ, тубыҡ быуынын
тота алмай ҡалтырау. Ҡонан айгыр кәндерләй-кәндерләй арттан эйәрҙе, «Совет Баш ҡортоста
ны», 1965, 27 Февраль.
КӘНДИЛ и. ҡар. ҡәндил.
К Ә Н И ЗӘ К [фарс.] и. 1. Йәш тол ҡатын, һ и н
илама, әсәй айырылгас, хур булыр тип мине
донъяла. ..Мин кәнизәк түгел донъяга. Ғ. Аман
тай.
2. Хәрәм һарайындағы йәш ҡатын-ҡыҙ; һөйәр
кә. [Хәйбрахман бай:] Мөхәммәт пәйгәмбәрҙең
тугыҙ ҡатыны, йөҙәрләгән кәнизәге булган, ти.
Д. Юлтый.
КӘН СЕК с. диал. Кәнтәй. Кәнсек бүре.
КӘ Н С И р [РуС. консервы] и. һөйл. Бәләкәй
генә йоҡа ҡалай һауыт (ғәҙәттә консерванан
бушаған була).
КӘНСӘ и. һөйл. Кәнсәләр.
КӘНСӘЛӘр [РУС. канцелярия < лат.] и. һөйл.
Учреждениеның яҙыу-һыҙыуға бәйле эштәрен
алып барған бүлеге һәм шул бүлек урынлаш
ҡан бүлмә; канцелярия. К олхоз кәнсәләре.
Сельпо кәнсәләре. Кәнсәләр эше. ■ [Гимади
улына:] Кәнсәләргә барып ҡайт булмаһа, ко л
хоздың эштәрен һораштыр. С. Ҡудаш.
КӘНТ р. Нәҡ, тап. Кәнт үҙә. Кәнт өҫтөнә
баҫҡан, ш Өсөнсө көн листовка йәбештерел

гән урында кәнт шундай у к яңы листовка ..
тора ине. X. Мохтар.
кәнтәй и. 1. Эт һымаҡ йәнлектәрҙең инәһе.
Кәнтәй бүре. Кәнтәй эт.
2. һөйл. Ҡатын-ҡыҙҙы әрләгәндә әйтелә.
КӘНТӘЙЛЕК и. һөйл. Ҡатын-ҡыҙҙың ирҙәргә
оҡшарға тырышып ҡыланыуы.
КӘНТӘЙЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. Ир-ат тирәһендә
һырғаланыу, ураланыу.
К Ә Н Ф И Т [рус. конфета <нт.] и. Емеш һуты
менән шәкәр йәки шоколадты ҡайнатып, ваҡваҡ ҡына итеп төрлө формаларҙа эшләгән татлы
аҙыҡ. Баллы кәнфит. Борсаҡ кәнфит. Ш околад
лы кәнфит. Ҡагыҙлы кәнфит. ■ [Атайым] беҙ
ҙең барыбыҙга ла көскәле кәнфит алып ҡайтып
бирә торгайны. Т. Йәнәби.
К Ә Н Ф И ТЛӘ НЕҮ ҡ. һөйл. Сөсө телләнеү
(ғәҙәттә, ҡыланған, ярамһаҡланып татлы һүҙҙәр
һөйләгән кешегә ҡарата әйтелә).
кәнәп и. бот. Йылы яҡ киндере.
КӘНӘр И [рус. канарейка] и. Алакас турғай
ҙар ғаиләһенә ҡараған асыҡ һары төҫтәге һай
раусы ҡош.
КӘН ӘФ И [рус. канапе (ф р.] и. 1. Бер башлы
артһыҙ диван. Юламанов стена буйындагы кәнә
фигә барып ултырҙы. Н. Мусин.
2. һөйл. Кресло. [Хәҙрәт менән Гариф бай]
ҡара-ҡаршы ҡуйылган йомшаҡ кәнәфиҙәргә
ултырып әңгәмә башланы. Ғ. Хәйри.
КӘҢГЕЛДӘК и. диал. Ҡалҡанбаш.
КӘҢГЕЛДӘҮ ҡ. 1. Улай-былай аушаңлау.
Кәңгелдәп атлау, ш Ф әйзулла кәңгелдәп торган
өҫтәленә терһәкләнеп, яңагына таянып, йәнә
уйга ҡалды. Ф. Иҫәнғолов.
2. диал. Ҡ алҡанбаш уйнау.
КӘҢТЕр с. Кәүҙәгә йоҡа, кәрһеҙ; кәгез. К әң
гер оҙон буйлы Алеш а .. баҙыҡ Байрас янында
үтә йәш күренеп ҡуя. 3. Биишева.
КӘҢГЕр КӨҢГӨр оҡш. Быуынһыҙ, хәлһеҙ
кешенең, малдың хәрәкәтен белдергән һүҙ.
Кәңгер-көңгөр килеү, ш Ишбикә инәй .. кәңгеркөңгөр баҫып өйҙән сыгып та китте. 3. Биишева.
КӘҢГЕр ЛӘҮ ҡ. Хәлһеҙлектән ҡалтырау, кәңгер-көңгөр килеү. Кәңгерләп кенә йөрөү,
ш Кәңгерләп торҙо у л [өйөр айгыры] бер аҙ..,
ҡулбаштарын һелкетеп.. [Бүрене] нисек еңә
алганына торгандыр иҫе китеп. М. Илбаев.
КӘҢКӘЙЕҮ ҡ. диал. Төңкәйеү.
КӘҢӘШ и. 1. Нисек итергә өйрәтеп әйткән
һүҙ. Кәңәш биреү. Кәңәш итеү. Кәңәш һорау.
Кеш енең кәңәшен тотоу. ■ [Ыҫмаҡай — Алдарга:] һи н, уҙаман сабыр аҡыллы кеше. Кәңәшеңде
бирһәң икән: нишләргә беҙгә? Бы л яфаларҙан
нисек ҡотолорга? Ғ. Хөсәйенов.
2. Нисек итергә үҙ-ара фекер алышыу рәүе
шендәге әңгәмә. Кәңәш ҡороу. Кәңәш итешеү.
Кәңәшкә йыйылыу, ш Суд кәңәшкә киткәндә,
көн кискә ауышып бара ине. Ғ. Әмири.
ф Ике кәңәш бер булһа, илле егет йөҙ була.
Мәҡәл.
КӘҢӘШЕҮ ҡ. Кәңәш итешеү; кәңәшләшеү.
Кәңәшеп эшләү, ш [Юлтыев Кусимовҡа:] Бөгөн
идара агзаларын йыйып һөйләш, кәңәш. Ғ. Әми
ри.
# Кәңәшкән үкенмәҫ. Әйтем.
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КӘҢӘШЛЕ с. Кәңәшләшеп эшләгән. Кәңәш ле
эш, т [Мәсем — Маҡтымһылыу га:] Әйт һүҙең,
тартынма, уртага һалып уйлайыҡ, кәңәшле
йыйын тарҡалмаҫ, әселәшмәй уйлайыҡ, «Ҡ ара
юрға».
КӘҢӘШЛӘҮ ҡ. диал. Кәңәш итеү.
КӘҢӘШЛӘШЕҮ ҡ. Берәйһе менән кәңәшеү,
һөйләшеү. Карттар менән кәңәшләшеү. Үҙ-ара
кәңәшләшеү, ш Ҡайтырга, иләү менән кәңәш
ләшергә кәрәк, ни әйтерҙәр, Ғ. Хөсәйенов.
КӘҢӘШМӘ и, Һөйләшәү, кәңәшләшеү өсөн
саҡырылған йыйылыш. К олхозсы лар кәңәшмә
һе, Уҡытыусылар кәңәшмәһе, ш Кәңәшмә дуҫ
лыҡ һәм иптәштәрсә хеҙмәттәшлек шарттарында
үтте, «Совет Башҡортостаны», 1986, 12 июнь.
КӘҢӘШСЕ и, 1. Кәңәш биреүсе. Кәңәшсе лә,
дуҫ та, иптәш тә һин, о партиям, һин бит бер
генәм. Я. Ҡолмой.
2. Эште аңлатыуға, юл-сараһын күрһәтеүгә
бәйле вазифа һәм шул вазиФаны үтәгән кеше;
советник. Хәрби кәңәшсе. И лселек кәңәшсеһе.
■ Батшаның өлкән кәңәшсеһе батшага: — Бы л
ике әҙәм балаһы беҙҙе имен йәшәтмәҫ,. Ҡото
лайыҡ үҙҙәренән! — тип әйтте, ти (Әкиәттән).
КӘҢӘШ СЕЛ с. Кәңәш, ярҙам биреүгә ихлас.
К әңәш сел кеше.
КӘҢӘШ-ТӨЙӨШ и. диал. Кәңәш-төңәш.
КӘҢӘШ ТӨҢӘШ и, йыйн, ҡар, Кәңәш 2. Ус
ман энеләрен ашҡа саҡырҙы. Саҡырыуҙың төп
маҡсаты Әхмәҙи менән ҡоҙа булышыу хаҡында
кәңәш-төңәш итеү ине, Ж. Кейекбаев.
КӘП р, Йәтеш, килешле, таман. Кәп булыу,
Кәп килеү, ш Башта М уллагәли бабай һыҙым
дарын һыҙҙы. Уйы буйынса шкаф колхоздың
үҙәк клубындагы фабричныйҙан да кәберәк б у
лырга тейеш, Р. Солтангәрәйев.
КӘПЕр ӘЙЕҮ ҡ. һөйл. Кәпрәйеү.
КӘПКӘКЛӘҮ ҡ. диал. Үсекләү.
КӘП-КӘКр Е с, Нытс кәкре, бөтөнләй, кәкре.
КӘПЛӘНЕҮ ҡ, "Гаман, йәтеш булыу, тап ки
леп тороу. Кәпләнеп кенә торган ҡапҡас, ■ [Х а
ят] өҫтөнә кәпләнеп кенә торган аҡ батист к ү л 
дәк кейгән, ҡулында алтын йөҙөк. Һ. Дәүләтши
на.
КӘПЛӘҮ ҡ. 1. "Гаман, тығыҙ итеп тсаплау.
2. ҡар. йөпләү.
КӘПЛӘШЕҮ ҡ. ҡар. кәпләнеү. [Сираевтың]
гимнастеркаһы киң текә яурындарына кәпләшеп
тора. Н. Мусин.
КӘПр ӘЙЕҮ ҡ. Матстанып, эреләнеп, танау кү
тәреү; кәпәренеү. Ҡайһы бер ҡыҙҙар кәпрәйергә
ярата, үҙен әллә кемгә ҡуйып, танау күтәреп,
.. кеше танымаган була. Ә. Бикчәнтәев.
кәпрән и. Мендәр-яҫтыҡтың йөн-мамытс
тултырылған эске тышы. [Гөлбөҫтан:] Мендәр
тыштары ла туҙып, ҡарайып, йыртылып бөттө.
Йыуайым тиһәң—кәпрәне юҡ. Ғ Дәүләтшин.
КӘПСӘЛЕҮ ҡ. диал. 1. Кипсәлеү.
2. ҡар. ҡапланыу 3.
КӘПТӘ и. иҫк. 1. Калушлы йоҡа быйма.
2. диал. Быйма.
КӘПШӘЙЕҮ ҡ. диал. йәмш әйеү.
КӘПӘЙЕҮ ҡ. 1. Тупайып алға сығыу, тсабарып
тороу (тсорһаҡҡа, күкрәккә ҡарата). Эс кәпәй
гәнсә һыу эсеү. Кәпәйеп торган күкрәк.

2. күсм, һөйл. Һауаланып түш киреү; кәп
рәйеү. Кәпәйеп баҫып тороу,
КӘПӘЙТЕҮ ҡ. Киреп, алға сығарыу (эсте,
күкрәкте). Эсте кәпәйтеү,
кәпәк и. диал. Меҫкен бүрек.
КӘПӘЛЙЕМДӘ р. диал. Көтмәҫтән, ҡапыл.
КӘПӘрЕНДЕрЕҮ ҡ, йөкм, ҡар, кәпәренеү.
Машкин уны [Ғәбделкәйҙе] юрамал кәпәрендерә,
гел боҙоҡлоҡҡа өйрәтә, Я. Хамматов.
КӘПӘрЕНЕҮ ҡ. Нигеҙһеҙ маһайып, эреләнеү,
маҡтаныу; кәпрәйеү. Ҡайҙа у л Н аиләнең биҙәнеп-яһанып, кеше алдында кәпәренеп йөрөгән
саҡтары, Ғ. Ибраһимов.
КӘПӘр ЕҮ ҡ. һөйл. Кәпәренеү. Маҡтаһалар
у л [Талха] кәпәрмәй, морон сөйөп йөрөмәй,
С, Кулибай.
КӘПӘС и. 1. һөйл. Ирҙәрҙең йылы баш кейеме;
бүрек. Ҡ уян кәпәс. Ҡырма кәпәс. Ҡырпыулы
кәпәс, ш Ҡ аяла күп ҡарагай, баштан кәпәс осоп
төшә ҡарагайга ҡараһаң, С. Кулибай.
2. диал. Түбәтәй.
ф Кәпәс һалыу түбәнселек белдереү. Кәпәс
һалып һөйләшеү, ■ Кәпәс һалып сәләм бирә ми
не тәү ҡат күргән малайҙар, М. Кәримов. Кәпәс
Ьуғыу әйткәнсә эшләйем, тип ант итеү.
КӘПӘСБаШ и, диал. Гөрөздә.
КӘр 1 и. Физик һәләт; көс, ҡарыу. Кәр бөтөү.
К әр ҡайтыу. Кәрҙән тайыу, Кәр китеү, ш [А ҡйе
гет:] Күкрәгемдә кәрем бар, яндарымда йәрем
бар. Береһе сыҡһа, береһе ҡалыр, әсемдә ике
йәнем бар. М. Кәрим. Ишеккәйем алды алмагас,
менә алмайым кәрем булмагас (Халыҡ йыры
нан). / күсм. Эш башҡарыр мөмкинлек; сара.
М ал йыйырга, уланым, хәлем юҡ, хан малдарын
бирергә кәрем юк. «алпамыш а».
КӘр 2 [фарс.] и. иҫк. Эш, шөғөл.
ф Кәр итеү тәьҫир итеү. Кәр ҡылыу зыян
килтереү, насар эш ҡылыу. Ҡара эсле Ш үлгән
дә Уралга кәр ҡылмаган, алышһа ла түҙә алмай,
шунда ергә ҡолаган. «Урал батыр».
КӘРаһӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Ерәнеү тойғоһо.
КӘрГӘЗИН и. диал. Кармазин.
КӘр Е и. диал. Тау бите.
КӘр ЕҪ С. диал. Тиҫкәре, ҡырыҫ.
КӘр ЕШКӘ и. Теҙмә япраҡлы, сырмалып тор
ған мыйыҡлы, ваҡ ҡына ирен сәскәле ҡуҙаҡлы
үлән. Ҡыҙыл кәрешкә. Урман кәрешкәһе, / / К ә 
решкә бесән, ш Ваҡ тал араһында үрмә сәскә,
гөлйемешкә үрелә кәрешкә, С. Кулибай.
ф Еҫле кәрешкә оҙонсараҡ ҡуш япраҡлы,
хуш еҫле эре сәскәле, нәҙек оҙон һабаҡлы ваҡ
ҡуҙаҡлы баҡса үҫемлеге. Ҡ уян кәрешнәһе ҡы
ҙыл йә аҡ төҫтәге суҡ сәскәле, яҫы, йомшаҡ
япраҡлы татлы үлән. Сысҡан кәрешкәһе нәҙек
оҙон тарбаҡ һабаҡлы, ваҡ ҡына теҙмә япраҡлы,
бөрөлөп торған ваҡ күк сәскәле ҡара борсаҡлы
кәрешкә һымаҡ үлән.
КӘр Ж ЕҮ ҡ. диал, ар тау . Кәржегән ҡамыр,
Кәржегән ҡымыҙ. Ҡатыҡ кәржеп ултыра,
КӘрЗИН [рус, корзина] и. Тал сыбығы, ҡ а
мыш һ. б. үреп яһаған һауыт. Кәрзин үреү. К әр
зингә еләк тиреү,
КӘрЗИНКӘ [рус, корзинка] и, һөйл, 1. ҡар,
кәрзин.
2. Ҡ ағыҙ, сүп-сар ташлай торған үрмә һауыт.
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Сафуан ,, ваҡ-төйәк ҡагыҙҙарҙы йомарлап
кәрзинкәгә ыргытты. С. АгиШ.
КӘр ИМ [гәр.] с, иҫк, кит. 1. Рәхимле, йо
март. / Ҡ әҙерле, хөрмәтле.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
+ Ҡөрьән кәрим изге тсөрьән.
КӘРИТӘ [РУС. корыто] и, һөйл. Ялғаш.
К Э р КЕШ и, Оабата бауы.
ф Я лҡау кәркешен урагансы, ҡараңгы төн таң
атҡан. Мәтсәл.
К Э р КӘ 1 и. ҡар. керәкә.
КӘр КЭ 2 и. ҡар. кәркәдән.
КӘРКӘДӘН [гәр.] и. Йомро тояҡлылар ғаи
ләһенә ингән танаУ өҫтө мөгөҙлө, ҙУр кәүҙәле
имеҙеүсе хайуан; носорог (АФрикала Ьәм
көньятс-көнсығыш Азияла йәшәй).
КӘр ЛЕ с. Ҡ еүәтле, егәрле. Б ер ауылда бар
икән бер ярлы ир, бик аҡыллы, бик йыуаш вә
кәрле ир. Ш. ТУльвинский.
КӘРЛӘ [РуС. карла] и. 1. Вик бәләкәй кәүҙәле
кеше; иргәйел. Бына хәҙер ҙур кәүҙәле урыны
нан һикереп торор ҙа, теге кәрләне иҙер ҙә таш
лар кеүек. «Совет Башкортостаны», 1967, 11 ок
тябрь.
2. с. мәг. Вик бәләкәй. К әрлә агас. Кәрлә
ҡайын. К әрлә тургай, ш Тау битләүҙәрендә,
ҡаялар араһында кәрлә шыршылар, кәкре-бөк
рө ҡайындар гына етемһерәп ултыра. Ә. Викчәнтәев.
КӘРЛӘПӘ и. диал. ҡар. кәрлә 1.
КӘРЛӘС и. Киң кара-карш ы япратслы, йөнтәҫерәк Ьабатслы, тү тәл е п яттсан тамырлы, сәскәһе оҙон нәҙек емшәнле, күк йәки Ьарғылт
төҫтәге китек тажлы тсыр үләне.
К Ә РН И З [РУС. карниз (гр .] и. 1. Йорттоң
тсыйығы аҫтынан бУйлатып, киртләсләп тсатстсан
таҡта; тсырлан. Киртләсле кәрниз. Өй кәрнизе.
■ [Өйҙөң] кәрниздәре .. һырлап, биҙәкләп эш
ләнде. Ф. Иҫәнғолов.
2. Мейестең иң өҫкө киртләсле өлөшө. Мейес
.. ап-аҡ итеп аҡбалсыҡланган да, йәшелле,
күкле, ҡыҙыллы буяуҙар менән кәрниздәре,
ҡашагалары биҙәкләнгән. Ғ. Дәүләтшин.
К Ә РРӘ [гәр.] р. һөйл. Тапҡыр, тсабат. Дүрт
кәррә барыу. Ике кәррә саҡырыу, ш Ерәнсә
сәсән өсөнсө кәррә: «Аш һал!» — тип ҡысҡыргас,
ҡатыны шаршау артынан йүгереп килеп сыга.
«Ерәнсә сәсән».
+ Кәррә булыу диал. теләгәнсә алып кинәнеү;
мас бүлыу.
К Ә РРӘ Т Б И К Ә РРӘ Т [гәр. + фарс.] р. иҫк.
кит. Күп тапкыр; кабат-кабат.
КӘРСӘ К с. диал. ҡар. ҡырҡыу 2 1.
КӘРТ [рус. карты] и. Дүрт төрлө Ьүрәт йәки
тамғалар төшөрөлгән тсатырға киҫәгенән торған
уйын әйбере (ком арлы уйын уйнағанда, күрә
ҙәлек иткәндә тсулланыла). Кәрт таратыу, Кәрт
уйнау. Кәрт һалыу. ■ Мостафа м улла ахмаҡ
икән — кәрттә уйнап ҡыҙын отторган (Халытс
йырынаи).
КӘРТАБА и, диал. Оҙон күкрәкле арба.
КӘРТЕШ КӘ и. һөйл. Карточка.
К ӘРТЛ ӘН СЕК и. диал. ҡар. ҡатлансык 2.
КӘРТӘ и, 1. Ҡыртсып боталған нәҙек оҙон
ағас; һайғау. Оҙон кәртә. Ҡапҡа кәртәһе. Кәртә

ҡырҡыу. ■ [Атайым] йылга аша һалынган ике
оҙон кәртәне бәүелдерә-бәүелдерә аръяҡҡа сы
гып китте, Ғ. Аллаяров.
2. Шул ағастан буй-буй тотоп яһалған аралы
тсойма. Баҡса кәртәһе. Йорт кәртәһе, Кәртә
тотоу,
3. күсм, Эш-тормоштағы тсаршылытс, тоттсарлытс. Кәртә ҡуйыу, ш Халыҡты бер-береһенән
айырган кәртә емерелде. Старателдәр шунда уҡ
ауыл кешеләре менән аралашып бөттө. Я. Х ам
матов. Ҡауышмаҫлыҡ кәртәләр юҡ беҙгә совет
илендә (Халытс йырынан).
4. Мал торлағы; тсура. Кәртә башы. Кәртә
ҡапҡҫһы. Кәртә арты. Кәртә эсе. Кәртәләге мал.
Малды кәртәгә ябыу. Ялан кәртә мал ябыр өсөн
уратып алынған башы асытс урын. Беҙ йәйләүҙән
бер саҡрым ерҙә, түңәрәк аҡланда, ялан кәртә
ҡороп ебәрҙек. В. Әхмәҙиев.
ф Кәртәгә инеү 1) көтөүҙән тутстау (малға
тсарата); 2) күсм. ипкә килеү, тәртипләнеү. Ө л
кән улының .. кәртәгә инеренән тамам өмөт өҙгән
ҡарун Әптелгәлим уны ҡаргап .. өйөнән ҡыуып
сыгара. Ф. Иҫәнғолов.
•
Ғәйбәттең кәртәһе юҡ. Мәтсәл. Тәртәгә
кермәгәнде кәртәгә кертеп булмай. Мәтсәл.
КӘ РТӘ -Ҡ УРА и. йыйн. И хата һәм мал торлатстары. Кәртә-ҡураны ныгытыу. ш [Байҙың]
кәртә-ҡураһы бөтөн, йорт-йыһазы шәп, малтыуары күп, ти (Әкиәттән).
КӘРТӘЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. к әр т әл ә ү '.
Кәртәләнгән баҡса.
2. Яҡгы тсулса менән уратылыу (ай менәи
көнгә тсарата). Ҡояш яңы гына сыгып, тирә-ягы
ҙур алҡа менән әйләндереп алынган ине. Ҡояш 
тың был кәртәләнеүе .. бик һалҡын ваҡыттарҙа
гына була. М. ҒаФури. А й кәртәләнһә, буран
була. Һынамыш.
КӘРТӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар. кәртәләү 1 1.
И шек алдын кәртәләтеү.
КӘРТӘЛӘҮ ' ҡ. 1. Кәртә, тсойма менән ура
тыу. һ ә р бер йорт алды ситән йә таҡта менән
кәртәләп алынган. М. Тажи.
2. күсм. Сик тсуйыу; сикләү. Кеше тормошон
да ни теләмәй, тик теләкте выждан кәртәләй.
Ғ. Хәйри.
КӘРТӘЛӘҮ 2 и. һөйл. Ниҙелер уратып тсуйған
кәртә. Баҫыу кәртәләүе. Кәртәләү ҡуйыу.
КӘРХАНА [фарс.] и. иҫк. Завод; Фабрика.
К Ә РҺ Е Ҙ с. Көс-тсарыуы әҙ; көсһөҙ. Үҙе кәрЬе3»
әрһеҙ урынлы-урынЬыҙға тсатыштсан,
тартына белмәгән әрһеҙ кешегә әйтелә.
К Ә РҺ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. КәрЬеҙгә әйләнеү. К әр
һеҙләнеп ҡалыу.
КӘРШ Е с. 1. Уралып, борош булып үҫкән
(ағастса тсарата). Кәрше агас. Кәрше түмәр.
2.
күсм. һөйл. Ипкә килмәҫ; тиҫкәре. Кәрше
кеше.
Ф Кәрше агасҡа — ҡаты шына. Әйтем.
КӘРШӘ и. диал. Ялғаш.
КӘРШӘТӘ [РуС. корчага] и. һөйл. Мурҙа
һыматс итеп үргән балытс тотоу тсоралы.
КӘРӘГЕНСӘ р . Кәрәк булғанса, талап ител
гәнсә; тейешенсә. Кәрәгенсә алыу. Кәрәгенсә
һөйләү. Кәрәгенсә эшләү,
КӘРӘТЕҮ (кәрәк*) ҡ. Кәрәк булыу. Кәрәккән
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нәмә. Кәрәгеп ҡуйыу, ■ Йөрәгемде тереләй
йолҡоп бирәм, еңеү өсөн тик ш ул кәрәкһә,
Ғ. Амантай.
•
Яҡшы атҡа ҡамсы кәрәкмәй, уңган ҡыҙга
яусы кәрәкмәй. Мәтсәл.
КӘр ӘҘ и. Бал тсорто менән иңкештең күҙә
нәкле балауыҙы. Б ал кәрәҙе. Табаҡлы кәрәҙ.
■ Айы у агас башына .. менеп, ботаҡҡа ултырып
алган да солоҡтоң балын кәрәҙе-кәрәҙе менән
һогонорга тотонган. Ж. Кейекбаев.
КӘр ӘҘЛЕ с. Кәрәҙенән һүрҙыртылмаған;
балауыҙлы. К әрәҙле бал.
КӘр Ә ҘЛЕК и. диал. Кәрәҙ.
КӘр ӘК мөн. 1. Талап ителеүҙе, мәжбүрилек,
тейешлек төшөнсәһен белдерә. Н и кәрәк? Кәрәк
түгел. Кәрәк булы у. Кәрәк табыу. Барырга кә
рәк. Белергә кәрәк. ■ Х ә л йыйырга кәрәк бала
ңа, шуга ҡайттым, әсәй, далага. Ғ. Амантай.
И л эшкәйҙәрен башҡарырга арыҫландай батыр
ир кәрәк (Халытс йырынан). К әрәК булһа кәрәк
сатста, кәрәк икән. Беләм у л [Сәйҙел] ҡай ваҡыт,
кәрәк булһа, төҙөлөштә лә ҡуна торгайны. Ғ. Сә
ләм. Кәрән икән тейеш табылғанда, талап ител
гәндә. [Зөлхизә] һөйгәне артынан .. ете ҡат ер
аҫтына төшөргә, кәрәк икән, уның өсөн ете ҡат
үлергә лә әҙер. 3. Биишева. /^маҡ/^мәк форма
һындағы ҡылымдар менән ситләтелгән һорау
рәүешендә тсулланыла. К айҙа бармаҡ кәрәк.
Н ишләмәк кәрәк. ■ Ни нәмә тип ошо һыуыҡта
билдән ҡарга батып йөрөмәк кәрәк. Һ. Д әүләт
шина.
2. с. мәг. Талап ителгән, мотлатс, мәжбүри
булған. Кәрәк кеше. Кәрәк нәмә. Кәрәк эш. К ә 
рәк саҡта. / / Д онъя кәрәге. Кәрәге юҡ. Кәрәге
бөтөү.
3. терк. ф ункцияһында Тиң һөйләм йәки тиң
киҫәктәр алдынан тсабатланып килеп, төп (фекер
ҙән аңлашылған эш-хәлдең мотлаҡ талап ителеүен белдерә. Кейәү кәрәк ҡарт булһын, кәрәк
йәш булһын, уның янында кейәү үңере булырга
тейеш. М. Буранғолов. [Абзал:] Х әҙер ваҡыт
көтмәй: кәрәк киндереңде талҡыттыр, кәрәк
әҙер ҡапсыҡ алдырттыр. С. Ҡ удаш. / Кире һөйләмдә шарт Ьәм бойротс тсылымдан килгән хәбәр
ҙәрҙе бер-береЬенә бәйләп, мәғәнәне көсәйтә.
Эйелмәһә кәрәк һынып төшһөн, ш Таң атмаһа
кәрәк ҡояш ҡалҡһын — танһыҡтарым ҡанмай
ҡайтмайым (Халытс йырынан).
ф Булырға (йәки булһа) кәрәк ф аразды бел
дергәндә әйтелә. [Сәрби еңгә], йоҡлай алмаганымды һиҙеп булһа кәрәк, минең менән һөйләшә
башлай. Д. Юлтый. Йәнеңә ни нәрән баилытс,
етешлекте белдергәндә әйтелә. Йәнеңә ни кә
рәк — барыһы ла бар. Күптән КәрәК ине ниҙелер
хуплағанда, урынлы таптсанда әйтелә. Кәрәге
бар хәжәте ютс, тигән мәғәнәлә әйтелә. [Йәнти
мер:] Кәрәге бар ине, комсомол башым менән
һинең пальто өсөн һатыулашып йөрөргә!
С. Агиш. Кәрәге бер тин кәмЬетеп әйтелә. К ә
рәкте алыу тейешле лза күреү. Минең иптәштәр
яуҙай ҡуҙгалды һәм дошман шунда кәрәген а л
ды. Ғ. Ғүмәр. Кәрәген бнреү 1) тейешле лзаЬын
күрЬәтеү; 2) самаЬын аштырыу, тсоһорон тсайтарыу. Аш ауҙың кәрәген биреү. Йоҡоноң кәрәген
биреү. Эштең кәрәген биреү. Кәрәкме кәрәк бик

нытс итеп. Кәрәкме кәрәк бүрене бешә, ти, теге
егет (Әкиәттән).
•
Батырга ла ял кәрәк. Әйтем. Кәрәктең
ауырлыгы юк. Әйтем.
КӘр ӘККӘН КӘр ӘКМӘГӘН с. Теләһә нин
дәй, ютс-бар. Кәрәккән-кәрәкмәгән һүҙ һөйләү.
Кәрәккән-кәрәкмәгән нәмә йыйыу.
КӘр ӘКЛЕ с. Кәрәк булған, кәрәге булған. К ә
рәкле нәмә. / / Кәрәкле табыу. Кәрәкле һанау,
ш Зилский иген эшләү өсөн кәрәкле бөтә ҡоралҡорамалды алдан уҡ әҙерләтеп ҡуйган. Ғ. Д әү
ләтшин.
ф Ңәрәкле кишер (йәки кәбеҫтә) япрағы кә
рәкһеҙ кешегә мыҫтсыллап әйтелә. Колхозсы лар
[Хәсәнде], кәрәкле кәбеҫтә япрагы, һин генә кә
рәк инең, ҡыйратырһың инде эшемде, тигән
кеүек һүҙҙәр менән ҡаршы алды. С. Ҡудаш.
КӘр ӘКЛЕК и. Кәрәк булғанлытс; хәжәтлек,
тейешлек. Ни эшләргә кәрәклеген .. бик тиҙ
төшөндөм. С. Агиш.
КӘр ӘКҺЕҘ с. Кәрәге булмаған, кәрәге ютс.
Кәрәкһеҙ нәмә. / / Кәрәкһеҙ табыу. Кәрәкһеҙ
һанау, ш [Сәйҙел:] Ҡайҙан белеп өлгөрҙөң һин,
шундай хы ял, семья рәхәтен.. Юк, Зәйнәбем,
әле беҙҙең йәштә у л хыялга бирелеү кәрәкһеҙ,
Ғ. Сәләм.
КӘр ӘКҺЕНЕҮ ҡ. Кәрәк тип күреү, кәрәкле
һанау. [ Әхтәмовтың] һүҙ ҡуҙгатырга кәрәкһен~
мәүен һиҙгәс, Я хъ я .. Әхтәмовтан айырылды.
А. Таһиров.
КӘр ӘК Я РА Ҡ и. йыйн. Төрлө кәрәк нәмә.
Д онъя кәрәк-ярагы. Өй кәрәк-ярагы. Туй кәрәкярагы. ■ Атайым .. рус ауылының баҙарында
дегетен һатты. Он һәм башҡа кәрәк-яраҡтар
алды. С. Кулибай.
КӘр ӘМ [гәр.] и. иҫк. Йомартлытс, киң күңел
лелек.
КӘр ӘМӘТ [гәр.] и. Аптырарлытс, ғәжәп нәмә;
мөғжизә. Кәрәмәт күрһәтеү. / / Кәрәмәт нәмә.
■ Заятүләк тигәнең кәрәмәттең үҙе икән. «Залтүләк менән һыуһылыу». [Йылҡыбай:] Тагы бер
бәрейҙе дөмөктөрһәк, ш ул үҙе бер кәрәмәт б у л 
маҫмы? (Әкиәттән). [Марина:] Ҡарасы, бына
ниндәй кәрәмәт яҡ икән у л минең тыуган ер!
М. Хәйҙәров.
4 Кәрәмәт ағасы мәжүсиҙәрҙең аллалаш ты
рып табына торған ағасы.
КӘр ӘСИН [рус. керосин <ингл.] и. Нефттән
алынған шыйытс лғыулытс. Кәрәсин шәме. К әрә
син һибеү, ш Хасбулат олатай һандыҡтың .. ту
тыҡҡан йоҙагына кәрәсин тамыҙа-тамыҙа көскә
асты. 3. Биишева. Кәрәсин — тракторҙар һәм
реактив двигателдәр өсөн .. ягыулыҡ. Д. Буратсаев.
К ӘСБИ [гәр.] с. иҫк. кит. Эш-тормош күнек
мәһенән алынған. Кәсби аҡыл. Кәсби сифат.
КӘСЕП [гәр.] и. 1. Тормош сығанағы булған
шөғөл; эш. Төп кәсеп. Урман кәсебе, һ уна р сы 
лыҡ кәсебе, ш Тангауыр бер ырыуҙың исеме
булган, мал аҫырау Тангауырҙың кәсебе булган.
«Бабсатс менән Күсәк». Башҡортостан ерендә
тәбигәт шарттары төрлөсә, ш ул сәбәпле халы ҡ
тың хужалыҡ кәсептәре лә, һәнәр күнекмәләре
лә бер төрлө түгел. Н. Бикбулатов.
2. Ф айҙалы, атссалы өҫтәмә шөғөл. Кәсепкә
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йөрөү, ш [Татбаткандар] ялан эшенән бушап,
кәсепкә тотонган: улар Турыбейә батҡан күлен
дә һалабаш һыҙыра. Ж. Кейекбаев. Минең атай
йәйләү осоронда дегет ҡайнатыу кәсебенә тотона
торгайны. С. Кулибай.
ф Кәсеп нтеү 1) ниндәй ҙә булһа берәй эш ме
нән шөғөлләнеп, атсса эшләү. [Айбулат:] Мин
берәр яҡта кәсеп итеп, өҫ-башымды бөтәйтәйем,
Һ. Дәүләтшина; 2) сауҙа эше менән шөғөлләнеү,
сауҙа итеү; 3) диал, ғәҙәткә индереү; ғәҙәт итеү.
Көндөҙ йоҡлауҙы кәсеп итеп алган,
КӘСЕПЛЕ с. Кәсебе булған. Кәсепле кеше,
КӘСЕПЛӘНЕҮ ҡ. Берәй эш менән шөғөл
ләнеү. Балы ҡсылыҡ менән кәсепләнеү, ш Көнтөн кәсепләнеүенә ҡарамаҫтан, уның донъяһы
һис ҡотаймай, һаман ш ул ярлы Әптерәш, Ғ. Хө
сәйенов.
КӘСЕр [гәр,] и, мат. Бер бөтөндөң өлөшөн
күрҺәткән һан. Ҡатнаш кәсер. Унарлы кәсер.
Ябай кәсер,
КӘСЕр ЛЕ с. мат. Кәсерҙәрҙән торған, кәсере
булған. Кәсерле һан,
КӘСИЛКӘ [РуС. косилка] и, һөйл, Саптсыс.
Йомавол хәҙер кәсилкә менән бесән сабырга сы
га, М. Тажи.
КӘСИ р [РуС. косарь] и,, кәсир бысаҡ Сыра
яра, иҙән тсыра торған тсалын ҙур бысатс.
КӘСр Ә [гәр.] и. Ғәрәп орФограФияҺында:
тартынҡы өн аҫтына тсуйылған тсыҫтса «и» өнөн
белдергән диакритик билдә.
К ӘСТРҮЛ [РуС. кастрюлл ( нем.] и, а ш беше
рә торған тсаптсаслы сөм металл һауыт. Алюмин
кәстрүл,
КӘСӘ и, ҡар, каса.
КӘСӘКӘЙ и, диал. Кеҫәртке.
КӘСӘФӘТ и, ҡар, касафат.
КӘҪ и. Сиҙәм ерҙең атстарылған тсыртышы.
Кәҫ ҡырҡыу, ш Бына трактор кеше ҡулы теймә
гән сиҙәмдең кәҫен аҡтара, р . Низамов. Кәҫ
өн кәҫтән һалынған өй. Тыштан шөкәтһеҙ күрен
гән ,, кәҫ өйҙөң эсе бик иркен, С. Кулибай. Кәҫ
таҡтаЬы һуҡаның, һабандың кәҫте әйләнде
реп Ьала торған өлөшө. Агас һабандың алгы
өлөшө агастан, ә кәҫ таҡтаһы, төрәне тимерҙән
була.
КӘҪЛӘНЕҮ ҡ. Кәҫкә әйләнеү. Кәҫләнгән
тупраҡ,
КӘҪТаҠТа и, ш ул уҡ кәҫ таҡтаһы (ҡар. кәҫ).
КӘҪТӘНДӘЙ с. ҡар, киҫтәндәй.
КӘҪӘ: кәҫә бал умартала тсышлаған бал.
КӘТЕр МӘС и. Киптерелгән телемле икмәк;
шөкәрә.
КӘТИЛКӘ [РУе. каталка] и, диал. Иген ташы
[ҡар, таш].
КӘТИП [гәр,] и, иҫк, 1. Яҙыусы, әҙип. / Эш
ҡағыҙҙары Яҙыу эшендәге кеше; секретарь.
Мәжлестә төлкө — кәтип, бүре — рәис. М. ҒаФури.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
КӘТЛИТ [РуС. котлета] и. һөйл. Котлет.
КӘТМЕК с. диал. Күпкәк (балаға тсарата).
КӘТМӘ и. диал. Ҡолатс тсабырсағы. Барабара ла атын туҡтата Тугаҙаҡ. Усын ҡолаҡ кәтмәһенә ҡуйып тыңлай, Т. Килмөхәмәтов.
КӘТМӘЙЕҮ ҡ. һөйл. Ҙур булып тупайып,

алға сығыу, тәзмәйеү (эскә тсарата). Эсе кәтмәйеп, саҡ атлай.
к ә т м ә н 1 и. 1. арҡы ры башлы кәрәк рәүе
шендәге ҡорал; тәпке. Кәтмән менән картуф
күмеү.
2. күсм. алҡты ң бәкәлдән түбәнге өлөшө;
аяҡ башы. Кәтмән һөйәктәре,
КӘТМӘН 2 н. 1. иҫк. Бер биҙрә һыйышлы ағас
һауыт; күнәк. Кәтмән-кәтмән бал,
2. Хужалыҡтағы төшөмдән, Яңы игендән күр
ше-күләнгә сығарылған өлөш. Кәтмән биреү,
■ [Ҡатындар:] Я рҙай булып үҫкән, ҡуйсы ла,
Кинйәбикә һинән кәтмән, [Кинйәбикә:] Кәтмәне
лә булыр, бутҡаһын да ашарһыгыҙ, йәл түгел.
Ж. Кейекбаев.
КӘТМӘНСУТ и. диал. 1. ҡар. кәтмән
2. Бағау.
КӘТТӘ с. һөйл. 1. Бик яҡшы. Тәбигәттең кәттә
сагы. / / Күлдәге кәттә тегелгән, ш Вагондың
иң кәттәһе. Бүлм әләре көҙгөлө, өҫтәлле. Улты
ра, ята торган ерҙәре бәрхәт, етмәһә пружиналы,
Ғ. Хәйри.
2. Бик ғорур, һауалы; эре. Кәттә кеше, / / Кәт
тә генә һөйләшеү, ■ М илли байҙар тирәһендә
йө р ө гән,, кәттә зы ялый егеттәр халыҡты советҡа
ҡаршы ҡоторторга кереште, М. ҒаФури. М ы
йыҡты борам, кәттә генә баҫып ҡарап торам йәшелкенсәктең уйнаганын. Ш. Насыров.
КӘТҮК [РУе. катушка] и. Баш-баштары тү
ңәрәк, эсе ҡыуыш булған ҡыҫҡа ғына үҙәк
рәүешендәге еп, сым һ. б. нәмәләр урау өсөн ҡул
ланылған ҡулайлама; сүре. Епте кәтүккә урау,
ш Ҡорос сымдар кескәй кәтүктәргә нәфис нур
ҙар булып урала, Ә. Ғиззәтов. / Шуға уралған
епте иҫәпләү берәмеге. И ке кәтүк аҡ еп,
ф Кәтүк танау һөйл, бәләкәй танау.
КӘҮ и, ҡар, кәи.
КӘҮаҠИП [гәр,] и, иҫк, кит. Йондоҙ. Кәүаҡиптәр! Янып көйрәт, ҡыҙыл нурҙар ташып аҡ
һын1 Б. Мирзанов.
КӘҮГӘҘӘК с. диал. Ҡ ыуғаҙаҡ.
КӘҮТӘК с. диал. Кәүгәсел.
КӘҮГӘСЕЛ с. 1. Бәләкәй генә нәмәнән бәлә
һалып, оло тауыш ҡуптарыусан; бәләсел. К әү 
гәсел кеше. К әүгәсел булыу.
2. диал. Түҙемһеҙ, сыҙамһыҙ.
КӘҮҘӘ и. 1. Йән эйәләренең баш-аяғынан
башҡа төп тән өлөшө. Кеше кәүҙәһе, ш [Егет
дейеүҙен] ике башын бер юлы өҙә сапҡан, кәү
ҙәһен тураҡлап, әрҙәнә кеүек итеп өйөп ҡуйҙы,
ти (Әкиәттән).
2. Йән эйәләренең бөтә буйы; буй-һын. К әүҙә
не тура тотоу, ш Бөтә кәүҙә ҡыйралып төшөп
бара. Аяҡтар ойоган, атлай алмайым, Д. Юлтый.
Зөләйха, .. ер хуры һин, һындарың гүйә фәрештә
кәүҙәһе. Салауат Юлаев. / күсм, Йән эйәһенә
ҡарата. Туҡмаҡ саҡлы гына бер кәүҙә мыш-мыш
килеп ята биләүҙә, М. Кәрим. Ҡайҙа барһам,
ҡайҙа торһам да бәхетһеҙ кәүҙә мин, Ш. Бабич.
Ҡ оро кәүҙә ҡоро буй йөрөткән эшлекһеҙ кешегә
ҡарата әйтелә.
3. Өҫ кейеменең билдән юғары өлөшө. К ү л 
дәктең кәүҙәһе ҡыҫҡа булган,
ф А ҡ кәүҙәңдең ҡәҙерен сырхау булгас белер
һең, Әйтем.
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КӘҮ ҘӘ ЛЕ с. Кәүҙәгә ҙУр. К әүҙәле егет,
КӘҮҘӘЛӘНДЕРЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар. кәүҙәлән
дереү. Әкиәттәрҙә у л [Аҡбуҙат] һәр ваҡыт ыцгай
итеп кәүҙәләндерелә. К. Мәргәи.
К ӘҮ ҘӘ ЛӘ НДЕРЕҮ ҡ. Әҙәби образдар агпа
биреү, һүрәтләү, сағылдырыУ (әҙәбиәттә, сәнғәт
тә һ . б.) Әҙәбиәт тормошто художестволы образ
дар аша кәүҙәләндерә. Н. Нәжми.
КӘҮҘӘЛӘНЕҮ ҡ. 1. Һүрәт булып, күҙ алдыиа
баҫыУ; һүрәтләнеү. Үткән көндәр иҫтәлеге бере
һе артынан икенсеһе кәүҙәләнеп үтә торҙо.
Һ. Дәүләтпшиа.
2. Әҙәби әҫәрҙә, сәиғәттә һ . б. сағы лы т алыУ,
сағылыУ. Театрҙа кәүҙәләнгән образдарҙы әҙәби
әҫәрҙәге һымаҡ китапҡа ла күсереп булмай.
С. АгиШ.
КӘҮҘӘЛӘНЕШ и. Вер иәмәиең икеисе нәмәлә
күреигән һөҙөмтәһе; сағы лы т. [Йәш агроном]
Бануга яңылыҡтың йәнле кәүҙәләнеш е булып
тойола ине. Ә. Вәли.
КӘҮҘӘҮ ҡ. ҡар, ҡауҙау.
К ӘҮ ЕЗ [гәр.] и. һөйл. БыУаиы асып-яба тор
ған тсулайлама. Байгильдин .. канау янына ки
леп, .. кәүезде тотош асып ебәрҙе, һ ы у ш арлау
ыҡ булы п ага башланы. X. Ғиләжев.
КӘҮЕК с. 1. Тос түгел, еңел, осотс. К әүек бой
ҙай. Кәүек бесән.
2. Муртланғаи. К әүек агас.
3. күсм. диал. Йоҡа, еңел (кешегә ҡ ара
та).
КӘҮЕШ 1 [фарс.] и. Йоҡа табанлы итеп күндәи тегелгәи ҡуиысһыҙ аятс кейеме (ситек тышынаи кейелә). Семәрле ҡыҙыл кәүеш. Кәүеш ле
ситек.
К Ә Ү Е Ш 2 с. һөйл. Вер яҡҡа ҡ ы итайғаи; ҡыиы т , с а л ы т . Кәүеш ауыҙ. ш [Ҡасҡындар] тыран
са баш, кәүеш, шалҡы йортло бер ауылга барып
еткәндәр. В. Вәлит.
ф Тәүге эш кәүеш тәүге эш уңмай тигәи мәғә
нәлә әйтелә.
КӘҮ Ж ЕК с. һөйл. Кәүжәйгән. Кәүжек ауыҙ.
КӘҮЖӘЙЕҮ ҡ. һөйл. Вер яҡҡа ҡыйшайыу,
бәлшәйеү. Теше төшөп, ауыҙы кәүжәйеп, күҙе
кепесләнеп бөткән ҡарт-ҡорога тиклем .. урамга
сыҡҡан, Ш. ШәЬәр.
КӘҮЖӘЙТЕҮ ҡ. Оалшаитыу, бер яҡҡа ҡый
тай ты у. Ауы ҙҙы кәүжәйтеү.
КӘҮСӘР [гәр.] и. 1. Татлы һыу, баллы шәр
бәт. ■ Туташ үҙенең балдан татлы, кәүсәрҙән тәмле .. ирендәре менән бер әп итә. С,
Агиш.
2. Дини тсарашса, ожмахтағы һ ыуы татлы күл.
Кәүсәр һыуы. Кәүсәр тамсылары, m Ысын
ебәктән ине тәсбих бауҙары, төймәһенең барыһы
кәүсәр гәүһәре. Ш. Бабич. Х әүзе кәүсәр кәүсәр
күле. М иңә йәннәт .. ҡырҙарың. Н индәй тәм
ле хәүзе кәүсәрҙән дә артыҡ һыуҙарың. Ғ. Хәи-

һыҙгыра .. Ғәйзулла эргәһенә килеп баҫты.
Я. Хамматов.
КӘҮШӘК с. 1. Тығыҙ булмаған, беше түгел,
йомшак. Кәүш әк агас.
2. диал. ҡар. көпшәк 2.
КӘҮШ ӘКЛӘНЕҮ ҡ. Кәүшәккә әйләнеү.
КӘҮШӘҢЛӘҮ ҡ. диал. Аушаңлау.
КӘҮӘК и. 1. Онталып бөткән вак бесәй.
2. диал. ҡар. кәбәк 1.
КӘҮӘКЛӘНЕҮ ҡ. Кәүәккә әйләнеү. Бесән
кәүәкләнеп бөткән,
КӘФ АЛӘТ [гәр.] и, иҫк. кит. Үҙ өҫтөңә алған
яуаплылык; йөкләмә. Ғәйебе аҙ булгандар
.. старшинаның кәфаләтенә бирелде. М. Һаҙыев.
КӘФ АРӘ Т [гәр.] и. иҫк. Ғәйепте юйыу өсөн
этләигәи э т . Х аин булһам түләрмен кәфарәт.
Ш. Бабич.
К Ә Ф аР Ә Т Л Ә Ү ҡ. иҫк. Ғәйепте юйыу,
йыуыу. [М улла:] һ еҙҙең эш — уларҙы ң [үлгән
дәрҙең] донъяла ҡылган гөнаһтарын кәфарәтләрлек эштәр эшләү. Т. Хәйбуллии.
К Ә Ф ЕН [гәр. ] и. Мәйетте төрөп ерләй торғаи
а к туҡыма. Кәфенгә төрөү. Кәфенһеҙ ерләү,
m Өс ҡатын М айгөл әбей үҙе иҫән саҡта әҙерләп
ҡуйган аҡ киндерҙән кәфен тегә. К. Мәргәи.
К Ә Ф ЕН Л Е К и. КәФенгә тәғәйенләнгән әибер.
Кәф енлек а лы у. Кәф енлек әҙерләү. / / Кәф енлек
ситса.
К Ә Ф ЕН ЛӘ Ү ҡ. К әФенгә төрөү. Йыназа уҡыу,
кәфенләү, саҙаҡа биреү кеүек дини мәрасимдарҙың береһе лә уның [Сәмиҙең] ҡәбере өҫтөндә
үтәлмәне. Д. Юлтый.
К Ә Ф И Л [гәр. ] и. иҫк. Үҙ өҫтөнә, үҙ яуаплылы
ғына ниҙер алған кеше.
•
Ү ҙ малыңа дошман булһаң, кәфил бул.
Мәкәл.
КӘҺЕЛДӘҮ ҡ. Й о м т а к ҡына йүткереү, кәһкәһ итеү. Кәһелдәп кенә йүткереү.
КӘҺЕМ-КӘҺЕМ оҡш. ҡар. кәһ-кәһ.
КӘҺ-КӘҺ оҡш. Йомшаҡ тсына йүткергән
тауышты белдергән һүҙ. Кәһ-кәһ килеү. Кәһкәһ йүткереү.
КӘҺКӘҺӘ и. ҡар. ҡаһҡаһа.
КӘҺӘ РТКЕ и. диал. Кеҫәртке.
КӘШЕН и. 1. Быҙау тиреһенән йөн яғын тыш
ҡа ҡуйып теккән моҡсай; сәрмә. Аҙыҡты кәшен
менән йөрөтөү.
2.
күсм. Һыйыр малының эсе таты п , көйөш
ала алмаған ауырыуы (тиренән тегелгән моксай
йәки итек кунысы менән һуҡҡылап имләгәндәр).
Кәш ен булы у.
КӘШ ЕФ [гәр.] и. иҫк. Билдәһеҙ нәмәнең асылыуы, Фаш ителеүе.
ф Кәшеф итеү шәйләү, күреү. Йыраҡтан гы
на, күпер өҫтөнән берәүҙең килгәнен кәшеф ит
тем. М. Фәйзи.
КӘШ КИ ымл. ҡар. кашки. [А бдулла агай:]
Кәшки, үҙем башҡа тәглим-тәрбиә мөхитенән
сыҡһам да Ленин тәглимәттәрен раҫлайым.
G. Кулибай.
КӘШКӘЙ с. диал. ҡар. кәкес 1.
КӘШКӘЙЕҮ ҡ. һөйл. Ҡалтайып өҫкә карау
(мәҫ. таҡтаның, аяҡ кейеменең башы).
КӘШМӘК и. 1. Бер нисә бүрәнәнән бәйләнгән

ри.
КӘҮШЕК с. 1. Кәүшәйгән. Кәүш ек биҙрә,
2. күсм. диал. Ҡылтым.
КӘҮШӘЙЕҮ ҡ. һөйл. Ҡ ы йтайы у, йәмшәйеү.
Кәүш әйгән биҙрә, ш [М өгәллимәнең] сырайы
һытылды, ауыҙы кәүшәйҙе. А. ТаЬиров.
КӘҮШӘЙТЕҮ к. һөйл. Ҡ ы йтайты у, йәмшәй
теү. Солтангәле ауыҙын кәүшәйтеп һыҙгыра-
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6әләКэй һал. Кәшмәк бәйләү. Кәшмәк менән
агыу. Кәшмәк менән һыу аша сыгыу, т Көндәр
ҙән бер көндө кисен бер нисә кеше үҙ-ара һүҙ
куйыш алар ҙа, кәшмәк бәйләп, утрауга китә
ләр. Ә. Гәрәев.
2. Һалдың бер быүыны. Биш кәшмәкле оҙон
һал А гиҙел өҫтөнән шыуып килә. «Ағиҙел»,
1980, № 4.
1
КӘШМӘКЛӘҮ ҡ. КәшмәК итеп бәйләү. Б ү р ә
нәне кәшмәкләү. / Һыуға батырыу өсөн киндер,
етен көлтәләрен тсуша бәйләү. Тарманы кәш
мәкләү.
КӘШТЕр -КӨШТӨр р. һөйл. Бер ыңғай менән,
әкрен генә. Кәштер-көштөр генә эшләп йөрөү.
КӘШТӘ и. 1. Төрлө нәмә һалыу өсөн һикәлтәләп тсуйылған буй татста. Китап кәштәһе.
Шкаф кәштәһе, һауыт-һаба кәштәһе, ш Үрҙә
бер киң таҡтанан кәштә яһалып, уның өҫтөнә
икмәк-тоҙ, сәй-шәкәр, табаҡ-туҫтаҡ һәм башҡа
нәмәләр ҡуйылган. Ғ. Дәүләтшин.
2. диал. Урҙа.
3. диал. ҡар. ҡыра 1 2. Бесән кәштәлә ҡалды.
КӘШТӘЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. кәштәләү.
2. Баҫтсыс рәүешендә киртләсле булыу. Йылга
кәштәләнеп торган ике ҡая араһынан .. ага.
«Алдар менән Зөһрә».
КӘШТӘЛӘҮ ҡ. Кәштә (1 мәғ.) тсуйыу.
КӘШФИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Уйлап табылған
нәмә; асыш.
КӘШШАФ [гәр. ] и. иҫк. 1. Бер нәмәне тикше
реп табыусы, асыусы.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
КӘШӘЛ с. диал. Кәрлә.
КӘШӘЛӘҮ ҡ. 1. Боҙолоп сейләнеү. Аяҡтың
бармаҡ аралары кәшәләнгән. ш Бит-ҡул ярылып
кәшәләп бөттө. Саҡ ҡына ҡагылдыңмы, ирендәр
ҡанай. Ғ. Ғүмәр.
2. диал. ҡар. төләү 2.
КӘШӘМИр и. ҡар. кешмнр.
КӘШӘНӘ 1 [фарс. ] и. Ҡәбер өҫтөнә тсуйылған
тсоролма йәки уны уратып алған таш тсойма.
Шишмә районындагы 12— 13 быуаттарҙа төҙөл
гән Хөсәйенбәк кәшәнәһе башҡорт халҡы тари
хының йәнһеҙ шаһиты булып тора. р . Кузеев.
КӘШӘНӘ 2 и. диал. Кәбәк.
КӘШӘНӘЛӘҮ ҡ. Кәшәнә 1 тсуйыу, тсәберҙе
кәртәләү.
КЮВЁТ [РУС. (ф р,] и. Оло юлдың ике лтс си
тендәге канау. Кюветҡа тайып төшөү, ш Өс
километр юлга ҡалын итеп ҡомташ һалынган,
тигеҙләнгән, кюветтар таҙартылган. «Совет
Баштсортостаны», 1965, 29 июль.

ләнгән бер башы тишекле татста. [Гөлйөҙөм]
ҡаба төбө алып ҡайтып йөн эше менән булышырга .. Хәмдиә еңгәһенә китте. Һ. Дәүләтшина.
Ҡ а в а 2 и. 1. Ағас һабандың кәҫ таҡтаһын
беркетеп ҡуя торған кәкре ағастан торған өлөшө.
2. Ҡаушырып, ҡоршап ҡуйған мөйөштө берке
тә торған кәкре тимер.
ҠАБАҒАН с. һ ө й л . Тешләй торған ғәҙәтле
(эт һ. б. хайуандарға ҡарата). Ҡабаган эт.
ф Бер ҡабаған Ьүҙ тупаҫ, Яман һүҙ. Былар
ш ул тиклем татыу булган, бер-беренә бер ҡаба
ган һүҙ әйтмәгән (Әкиәттән).
# Ҡабагандан ҡаптырма, тибәгәндән типтер
мә. Мәҡәл.
ҠАБАҒАСЫ и. ҡар. ҡаба ‘.
ҠАБАЙ и. диал. ҡар. ҡөртлөк '.
ҠАБАҠ 1 и. 1. Емерелеп, һөҙәкләнеп, үлән,
ағас үҫеп бөткән иҫке яр; ҡашлаҡ. Яр кабагы.
Ҡабаҡ аҫты. Ҡабаҡ башы. Ҡабаҡ бите. Ҡабаҡ
буйы. Ҡабаҡҡа менеү. Ҡабаҡты сыгыу. ш Теге
кеше .. һулаҡайга боролдо ла ҡабаҡ ҡырлап
китте. Ж. Кейекбаев. Тау ҡабағы тау итәгенең
Ярланыңҡырап ҡапыл төшкән урыны.
2. (йәки күҙ ҡабағы) Күҙҙең ҡаштан түбәнге
өлөшө. Ҡапыс ҡабаҡ. Шешмәк ҡабаҡты күтәреү.
Ҡабаҡты төшөрөү. ■ Мин тубыҡланып ултыр
ҙым. К үҙ алдары ҡараңгылана, күҙ ҡабаҡтары
ауырая башланы. С. Кулибай. К үҙҙе һаҡлаган
күҙ ҡабагындай, беҙ торабыҙ һинең һагыңда.
М. Хәй.
ф Күк ҡабағы асылыу ҡар. к ү к 3. Ҡабаҡ
аҫтынан һөҙөп, аҫтан асыу менән (ҡарау). Тимергәле ҡарт сынаягына сәйен ҡо^-ҡоя улына
ҡабаҡ аҫтынан гына күҙ һалды, өндәшмәне.
Ғ. Дәүләтшин. Ҡабаҡ күтәреү тормошто еңеләй
теү; бауыр күтәреү. Минең тик-тик кенә ҡабаҡ
күтәргән саҡ ине. М. Ҡулаев. Ҡабаҡҡа ҡарыш
ҡар яуҙырыу төҫкә асыу сығарыу. Ҡабаҡты
емереү ш ул уҡ ҡашты емереү (йәки нәмрәнтеү,
төнөү) ҡар. ҡаш '.
ҠАБАҠ 2 и. 1. Оҙон елеле, эре һары сәскәле,
эре йомро йәшелсәле баҡса үҫемлеге. Ҡабаҡ
ултыртыу.
2. Шул үҫемлектең йәшелсәһе. Ҡабаҡ бутҡа
һы. Ҡабаҡ бәлеше. Ҡыҙҙырылган ҡабаҡ, ш Бы н
да [баҡсала] үҫте ҡабаҡтар, ҙур булып дәү та
баҡтан ..Ғ . Ғүмәр. Аш ҡабаҡ кеше ашай торған
эре ҡабаҡ. Ас ҡабаҡ ас итле, аҡһыл йәшел төҫлө
ваҡ ҡабаҡ. Сәллә ҡабаҡ түңәрәк, ялпаҡ аҡ ҡ а
баҡ. Таш ҡабаҡ нәҙек билле, оҙонса күк ҡабаҡ.
ҠАБАҠ 3 [РУС.] и. иҫк. Революцияға тиклемге
Россилла иң түбән дәрәжәләге эскелек ханаһы.
ҠАБАҠЛАНЫУ ҡ. Ҡ абаҡҡа 2 тумалыу, ҡ а
баҡлы булыу.
ҠАБАҠСЫ и. иҫк. Ҡ а б а ҡ 3 тотҡан кеше.
Нигмәтулла оҙаҡ уйланып торгандан һуң ҡабаҡсыга китте. Я. Хамматов.
ҠАБАЛАН с. 1. Йәһәт башҡарылырға тейеш
ле, тиҙ-тиҙ башҡарылышлы; ашығыс. Ҡабалан
яуап. / / Ҡабалан кейенеү. Ҡабалан һөйләү.
■
Әсәй ҙә ш улай ашыҡты, самауырын йыйҙы
ҡабалан. С. Агиш.
2. Ашығып, ҡабаланып эш итеүсән. Ҡабалан
кеше.
# Ҡабаландың аты өҙлөгөр, ялҡауҙы ң аты

Ҡ
Ҡ [тса] Баштсорт алфавитының ун бишенсе
хәреФе.
ҡава 1 и. Киндер йәки етендән еп иләү өсөн
ҡулланылған тараҡ башлы ҡолға. [Ҡарсыҡ]
ҡабаһынан көнйәләһен һауырга тотондо. Ғ. Хәй
ри. Ҡаба арты киндер йәки етендең тсабанан
үткәргәндән һуң ҡалған сүбәге. Ҡаба төбө ҡ аба
ны йәки ҡолғаны ултыртыу өсөн йәтешләп эш

Ҡ
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Һөрлөгөр, Мәҡәл. Ҡабалан эшкә акы л эйәрмәй,
Мәтсәл.
ҠавалаНДЫРЫҮ к. Тиҙ тсуҙғалырға, йәһәт
эшләргә өндәү; ашыҡтырыу. Китергә ҡабалан
дырыу, Ҡайтырга ҡабаландырыу, ш [Әбей
Санияга:] Сәй эсмәнек әле, яңы гына килеп төш
тө бит улар, һин ҡайтҡас, бергә-бергә эсербеҙ,
тип тә ҡабаландырманым, Н. Мусин.
ҡавалан ҡарьалан р . Тиҙ-тиҙ, ашыҡбошоҡ. Ҡабалан-ҡарһалан эшләү, ш Айытбай
ҡабалан-ҡарһалан атын екте лә, тамагына ла
ашап тормай юлга сыҡты, М. Хәйҙәров.
ҡаваланыу ҡ. Тиҙ-тиҙ йәһәтләп ҡуҙғалыу;
ашығыу. Ҡабаланып атлау. Ҡабаланып эшләү.
■ М алай бер ҙә ҡабаланмай, атты үҙ яйына гына
ҡуйып бара. М. Тажи. Хуш лаш айым тип, мин
ҡабаланып килдем әле һиңә бик иртә. X. Ҡ унаҡ
бай.
ҡаваланышыү ҡ. урт. ҡар. ҡабаланыу.
Улар ҡабаланышып аллы-артлы сыгып китте
ләр, Һ. Дәүләтшина.
ҡавалау 1 ҡ. 1. Ҡ абаға 1 ҡүйыу. Ҡабалап
иләү,
2.
Ҡ аба тарағынан үткәреү. Ҡ абалап алыу,
ҡавалау 2 ҡ. Ҡ аба 2(2 мәғ.) ҡуйыу. Умарта
ның таҡталары ҡабалап тоташтырыла,
ҡавалдыр с. диал. Ҡ албыр. Т ебейек аҡсар
лаҡтан ҡабалдырыраҡ була,
ҡаван и,, ҡабан сусҡаЬы Ҡыр сусҡаһы.
Беҙгә шыр ҡыуаҡлыҡ эсенә бик үк инергә ярамай
ине. Ни өсөн тиһәң, ҡабан сусҡаһы бик хәтәр
йәнлек, аңгармаҫтан һөжүм итеп, хәнйәрҙәй ике
оҙон теше менән өҙгөләп ташлауы бар, С, Кули
бай. һөйләһә һөйләй бирһен ҡара табан, ҡуш ы л
маҫ аҡ маралга ҡара ҡабан. М. аҡ м улла,
ф Ҡабан теш ҡар. теш 1 1.
ҡаварсыҡ и. Ҡабарып сыҡҡан эсе һыулы
ҡыуыҡса.
ҡаварсытыу ҡ. Өйкәлдереп, ҡабарсыҡлы
итеү. Ҡ улды ҡабарсытыу.
ҡавареыу ҡ. Эсе һыулы ҡыуыҡ булып
өрөлөү (тәнгә ҡарата). Ҡабарсып сыгыу. ■ К ө 
нө буйы йөрөүгә аяҡ табандары ҡабарсый.
ҠаварТҠЬ1С и. тар. Сабылған игенде әйләндерә торған к?әкре осло һәнәк.
ҡаваэтма С. Әсе ҡамырҙан йоҡа итеп
йәйеп, табала бешерелгән икмәк. Өмөгөлсөм
ҡабартма ҡабартып ала ла, май һөртөп, ире ме
нән бейеменең алдына ҡуя. 3. Биишева.
ҡавартылыу ҡ. төш. ҡар. ҡабартыу 1, 2, 4.
Ҡабартылган хәбәр.
ҡавартыу ҡ. 1. Ҡ аҡҡылап, тырпайтып,
ҡалҡытыу. Бесәнде ҡабартыу. Сәсте ҡабартыу.
■ У л [Ф әхри] кәртәгә уҙҙы һәм һыйыр аҫтына
.. йәйгән һаламды ҡабартҡыланы. Б. Бикбай.
Уҫал эттәр йөндәрен ҡабартып, тыпырсынып,
олоп өрәләр, Т. Йәнәби. / Өрөлдөрөп, ҙурайтыу.
Е л болотто ҡабарта,
2. күсм, Оаманан уҙҙырып, көсәйтеү; аш
тырыу. һ ү ҙҙ е ҡабартыу, Ыҙгышты ҡабартыу.
■ Уларҙың [һунарсыларҙың] күпселеге күргә
нен шаштырып, ҡабартып ебәрә торган кешеләр
ине. С. Кулибай.
3. Тулыштырып, бүлтәйтеү. И ренде ҡабар
тыу.

4. Табаға йәйә һалып бешереү. К әлсә ҡабар
тыу, Ҡабартма ҡабартыу,
ф Һырт ҡабартыу ҡар, һырт.
Ҡ а Б а р ЫНДЬ1р Ы у
ҡ. Маҡтанырға юл
ҡуйыу, ҡабарынырға сәбәп биреү. Кешене маҡ
тап ҡабарындырыу,
ҠаварЫНҠЫ е. 1. Ҡабарып, тупайып тор
ған. Директор көрпәк, ҡабарынҡы йөҙөнә йыл
майыу гәләмәте сыгарҙы. Ф . Иҫәнғолов.
2. күсм. Оаманан, ғәмәлдән арттырылған;
ҡабартылған. Ул [Мөхәмәтов] ҡабарынҡы һүҙ
ҙәр менән бик оҙаҡ һөйләшмәксе ине. Ғ. Әх
мәтшин.
Ҡ а в а р ЫНЫУ ҡ. 1. асы у белдереп һырт
йөнөн ҡабартыу. Ишек алдында ҡабарынып,
гөлдөрләп ата күркә йөрөй. / күсм. асы уланып
туҙыныу.— «Ни көтәһегеҙ? Ә ллә атыгыҙҙы ла
мин егер тиһегеҙме, эттән пәйҙә булгандарЬ —
тип Х әби бай ҡабарынып тора ине. Т. Хәйбул
лин.
2. күсм. Маҡтанып ҡуҡрайыу; кәпәренеү.
Н иңә инде урынга керҙем тип, күркә төҫлө ҡа
барынып йөрөргә? С. агиш .
ҡаварынышыу ҡ. урт. ҡар. ҡабарыныу.
ҡаварыу ҡ. 1. Ҡапайып, тырпайып ҡал
ҡыу. Ҡабарып торган сәс. Ҡабарып ятҡан бесән.
Ҡабарган мамыҡ мендәр, ш А ҡ болотҡай менән
ай күк болот ҡабара ла яуа ҡар булып (Халыҡ
йырынан). / Өрөлөп күпереү. Ҡ ул ҡабарыу.
А яҡ ҡабарыу, / күсм, асы уланы п ҡыҙыу. М ан
саф кеҫәһенән газета сыгарып уҡый башланы
мы — Рәүфә ҡабара ла китә, Ә. Вәли.
2. Әсеп, артып күтәрелеү (ҡамыр тураһында).
Икмәк күнәгендә ҡамыр икән дә у л ҡабарган,
К. Кинйәбулатова.
3. Тулышып ҡалҡыу; бүлтәйеү. Ҡан тамыр
ҙары ҡабарып сыҡҡан. Ирене ҡабарып тора,
■ Ай, Уралым, Уралым, ҡуш имсәктәй ҡабарып,
ҡалҡып торган Уралым (Ҡобайырҙан). / Өрөлөп
күтәрелеү. Ҡабарып бешкән икмәк.
4. күсм. Оаманан уҙып көсәйеү. Ы ҙгыш ҡа
барҙы, ■ И ген тураһында һүҙ ҡабарып китте,
Б. Бикбай.
5. ҡар, ҡабарсыу.
ф асы у ҡабарыу ҡар, асыу 1. Һырт ҡабарыу
ҡар, һырт.
ҡ а в а т 1 и, 1. Һанды белдергән һүҙҙәр менән
килеп, эш-хәлдең тәҡрарланышын белдерә;
тапҡыр, мәртәбә. Бер ҡабат. Өс ҡабат. Күп
ҡабат. ■ [Әбей] әҙерләп ҡуйган ҡатыгын әллә
нисә ҡабат ҡулына алып туҡыны, Ғ. Дәүләтшин.
Тәүге ҡабат бергә бесән саптыҡ һөҙәк кенә
тауҙың битендә. Р. Ғарипов.
2. Бер нисә нәмәнең эргәләш йәки аҫлы-өҫлө
торошон белдерә; ҡат. Ул [Зәлиф ә] әллә нисәмә
ҡабат төрлөк тотолган ҡыҙыл сатин күлдәген
кейгән. Һ. Дәүләтшина.
3. диал. Эргә, Ян. Атым юртаҡ тип әйтерһең,
ҡабатымдан юртып уҙ (Халыҡ йырынан).
Ҡ а в а Т 2 р. Икенсегә, яңынан, тағы. Ҡабат
йыуыу. Ҡабат килеү. Ҡабат һөйләү, ■ Ҡыҙыл
гәскәр аҡтарҙы ҡыуып киткән. Яҡты тормош ҡа
бат ҡайтҡан, Ә. Вахитов. Йәше кипмәй, ҡабат
көлә башлай, Ғ. Оәләм [Тимер] конвертты йә
бештергәс, ҡабат асты, Б. Бикбай. Ш ул китеүҙән
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тыуып үҫкән яҡҡа кабат ҡайтырга тура килмәне,
М. Ғажи.
ҠАБАТ ҠАБАТ* р. Бер нисә мәртәбә; ҡат-ҡат.
Ҡабат-ҡабат әйтеү. Ҡабат-ҡабат яҙыу,
ҡаватландыҡ и, мат. Ике һанды бербереһенә ҡабатлағандан сытстсан һөҙөмтә. Ҡ а
батланыусыларҙың урындарын алмаштырыуҙан
ҡабатландыҡ үҙгәрмәй,
ҠАБАТЛАНМА и, һөйл. Кире ҡабатлана тор
ған тиФ.
ҡаватланыу ҡ, 1 . төш, кар, ҡабатлау.
Ҡабатланган тәжрибә,
2. ҡайт, ҡар, ҡабатлау. Ҡабатланмаҫ йырым,
һүнмәҫ йондоҙом, тыңла мине, һорайым, йом
күҙең. Ғ. Хәйри.
ҡабатуганыусы и. мат. Икенсе бер һанға
тсабатланған һан.
ҠАБАТЛАУ ҡ. 1. Икенсе таптсырға баш ҡа
рыу, тәҡрарлау. Ҡабатлап эшләү. Ҡабатлап
әйтеү. Хатаны ҡабатлау. Үтенесте ҡабатлау.
■ [Индрил:] Егеттәр, бынан һуң ундай эште
ҡабатларга ярамай. Д. Юлтый. М алай башҡа бер
һүҙ ҙә әйтә алмай, бер үк һүҙҙе ҡабатлаган да
торган (Әкиәттән). / Икенсе берәү артынан ҡ а
бат батҡ ар ы у. Кеше һүҙен ҡабатлау, ш Баш 
ҡорт егете М иңлегәле Ғөбәйҙуллин Александр
Матросов батырлыгын ҡабатланы. Ғ. Ғүмәр.
Ҡаршылагы күгәреп ятҡан текә тау Айбулаттың
көйөн дә, һүҙен дә яңгырап ҡабатлай Һ. Д әү
ләтшина.
2. Хәтерҙә нығытыу өсөн яңынан уҡыу. Д ә
ресте ҡабатлау. Үткәнде ҡабатлау. Шигырҙы
күңелдән ҡабатлау.
3. мат. Вер һанды икенсе бер һанға арттырыу;
бер үк һанды бер ңисә тапҡыр алып, барыһын
бергә ҡушыу. Икене икегә ҡабатлау. Дүртте
өскә ҡабатлау. Ҡабатлау гәмәле. Ҡабатлау
таблицаһы (йәки нәҙүәле) һандарҙы бер-береһе
нә бер-бер арттырып, һәр береһенең һөҙөмтәһен
күрһәткән теҙмә.
ҡаватлаүсы и. мат. Билдәле бер һанды
нисә тапҡырға арттырырға кәрәклеген күрһәт
кән һан. Өҫтәмә ҡабатлаусы.
ҡаваттан Р. ҡар. ҡабат 2. һ ә р минут үтә
ҡабаттан әйләнеп килмәҫ өсөн. С. Кулибай,
ҡаваяҡ и. диал. Ҡ аба 1 төбө.
ҠАБЗИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡурҡыу, ҡаушау
тойғоһо. А ҡм улла шигырҙарын моңло тауышы
берлә, бер кәҙәр ҡабзиәт вә гәйрәт берлә һөйләне
вә яҡшы гына тәьҫир бирҙе. Р. Фәхретдинов.
ҠаБИЛ [гәр.] с. иҫк. Ҡ абул итеүсе.
ҠаБИЛИӘТ [гәр.] и. иҫк. Булдыҡлыҡ, һәләт
лек. һ еҙҙә бар истигдад һәм ҡабилиәт, у ҡыу га,
уҡытыу га ҡылыгыҙ гәҙәт. С. Яҡшығолов.
ҠаБИЛИӘТЛЕ иҫк. с. Булдыҡлы, һәләтле.
Ҡабилиәтле кеше.
ҡавра с. ҡар. ҡабрый.
ҡаврыйс. 1. Бер яҡ ситкә ҡарай ауыш; ҡаб
ра, ҡырын. Ҡабрый ер. Ҡабрый юл. ■ Юлдың
ҡабрый ерендә һаҡланыбыраҡ бар. М. Ҡ улаев.
2. р. мәг. Бер яҡ ситкә табан; ҡырын. Ҡабрый
әйләнеп тороу. ■ М инең өҫкә килгән ҡуян ҡаб
рый ялтанып сыҡты ла сапты. Ф . Иҫәнғолов.
ҠаБУЛ [гәр.]\ ҡабул булыу ғәмәлгә ашыу,
үтәлеү. Минең атай шунда иген икте, г үмере

буйы ҡарыны туйманы. Намаҙ уҡып, бәхет телә
һә лә, теләктәре ҡабул булманы. Б. Ишемғол.
Ҡабул нтеү 1) тәҡдим иткәнде үҙ ҡулыңа, үҙ
шәхесеңә күсереү. Бөгөн мин армия өсөн көтөү
көтөү малды карап кабул итергә .. тейешмен,
Д. Юлтый. Ү ҙ ҡошоңдоң ҡауырһынын кабул
итеп алсы, һылыу. «Алпамыша»; 2) үҙ ҡарам а
ғыңа, үҙ яуаплығыңа күсереү. Ҡарауылды ка
бул итеү. Эште ҡабул итеү; 3) ниндәйҙер ойош
ма, уҡыу йорто һ. 6. нәмә саФына алыу. Партияга ҡабул итеү. Уҡыуга кабул итеү; 4) рәсми
рәүештә танышыу, һөйләшеү өсөн үҙенә индереү
йәки саҡырыу. Ҡ абул итеү көнө. ш У л [Дауы
тов] ;Ә лкә комитетында кабул иткән икенсе сек
ретарга ш ул турала әйтеп ҡараны, Б. Бикбай;
5) яныңа, өйөңә индереү. Иптәшеңде ҡабул итеү,
Ҡ унак ҡабул итеү; 6) тормошҡа, ғәмәлгә инде
реү. Ҡарар ҡабул итеү. Метр системаһын кабул
итеү, ш Я ңылыҡ булгас, һис шикһеҙ, уны ҡабул
итергә кәрәк. С. Агиш; 7) үтәлешкә, ғәмәлгә
алыу. Кәңәште ҡабул итеү. ш Я, мөжиб,.. М ө
хәммәт гәлиәссәләмгә дога кылмакҡа бойорҙоң,
ҡабул иттек һәм фараз белдек. М. Өмөтбаев;
8) үҙ исемеңә алып, ыңғай мөнәсәбәт белдереү.
Сәләмде ҡабул итеү. ■ Өйрәнсек батшаның
бөтә хөрмәтен, ихтирамын ҙур ихласлы ҡ һәм
түбәнселек менән ҡабул иткән. 3. Биишева;
9) хуп күреп, ғәмәлгә атҡарыу, һорар булһаң,
теләгеңде ҡабул итәм, мин дә инде күнәмен
әйткәнеңә. «Бабсаҡ менән Күсәк». Ҡабул күреү
ризалыҡ белдереү, хуп күреү. [Директор:] Эй,
ҡыҙҙар, минең уланды ҡабул күрегеҙ, Баш-аягы
менән һеҙгә ҡалдырам, Ә. Вахитов.
ҠАБУЛЛАУ ҡ. иҫк. Ҡ абул итеү (1, 7—9 мәғ.)
(ҡар, ҡабул). А л ҡабуллап, ал да һал шатлыҡҡа
сумган күңелеңә тәбригемдең эҫеһен һәм эҫе
ялҡы н төҫлөһөн, Ш. Бабич.
ҠАБУЛЛЫҠ и. Ҡ абул булған хәл. [Наташа:]
Түккән күҙ йәштәрем, һораган теләктәрем ба
рыһы ла алла ҡаршында ҡабуллы ҡҡа ашһын
ине. Д. Юлтый.
ҠАБЫҒЫУ (ҡабыҡ*#) ҡ. 1. О ҙаҡ баҫырылып
ятҡанлыҡтан бәҫәреү. Ҡабыҡҡан бесән, яш
[Кинйәбай:] — Ҡабыҡҡан тауарҙы арзан хаҡҡа
алып, бында килтереп биш хакына һата [Шәгәли]. С. МиФтахов.
2. Ҡабыҡланып ҡатыу. Эшләп, өҫ-баштарым
тиргә ҡабыҡты. Ғ. Хәйбуллин.
ҠАБЫ ҘҘЫ р ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡабыҙыу.
ҠАБЫҘЫУ ҡ. 1. ҡар. тоҡандырыу. Ут ҡабы
ҙыу. Шәм ҡабыҙыу.
2. күсм. Хис-тойғо уятыу, һи не ҡабыҙырга
теләп, күпме уттарҙа яндым. Ә һин һаман ш ул
бер көйө — һалҡын боҙ булып ҡалдың. «Оовет
Башҡортостаны», 1986, 2 март.
ҠАБЫҠ и. 1. "Гөрлө иәмәнең тыштан ҡаплап
торған көбө. Агас ҡабыгы. А лм а ҡабыгы. Й о
мортҡа ҡабыгы. Көнбагыш ҡабыгы. Картуф ҡа
быгы. Сәтләүек ҡабыгы. һ у га н ҡабыгы. ш А ҡ
уҫакҡайҙарҙың ай ҡабыгы аҡ ҡуянҡайҙарҙың
аҙыгы (Халыҡ йырынан).
2. Йыуан йүкә йәки ҡарама ағасынан ҡупта
рып, таҡта һымаҡ тигеҙләп баҫырылған ҡайыр.
А к ҡабыҡ. Ҡара ҡабыҡ, һалабаш ҡабыгы. Ҡ а
быҡ төшөрөү. / / Ҡабыҡ арба. Ҡабыҡ алап.
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Ҡабыҡ ҡыуыш. ■ [С әм ш улла:] Бер ыңгай
өйөнөң башын да йүнәтеп япһаҡ был ҡарттың,
шәп булыр ине, әҙерәк ҡабыҡ булганда. Ж. К е
йекбаев.
ф Ер ҡабығы ҡар. ер 1. Ҡ абыҡ ҡанат маҡтан
сыҡ. Ҡабыҡ ҡУңыҙы ҡар. ҡУңыҙ. Ҡ андала ҡ а
быҡ диал. бүртмәс-бүртмәс итеп сиккән биҙәк.
Х әлле кешеләр ҡыҙҙары өсөн ҙур-ҙур ҡандала
ҡабыҡлы шаршауҙар, сәкәнле өҫтәл япмалары
әҙерләтәләр. Ғ. Хәйри. Ҡабыҡ ҡуптарғыс үйын
исеме (түңәрәкләнеп үлтыралар; түңәрәк тышы
нан бер кеше үратып йөрөй ҙә, берәүҙең артына
һиҙҙермәй генә бер нәмә һалып китә; һиҙеп
ҡалһа, был тегене ҡыуа, һиҙмәй тик үлтырһа,
бының арҡаһына һүгалар).
ҠАБЫҠЛаНЫу ҡ. Ҡабыҡ (1 мәг.) менән
ҡапланыу. Ҡабыҡланып, картуфҡа тәм инеү.
ҡавыҡлатыү ҡ. Ҡабыҡ (2 мәг.) ҡуйҙырыу.
Арбаны ҡабыҡлатыу.
ҡавыҡлау ҡ. Ҡабыҡ ҡуйыу, ҡабыҡлы
итеү. Арбаны ҡабыҡлау. Сананы ҡабыҡлау.
ҠаБЫҠҺЫУ ҡ. ҡар. ҡабығыу.
ҠаБЫМ и. 1. Бер ҡабып ебәрерлек киҫәк.
Бер ҡабым икмәк, ш Янһары өйөнә ҡайтып етә.
Ҡараңгы төшкән. Тамагына ашар ине — бер
ҡабым аҙыгы юҡ (Әкиәттән).
2. күсм. Әҙ генә аҙыҡ, ризыҡ. [Әбей — Иргәлигә:] Әсәң бахыр менән бер тугандар кеүек
көн иттек. Ҡабымдан ҡалдырышмай, бер ҡалаҡ
тан ашап, бер ҡалаҡтан эстек. Һ. Дәүләтшина.
ҡавыныу ҡ. 1. ҡар. тоҡаныү. Ут ҡабына.
2. күсм. Ҡапыл лрһыУ, ҡыҙыу. Ул минең һуң
гы һуҙгә ҡапыл ҡабынып китте. Д. Юлтый.
ҡаБырға и. 1. Умыртҡа һөйәгенән күкрәккә
табан дуғаланып килгән тар Ялпаҡ Һөйәк. Ҡабырга һөйәге. Ҡабыргаһы һынган. Ҡ улан ҡ а
бырға ҡар. ҡулан. / Тәндең арҡа менән түш
араһындағы тышҡы өлөшө. Уң ҡабырга. һ у л ҡабырга. Ҡабыргага төртөү, ш Утҡа яҡыныраҡ
ятҡан кешеләр, төш аралаш ниҙер һөйләнеп,
.. икенсе яҡ ҡабыргаларына әйләнеп ятты.
Я. Хамматов. Бығын (йәки Ьебә) ҡабыргаһы
бил тәңгәлендәге ҡыҫҡа ҡабырға, [һы рга туйын
да] ҡыҙҙың атаһы муйын һөйәген алмай, һебә
ҡабыргаһы алырга тырыша. М. Буранғолов.
2.
Нимәнеңдер ҡыр лғы, лны. Тау ҡабырга
һы, ш Ҡабыргаһына тулҡын бәргән һайын кәмә
ауып китә яҙа, 3. Биишева. Төлкөбай уң яҡтан
үтеп, дошманды ҡабырганан барып баҫты, ти
(Әкиәттән).
ф Ҡабырғаны һанау ҡул менән һуғыу, туҡ
мау. Минең иҫәп, Мәхмүт менән икәүләп килеп,
Әгләмдең ҡабыргаһын һанау ине. Ғ. Вайбурин.
ҡавырғалау ҡ. Верәй нәмәнең ситенән,
ҡабырғаһынан хәрәкәт итеү; эргәләү. Тау ҡабыргалап барыу. Ҡабыргалап китеү, ш Бер
яҡ ҡабыргалабыраҡ бының алдына сыҡтым. Б ү 
ре яланга боролорга мәжбүр булды. С. Кулибай.
ҠАБЫрҒАЛАШ с. һөйл. И кәү-ара лтсын;
лндаш, эргәләш. Ҡабыргалаш өйҙәр. / / Ҡабыргалаш ултырыу.
ҡавырғалыҡ и. диал. ҡар. бауырлыҡ 1.
ҠАБЫрСаҠ с. 1. Төрлө әкәм-төкәмдең тсаты
тсабығы. Й ылга ҡабырсагы. К ү л ҡабырсагы.
■ Әй ҡабырсагынан Оло Устикиндагы фабрика

һиҙәп эшләп сыгара. М. Хисмәтов. а Йыу ҡабыр
сағы түңәрәгерәк, лапашыраҡ, иотса ғына эре
кабырсаҡ.
2. Ике яҡҡа асылмалы таш ҡабыҡлы әкәмтөкәм.
ҡ а в ы ғ е а ҡ л а н ы у ҡ. Кибеп ҡатып яры
лыу. [Раузаның] аяҡтары, тауыҡ тәпейе кеүек,
ҡабырсаҡланып бөткән. Ҡ. Ибәтуллин.
ҡ а в ы у 1 ҡ. 1. Ауыҙға алыу. Икмәк ҡабыу.
Тәмәке ҡабыу. Ҡабып йотоу. Өрөп ҡабыу. Теш
ләп ҡабыу, ш Батша ҡыҙы балдаҡты ебәк еп
менән бәйләгән дә, ауыҙына ҡабып йоҡлаган, ти
(Әкиәттән). / диал. Тешләү.
2. Ҡ армаҡҡа эләгеү, тотолоу. Боғаҙаҡҡай
күлгә ҡармаҡ һалдым, ҡармагыма сабаҡ ҡапма
ны (Халыҡ йырынан). / Ау ҡоралына эләгеү.
Тоҙаҡҡа ҡабыу. / күсм. Ҡ улға эләгеү; тотолоу.
[Айыуголаҡ — бабайга:] Ҡаптыңмы? Барыбер
ҡасып ҡотола алмаҫһың! (Әкиәттән).
3. Бармаҡ тейҙергәндә шыумай эләгеп, ҡыр
ҡып барыу (үткер ҡоралдың йөҙөнә ҡарата).
Бәке үткерләнгән, ҡабып тора.
ф Ауыҙға йөҙөн ҡабыу ҡар. ауыҙ.
ф Ҡ орган ҡапҡан, үҙе килеп ҡапҡан. Мәтсәл.
Ҡ А БЫ у 2 ҡ. 1. Килеп төшөп лна башлау (утҡа
ҡ арата). Ут йортҡа ҡапты.
2. Тәьҫир итеп ауырттырыу (башты); тейеү.
Башҡа эҫе ҡабыу. Еҫ ҡабыу. Эҫе ҡабыу.
ф Итәннә ут ҡапҡандай бик ныҡ ашыҡҡанда
әйтелә.
Ҡ АБЫ У 3 ҡ. диал. ҡар. Күбеү 2.
ҠАБЫШАУ к. диал. ҡар. төләү 2.
ҠАҒАЙЫУ ҡ. Ҡ аҡҡа 1 (4 мәғ.) ҡалыу, ҡаҡҡа
әйләнеү. [Урал — Ш үлгәнгә:] Тәнең һыҙлап
ҡагайһын. «Урал батыр».
ҠАҒАН и. тар. Урта быуаттарҙа төрки халыҡ
тарының хөкүмәт башлығы титулы һәм шул
титулды йөрөткән кеше.
ҠАҒАНАТ и. ҡар. ҡағанлыҡ.
Ҡ АҒАНЛЫ Ҡ и. тар. Ҡ аған етәкселек иткән
дәүләт.
Ҡ АҒИҘӘ [гәр.] и. 1. Төрлө күренеш, төрлө
хәл араһындағы законлылыҡты һәм уларҙың
үҙ-ара мөнәсәбәттәрен сағылдыра торған төп
Фекер. Грамматик ҡагиҙәләр. Алгебра ҡагиҙәләре.
2. Эштә һәм тормош-көнкүрештә кеше-ара мө
нәсәбәтте йәки дөйөм тәртипте билдәләгән күр
һәтмә, ҡанун. Гигиена ҡагиҙәләре. Эске тәртип
ҡагиҙәләре. Зоотехника ҡагиҙәләре.
Ҡ АҒЫ Ҙ [гәр.] и. 1. Яҙыу, китап баҫыу һ. б.
өсөн тсулланылған, ағас, сепрәк, һалам кеүек
нәмәләрҙән йотса итеп йәйеп лһаған материал.
А ҡ ҡагыҙ. Йоҡа ҡагыҙ. Йомшаҡ ҡагыҙ. Йылтыр
ҡагыҙ. Киптергес ҡагыҙ. Бер бит ҡагыҙ. Бер
табаҡ ҡагыҙ. Дәфтәр кагыҙы. Газета ҡагыҙы.
Тәмәке ҡагыҙы. Я ҙы у ҡагыҙы. Ҡагыҙга төрөү. / /
Ҡагыҙ ҡапсыҡ. Ҡагыҙ салфетка, ш А ҡ ҡагыҙга
ҡара ҡәләм, ултырып хаттар яҙам (Халытс йыры
нан).
2. Һәр төрлө лҙылған лҙыу. Кәрәкле ҡагыҙ.
Ҡагыҙ ҡарау, ш Бөтә кеше ҡагыҙга үрелде,
мин дә уҡыным. С. Агиш. / Һәр төрлө рәсми
яҙыу; документ. Саҡырыу ҡагыҙы. Ышаныс
ҡагыҙы. Эш ҡагыҙы. Ҡагыҙ биреү. Ҡагыҙга ҡул
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куйыу, Ҡ улга ҡагыҙ алыу, ■ Ғүмәр ауылын
ҡагылманы. 3. Ғәлимов. / күсм. Нимәнелер
халыҡ телендә һ алҡы нбулаҡ тиҙәр, ҡагыҙҙа
үҙеңдеке итергә тырышып алыу, үҙләштереү.
гына Ғүмәр тип яҙалар, Ж. Кейекбаев.
Айбулаттар һаман ялсы. Ш улай ҙа у л бик тогро,
ф А ҡ ҡағыҙ кеүек булыу төҫ ҡасып, бик нытс
һинең энәңә лә ҡагылмай. Һ. Дәүләтшина. / күсм.
ағарыу. Ҡағыҙ аҡса хөкүмәт тараФынан сыға
Кешене нимәләлер ҡыҫып, сикләп, уға зылн
рылып, ил эсендә тауар әйләнешендә мәжбүри
килтереү. Кеше хоҡугына ҡагылыу. ш Ҡагылбулған һәм алтынға алмаштырылмай торған,
һалар халҡым иркенә, ҡыҙганмамын булһа мең
йәнем. Т. Йәнәби.
ҡағыҙға төшөрөлгән атсса билдәһе. Ҡағыҙ ҡылыу
иҫҡ, ҡағыҙға Яҙыу. Бәйет яҙып, мин гәрип ҡагыҙ
5. күсм. Мөнәсәбәтле, бәйләнешле булыу.
ҡылам (Вәйеттән). Ҡара ҡағыҙ һуғышта ваФат
Эш тәртибенә ҡагылган мәсьәлә. ■ Уның һүҙ
булғанды белдергән лҙыу. Маҡтау ҡағыҙы кеше
ҙәре миңә генә түгел, һиңә лә ҡагыла, X. Зари
нең яҡшы эшен билдәләп бирелгән рәсми лҙыу.
пов. / Һүҙ ыңғайында нимә тураһындалыр әйтеп
Талаҡ ҡағыҙы айырылышыуҙы белдергән рәсми
үтеү. Ораторҙар традиция мәсьәләһенә бөтөнләй
яҙыу. М улла .. Салихага талаҡ ҡагыҙы бирҙе.
ҡагылманы, С, агиш . / Кире, насар лғын әйтеп,
Д. Юлтый.
кемделер битәрләү, әрләү. Ҡарттар уга [РафиҡҠ а ҒЫ ҘЛ аШ Т Ы р Ы ЛЫ у ҡ. төш. ҡар, ҡағыҙҡа] бик ҡаты ҡагылдылар, А, Игебаев. / Юл
лаштырыу. Әхмәҙи [япон һугышынан ҡайтҡан
ыңғайында туҡтап китеү; инеп сығыу; һуғылыу.
с а ],, атаһы Сәлмән бай күптән вафат ине. Мираҫ
Я рцев менән Н азарголов ошо ыңгайҙа башҡа
бүленеп бөтөп, Сафа м улла ҡулы менән ҡагыҙбригадаларга ла ҡагылып ҡайтырга булды,
лаштырылган ине. Ж. Кейекбаев.
К. Мәргән.
Ҡ аҒ Ы ҘЛ аШ Т Ы Р Ы Ү ҡ. Ҡ ағыҙға теркәп за 
ф Ел ҡағылыу ҡар, ел. Ен ҡағылыу ҡар, ен '.
конлаштырыу; документлаштырыу. Й өкләмәне
Зәхмәт ҡағылыу ҡар, зәхмәт. Сырхау ҡағылыу
ҡагыҙлаштырыу.
ҡар, сырхау 2 1.
ҠаҒЫЛ с. Ҡ ар йоҡа лтҡан, ҡалҡыуыраҡ
ҠаҒЫЛЫШ и. Нимәгәлер булған мөнәсәбәт,
(урынға, ергә ҡ арата). Малды ҡагыл ергә сыгаҡатнаш, бәйләнеш. Ҡагылышы булыу. К у л ь 
рырга кәрәк, бесәнгә еңеллек килер.
турага ҡагылышыбыҙ бар. Эшкә ҡагылышы юҡ,
ҠаҒЫЛДЫ и. һөйл. Һыуыҡ тейгәндән килгән
ҠаҒЫЛЫШЛЫ с, Ҡайһылыр йәһәттән мөнә
ҡыуыҡ сире. Ҡагылды булы у.
сәбәтле, ҡатнашлы, бәйләнешле. Ул [Салауат
ҠаҒЫЛДЫрЫу ҡ. Килтереп һуғылдырыу; ҡылысы] Латвия С С Р-ы Тарих музейының яңы
бәрелдереү. Ҡәләмемә күңел енен ҡагылдырган
кенәгәһенә 39497-се номер менән теркәлгән
.. ике нәмә: әүүәл — алла, икенсе ҡыҙ. Ш. Вабич.
икән. Әммә нисек алыныуына, мемориаль ҡим
ҡ а ғ ы л й ы у ҡ. 1. Ныҡ бәрелеп, кире ырғыу;
мәтенә ҡагылышлы мәглүмәттәр төпсөрләп
ҡаҡлығыу. Туп ҡагылйый.
яҙылмаган. «Совет Башҡортостаны», 1986,
2. диал. Ҡалғыу. Ул .. йоҡонан ҡапыл гына
3 июль.
арына алмай, бер аҙ ваҡыт ҡагылйып ултырҙы,
ҡ а ғ ы н и. диал. ҡар. ҡағылма ‘.
С. Кулибай.
ҡ а ғ ы н д ы 1 и. 1. Верәй нәмәне ҡаҡҡанда,
ҡ а ғ ы л м а 1 и. Юлдың йәки йылғаның бө
ҡуҙғатҡанда төшкән сүп.
2. диал. Талҡыш.
гөлөндәге алып барып һуға торған ер. Сана
ҡагылмала ауып китте,
ҠаҒЫНДЫ2 и. Ҡыйырһытылған, ситләтел
ҠаҒЫ ЛМ а 2 и, диал. Ҡ аҡлан. Ҡ агылмала бе
гән хәл; ҡаҡҡы 2. Кеше ҡагындыһында булыу.
сән тиҙ кибә,
ҡ а ғ ы н ы у ҡ. 1. Кейем-Һалымды сүп, саңдан
Ҡ аҒЫ Л Т Ы У ҡ. диал. Ҡыйырһытыу.
ҡаҡҡылап таҙартыу. Ҡагынып, ваҡ ҡар бөртөк
ҠаҒЫЛЫП-ҺУҒЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар, ҡағыптәрен сәсрәтеп, бер ҡыҙ килеп инде. Һ. Д әү
һуғыу. Ҡагылып-һугылып йөрөү. М ашинала
ләтшина.
ҡагылып-һугылып барыу,
2. Ҡ анаттарҙы елпетеү. Саҡыра ла кәкүк,
ҠаҒЫЛЫУ ҡ. 1. төш, ҡар, ҡағыу 1 1—3, 5, 6—
һайрай былбыл, талдар араһында ҡагынып (Х а
8.
Беҙ һугышҡа ингән саҡта барабандар ҡагыла
лыҡ йырынан). / күсм. Йөрәкһеп талпыныу;
(Вәйеттән). [Сажиҙә:] Мин үгәй әсәй ҡулында
елкенеү. Беләм,., дүрт күҙ менән мине көткәнең,
ҡагылып үҫкән ҡыҙ, X. Ибраһимов.
фронттарга ҡарап ҡагынганың, ҡауышыу көнөн
2.
Килеп һуғылыу; бәрелеү. [Гөлйөҙөм] өмөт
бороиткәнең. Ғ. ам антай.
лоп ишеккә барып ҡагылды, у л тыштан бикле
ҠаҒЫП-ҺУҒЫУ ҡ. 1. Төрлө лҡҡа алып һу
ине, Һ. Дәүләтшина. Ашыга ла тулҡын, ашыга,
ғыу. Н ескә билкәй, һине ҡагып-һугып йөрөт
ярга бер ҡагылып тымырга. М. Уразаев.
мәксе була тулҡындар. А. Игебаев.
3. Кемгә йәки нәмәгә еңелсә генә бәрелеү,
2. Һуҡҡылап, ҡаҡҡылап, саңдан һ. б. таҙар
тейеү, ороноу. Ш ул уйҙарҙа килә ине С әйҙел, ..
тыу. Командир беҙгә өҫ-башты ҡагып-һугып
кемдер уга ҡагылып китте татлы хыялдарын
кейергә ҡушты. М. Тажи.
бүлдереп, Ғ. Оәләм. / күсм, Нимәнеңдер тәьҫире
3. Тынғы бирмәй гел һуҡҡылау; туҡмау. [Килшауҡымы тейеү. Уларга һугыш еле ҡагылганы
тәй:] Усаҡтагы утты һүндермә, бесәйҙе ҡаҡмаюҡ, Д. Юлтый. [Сәгиҙә:] Ошондай хәлдең һеҙгә
һуҡма, өй түбәһенә менеп йөрөмә (Әкиәттән).
лә шауҡымы ҡагылмаһын тип ҡурҡам, М. Тажи.
ҠаҒЫТ и. диал. ҡар. ҡ а ҡ 2.
4.
Кемгә йәки нәмәгә ҡул менән тотоноу; ҡ
тейа ғ ы т ы у ҡ. Үҙ итмәй ситләтеү; ҡыйыр
еү, ороноу. Бы л дәфтәр һеҙгә иҫтәлек булыр,
һытыу. [Носрат:] Минең күңел киң. Бер балам
Хәҙергә уҡымагыҙ. Беҙҙән киткәс, юлда гына
янына уның да балалары һыйыр, ҡагытмам.
уҡырһыгыҙ,— тине. Әлбиттә, мин дәфтәргә ҡаЙ. Солтанов.
гылманым. Д. Юлтый. Ғәли ашҡа ла, сәйгә лә
ҠаҒЫУ 1(ҡаҡ*) ҡ. 1. Осло бер нәмәне һуғып,
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бәреп индереү; ҡатыу. К аҙы к ҡагыу. Сөй ҡагыу.
Сүкеш менән ҡагыу, / Ҡаҙатслап беркетеү, ны
ғытыу. Таҡта ҡагыу, ш Коридорҙа кейем элге
стәре ҡагып торган Тайморзин ҡулындагы сү
кешен иҙәнгә ыргытты, М. Тажи.
2. Кире һуғыу, ҡайтара һуғыу. М алай тупты
ҡагып ебәрә (Әкиәттән). / күсм. Үҙ итмәй рән
йетеү; ҡыйырһытыу. Минән дә генә ҡалган ир
баланы аталары юҡ тип ҡакмагыҙ (Халыҡ йы
рынан).
3. Бәрә һуғыу, килтереп һуғыу. Ишкәк менән
көмөш һыуга ҡагып, һалсы килә баҫып аяҡҡа.
С. Ҡудаш.
4. Һуҡҡылау, шаҡылдатыу. Капҡа ҡагыу,
■ Ишек ҡагам. Бер ни тиклем көттөрөп, ишек
асыла. Ғ. Хәйри. Бабай ошо өйгә килгән дә,
тәҙрә ҡаҡҡан (Әкиәттән). / Даңғылдатып һуғыу,
бәргеләү. Барабан ҡагыу. Тимер ҡагыу. ■ һ әр
өйҙә уйын-көлкө, думбыра ҡагып, үләц әйтеү
ишетелә. Ғ. Ғүмәр. / Ҡ абат-ҡабат һуғылыу, бә
релеү (тулҡын тураһында). И ҙелдә тулҡын бәүе
леп ярҙарҙы ҡага. М. Кәрим. Й ы лгалар ярҙарга
ҡагып, терегөмөштәй ага. Р. Ниғмәти. / Йылы
хистойғо белдереп, йомшаҡ ҡына һуҡҡылау,
һөйөү. Яуры ндан ҡагып яратыу, m Арыҫландай
батырҙарҙың арҡаһынан ҡагыгыҙ (Халыҡ йыры
нан).
5. Күтәреп-күтәреп һелккеләү, һуҡҡылау.
Бесәнде ҡагыу. М ендәрҙе ҡагып күпертеү,
ш Бала-сагага тиклем ҡалмаган, тырма тотҡан
булып һалам ҡагалар. Б. Бикбай.
6. Һелккеләп, һуҡҡылап, саң, бысраҡтан та
ҙартыу. Өҫ-башты ҡагыу. Балаҫ ҡагыу. ш Ғәри
фә үҙе .. он саңы туҙҙырып тоҡ ҡага. Ф . Иҫән
ғолов.
7. Ҡ уҙғалып китһен йәки йөрөшөн тиҙләтһен
өсөн, аттың дилбегәһен еңелсә һелккеләү. Ат,
дилбегә ҡаҡҡанды ла көтмәй, баш ташлап юрта.
С. Агигп.
8. Елпеү хәрәкәте яһау (ҡоштар ҡанаты тура
һында). И ҙел яры шыңшый .. Урманында төн
бөркөтө ҡанат ҡагалыр. Ғ. Оәләм.
9. Өрөп һелкендереү; елпетеү. Япраҡ ҡагырлыҡ та ел юҡ. Д. Юлтый.
10. Елпетеп киптереү, елләтеү. Е л ҡаҡҡан кер.
ф Йөрәк ҡағыу елкенеү, ярһыу. Й өрәк ҡагып
А ҡбуҙ килә, саба-елә, саба-елә. М. Кәрим. Йүкә
сөй (йәки шына) ҡағыу юрамал осондороп маҡ
тау. Й үкә шына ҡаҡҡандарын белеп торам инде,
әммә рәхәт. Маҡтау кемдең генә башын әйләндермәгән. Р. Низамов. Керпек ҡағыу күҙ асып
йомоу. Керпек ҡагырга ла өлгөрмәнек, ҡырмыҫ
ҡалар йыланды һырып алды. «Сювет Баш ҡор
тостаны», 1970, 7 октябрь. Керпек [тә] ҡаҡмау
ҡар. керпек. Кире ҡағыу риза булмай ҡ а р т ы
килеү. Бүләкте кире ҡагыу. Үтенесте кире ҡа
гыу. һ ү ҙҙ е кире ҡагыу. ■ Бәхетемде кире ҡаҡ
тың һаргайтыр өсөнмө, атаҡайым (Оеңләүҙән).
Күкрәк ҡағыу ҡар. күкрәк. Ҡаҡҡан ҡаҙыҡ кеүек
1) шаҡ ҡатып баҫып ҡалған кешегә ҡарата әйте
лә. Шакир, ҡаҡҡан ҡаҙыҡ кеүек, соланда баҫып
калды. Һ. Дәүләтшина; 2) ныҡ кешегә ҡарата
әйтелә. К аҡҡан ҡаҙыҡ кеүек, ҡуҙгатырмын ти
мә. Ҡолаҡ ҡағыу ҡар. ҡолаҡ. И х, көнләшеп,
ҡылтайып, иркәмдән ҡаҡтым ҡолаҡ. Х әҙер у л

миңә күктәге ай ҡыҙы һымаҡ йыраҡ. А. Игебаев.
Серге ҡағыу ҡар. серге. Тел ҡағыу ҡар. тел 2.
[К олхозсы — бригадирга:] Тел ҡага торган б у л 
ма Биктимергә. Етәр! Б. Ишемғол. Эйәк ҡағыу
ҡар. эйәк. Карт тәрән итеп тын алды ла, салҡан
йыгылып, эйәк ҡаҡты. Б. Бикбай.
•
И р ҡаҡҡанды мир ҡагыр. Мәҡәл. Ҡ апҡа
һынан эт баҡмай, төнлөгөнән ел ҡаҡмай. Мәҡәл.
Тун күрмәгән тун күрһә, ҡага-ҡага туҙҙырыр.
Мәҡәл. Тырышҡан табыр, ташҡа ҡаҙаҡ ҡагыр.
Мәҡәл. Яңгыҙ батыр яу ҡаҡмаҫ. Мәҡәл.
ҠАҒЫУ 2 с. Ҡалҡыуҙағы еләҙ (урынға ҡ ара
та). Кагыу ерҙә ҡурай һыргый булып үҫә.
ҠАҒЫҮ 3 с. Елле ҡоро (көнгә ҡарата). / / Көн
ҡагыуга әйләнде.
ҠаҒЫШТЫрЫу ҡ. Янған утынды ҡағыпһуғып йүнәтеү. Усаҡты ҡагыштырыу. Ҡ аҙан аҫ
тын ҡагыштырыу. ■ Ул [ҡарт] утты ҡагыштырып, сәй йылытырга ҡуйҙы. Ә. Вахитов.
ҡағышыу ҡ. 1. урт. ярҙамл. ҡар. ҡағыу 1 1,
5, 6. Кейем ҡагышыу. Ҡаҙыҡ ҡагышыу. Юрган
ҡагышыу.
2. диал. Һуғышыу.
Ҡ аДИМ [гәр.] и. Юлдағы кеше, юлсы. Туң
тәҙрә арҡыры ятҡан урындан ай ҡарыйм. Ай,
шигыр бир! Ай, шигыр бир! — тип, уны даулай
ҡадим. Ш. Бабич.
Ҡ аД И р [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Көслө, ҡеүәтле.
һыҙганганмы н ҡадир беләктәрҙе изге теләк ме
нән күп эшкә. Д. Юлтый. / Һәләте булған, һәләт
ле. Юҡ итергә һәм дә бар итергә һин ҡадирһың
барыһын бер көндә. Б. Мирзанов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме,
ҡаҙ и. 1. Өйрәктәр ғаиләһенә ҡараған оҙон
муйынлы эре һыу ҡошо. Кейек ҡаҙ. Ата ҡаҙ.
Инә ҡаҙ. Бала ҡаҙ. Оло ҡаҙ. Өй ҡаҙы. Ҡыр ҡаҙы.
Ҡ аҙ бәпкәһе. Ҡаҙ ите. Ҡаҙ йомортҡаһы. Ҡаҙ
майы. Ҡаҙ ҡауырһыны. Ҡаҙ мамыгы. ■ Әбейҙәре тауыҡ, өйрәк, ҡаҙҙарга ем бирә. Ғ. Дәүләт
шин. Ҡара ҡаҙ ҡараһыу буҙ төҫтәге ваҡ ҡыр ҡ а
ҙы. Ҡоба ҡаҙ ҡуңырыраҡ эре ҡыр ҡаҙы. Ҡытай
ҡаҙы текә маңлайлы эре өй ҡаҙы. Туғаҙак ҡаҙ
ҡар. туғаҙаҡ.
2.
Шул ҡоштоң ашамлыҡ итеп ҡулланылған
ите. Беш кән ҡаҙ. Ҡаҡлаган ҡаҙ. ш һ и м еҙ ҡаҙҙың
тәмле еҫтәре Васяның ауыҙ һыуын ҡойҙо.
Һ. Дәүләтшина.
ф Ҡаҙ борсағы ҡар. борсаҡ 13. Ҡаҙ өмәһе этн.
көҙ көнө күпләп ҡаҙ һуйғанда мамығын йолҡоу
өсөн үткәрелгән өмә. Ш аулап ҡаҙ өмәләре үтте,
ҡыҙҙар йырлай-йырлай ҡанат осорҙо. Р. Н иза
мов. Ҡаҙ юлы диал. Ҡош юлы (ҡар. ҡош).
ҡ а ҙа ҡ 1 и. Ҡ аҙаҡ ООР-ының төп халҡын
тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеһе (төрки телдәрҙең береһендә һөйләшә).
Ҡаҙаҡ халҡы. Ҡаҙаҡ ҡатыны. Ҡаҙаҡ теле.
ф Ҡаҙаҡ һалмаһы ҡар. һалма 1.
Ҡ а ҙ а Ҡ 2 и. Боронғо ауырлыҡ үлсәү берәмеге
(96 мыҫҡалға, хәҙергесә — 409,5 грамға тиң).
Бәҙерниса әбей .. өс-дүрт ҡаҙаҡ май бешеп, ҡар
баҙына төшөрҙө. Р. Низамов.
ҡ а ҙа ҡ 3и. 1. Бик эре тимер сөй. Ҡаҙаҡ ҡа
гыу. ■ Ҡарт бер уйынсыҡ тәгәрмәсте быраулап
тиште лә, баганалагы ҡаҙаҡҡа элеп ҡуйҙы.
М. Тажи.
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2. диал. ҡар, ҡаҙау 2.
ҡаҙаҡланыу ҡ. төш. ҡар, ҡ а ҙ а ҡ л а у 1.
Тәҙрәләр ҡаҙаҡлаш ан. ш Ике балалар карауа
ты күренә. Стенага ҡаҙаҡланган кескәй генә
шкафта төрлө һауыт-һабалар. Д. Юлтый.
Ҡ АҘА Ҡ ЛА ТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡ аҙаҡлаү ‘.
Белдереү ҡаҙаҡлатыу. Таҡта ҡаҙаҡлатыу.
Ҡ а Ҙ а Ҡ Л А У 1 ҡ. Ҡ а ҙ а ҡ 3 ҡағып нығытыү,
беркетеү. Беҙ Ә хм әҙулла бабай менән .. бураманыц башын ябырга тотондок. Ул ҡаҙаҡлай, мин
уга таҡта алып биреп торам. Ә. Вахитов.
ҡаҙаҡлау 2 ҡ. Ҡ аҙаҡ 2 менән үлсәү. Ҡ а
ҙаҡлап һатыу. Ҡ аҙаҡлап бүлеү.
ҠаҙаҠЛЫ 1 с. Ҡ аҙаУ тсағып нығытыүлы,
беркетеүле. Ҡ аҙаҡлы таҡта.
ҠаҙаҠЛЫ 2 с. Ҡ аҙатс2 менән үлсәп һатыла
торған. Ҡаҙаҡлы сәй.
Ҡ а ҙ а Ҡ С а р. 1. Ҡ аҙаҡ телендә. Ҡаҙаҡса
уҡыу. Ҡаҙаҡса һөйләү.
2. Ҡаҙатстарға хас, тсаҙатстар кеүек. Ҡаҙаҡса
кейенеү.
ҡаҙалдырыу ҡ. Ҡ аҙалы рға юл тсУиыУ;
тсаҙалтыү. Бармаҡҡа сүп ҡаҙалдырыу.
ҠАҘАЛТЫУ ҡ. Ҡ аҙалырға юл тсүиыү, тсаҙалырға ирек биреү. Бармаҡҡа сүп ҡаҙалтыу.
Уртҡа Һөлөк ҡаҙалтыу.
ҡ а ҙ а л ы у ҡ. 1. төш. ҡар. ҡ аҙаУ 1. Ергә ҡаҙалган таяҡ. И ҙеүгә ҡаҙалган энә.
2. Осло нәмәгә нытс итеп төртөлөү; сәнселеү.
[ Сынбулатов:] Ана, көтөүҙә тоҡом үгеҙе үлергә
ята. Ҡорһагы ярылган. [Зыя:] Агасҡафәлән
ҡаҙалдымы икән ни? М. Тажи.
3. күсм. әрл. Ютстса сығыУ, ютс бУлыУ. Ҡ аҙал
һын донъяһы — күңелгә ҡыҙыҡһыҙ. Ш. Вабич.
[Мәгүзә:] Ҡайҙа ҡаҙалып бөткәндәр?I В. Бик
бай.
4. Нимәлер тшпеп инеү. Ҡ аҙау ҡаҙала. Шырау
ҡаҙала. Энә ҡаҙала. ■ Бы л кешенең угы алыҫтагы бер байҙың өй түбәһенә төшөп ҡаҙалган
(Әкиәттән). / күсм. Нытс тәьҫир итеп әрнетеү.
Б ы л һүҙ теге бахырҙың йөрәгенә барып ҡаҙалды.
С. Агиш.
5. Тәнгә йәбешеү, инеү (бөжәктәргә тсарата).
Талпан ҡаҙала. Һ ө л ө к ҡаҙала. ■ Серәкәйҙәр
килеп, «энем-м-м» тип ҡаҙалып китәләр. Ғ. Дәү-

те. Ҡ аҙан төбө. Бер ҡаҙан аш. Ҡаҙан тултыртыу.
ш Ҡ аҙан тултырып һалынган ит бешкәнсе,
Татлыбикә ҡунаҡтарына сәй эсерә торҙо.
Я. Хамматов. Ҡаҙан ҡабы юл йөрөгәндә тсаҙан
Ьала торған махсүс тсап. Ҡула ҡаҙан ҡар. ҡУла 2.
Ҡ Урғы ҡаҙан ҡар. ҡУрғы 2. Сүлмәк ҡаҙан бәлә
кәй сөм тсаҙан.
2. Төрлө матссатта Ьыүҙан пар алыү өсөн хеҙ
мәт иткән лбытс Ьауыт. Паровоз ҡаҙаны.
ф Ҡаҙан аҫыУ аш бешерергә тсуйыү, аш Ьалыу. [Әмир:] Айырым ҡаҙан аҫҡансы, бер ҡаҙан
дан ашарбыҙ. X. Ғиләжев. Ҡаҙан йәимәЬе ҡар.
йәймә 1. Ҡаҙан ҡолағы эремсек, картуФ билмәне.
Ҡ аҙаң ҡолагы бешереү. Ҡаҙан өйө диал. ҡар.
ҡаҙанлыҡ 1. Ҡаҙан ярыу балалар уйынында:
тейешле сикте боҙоу.
• Ҡ аҙанда ни булһа, сүмескә ш ул сыга.
Мәҡәл.
ҠАҘАНДАШ и. Вер ҡаҙандан ашаған ятсын
кеше.
ҡ а ҙ а н л а п р. Ҡ аҙан тултырып. Ҡ аҙанлап ит
бешереү.
ҠАҘАНЛЫҠ и. 1. Бүлмәнең усаҡ, ҡаҙан лғы;
аш-Һыу бүлмәЬе. Ә хмәҙулла ҡаҙанлыҡҡа үтеш
ләй ҡатынын семтеп алды. М. Хәйҙәров.
2. ҡар. аласыҡ 2.
ҠАҘАНСЫ и. иҫк. 1. Ҡ аҙан яһаусы.
2. Пар ҡаҙаны менән эш иткән кеше.
# Ҡ айҙан ҡолаҡ сыгарһа ла ҡаҙансының
ирке бар. Мәҡәл.
ҠАҘАНЫу ҡ. Тырышлыҡ, хеҙмәт менән нимә
лер Яулап алыу. А бруй ҡаҙаныу. Дан ҡаҙаныу.
Исем ҡаҙаныу. Ихтирам ҡаҙаныу. Рәхмәт ҡаҙа
ныу. Хөрмәт ҡаҙаныу. Уңыш ҡаҙаныу. Ышаныс
ҡаҙаныу, ш Фронттарҙа Совет Армияһы көн
һайын яңы еңеүҙәр ҡаҙанып алга бара. Ә. Вәли.
[Кәбәк:] Ғүмерем буйы дан артынан ҡыуҙым,
малдар йыйҙым, тарханлыҡ ҡаҙандым. Б. Бик
бай.
Ҡ аҙаН Ы Ш и. Яулап алынған уңыш. Культу
ра ҡаҙанышы. Ф ән ҡаҙанышы. Ҡаҙанышҡа
өлгәшеү. Ҡаҙаныштарга таяныу, ш Социали
стик ҡаҙаныштарҙы, совет халҡының тыныс х е ҙ
мәтен, дәүләттең суверенлыгын һәм террито
риаль бөтөнлөгөн һаҡлау маҡсатында СССРҙың Ҡ ораллы көстәре булдырылды һәм дөйөм
хәрби хеҙмәт бурысы индерелде. Башҡорт
АСОР-ының КонституңилЬы, 1984.
Ҡ АҘАр МА [рус. (итал.] и. Хәрби частар
урынлаштырыла торған махсус бина.
ҡ а ҙ а р ы н ы у ҡ. диал. Үтенеү, ллбарыу;
аҙарыныу.
ҡ а ҙа у 1 ҡ. 1. Осло, үткер нәмәне төртөп
индереү; сәнсеү. Артына штык ҡаҙай башлаһаң,
тиҙ аҡыл инер. Д. Юлтый. / Оәнсеп ауырттырыу
(бөжәк һ . б. ҡарата).
2. Нимәнелер батырып ултыртыу, сәнсеп
тсуйыу. М аяҡ ҡаҙау. ■ Ул салгыһын һабы менән
ергә ҡаҙап, .. ҡаршы килә башланы. К. Мәргән.
Егет энә кеүек кенә булып ҡала. Әбей уны бүрәнә
мүгенә ҡаҙап ҡуя (Әкиәттән).
3. Һабы, Ьабағы һ. б. менән нимәгәлер берке
теү. Беҙ ҡаҙарбыҙ ал әләмде ныҡ, батыр, йәш
ҡ ул менән. Ғ. Амантай.
4. Осло нәмә менән тсуша сәнсеп беркетеү.

Л ӘТП 1И Н.

6. күсм. Нытс иғтибар менән күҙ алмай текләп,
нимәлер эшләү. Китапҡа ҡаҙалыу. Ҡ аҙалып
ҡарау. ■ Мәкегә ҡапланырҙай булып, ҡал
ҡыуысҡа ҡаҙалып ултырам. Ф . Иҫәнғолов.
7. күсм. һөйл. Нимәгәлер тсомЬоҙланып ташланыУ, ябырылыУ. Ҡаҙалып ашау.
8. күсм. һөйл. Ғәйеп табып нытс бәйләнеү.
[Вәлишина:] Бөтәһе лә бер яҡлы булы п алган да,
миңә ҡаҙала. «Һәнәк», 1971, № 6.
4 Бысаҡ ҡаҙалғыр ҡарғағанда әйтелә. Ҡанга
тоҙ һалып йөрөйһөң, бысаҡ ҡаҙалгыр. «Ҡуҙыйкүрпәс менән МаянЬылыу». Йөрәккә ҡаҙалыү
ҡар. йөрәк 2. Ҡ аҙалып китҡер тсарғағанда әйте
лә. Ҡ аты У ҡаҙалыү ш ул уҡ эсте ҡатыү алыУ
{ҡар. эс).
ҡ а ҙ а н и. 1. Аҫтына ут Яғып, аш-һыУ әҙерләй
торған йәйенке аУыҙлы, йомро төплө сөм ҺаУыт.
Б әләкәй ҡаҙан. Оло ҡаҙан. Ҡаҙан алды. Ҡаҙан
аҫты. Ҡаҙан ҡолагы. Ҡаҙан кылысы. Ҡ аҙан си
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Брош ка ҡаҙау. Орден ҡаҙау. Түшкә м иҙал ҡа
ҙау, т Ул фоторәсемде һынеан перо осо менән
ҡаҙап ҡуйҙы, С. агиш . Сәскә ҡаҙап бөҙрә сәстә
реңә, кис баҡсага мине саҡырма, Ғ. Хәйри.
5. диал, ҡар, тағыу 4. Төймә ҡаҙау,
ф ДарыУ ҡаҙау шприц менән тәнгә дарыу
ебәреү.
ҡ а ҙа у 2 и. Ваҡ тимер сөй. Ваҡ ҡаҙау. Ҡ аҙау
ҡагыу, ■ К илен кейемен сисеп ҡаҙауга элеп ҡуя
(Әкиәттән).
•
Эшһеҙ кеше — башһыҙ ҡаҙау. Әйтем.
Ҡаҙау 3с, диал, ҡар, ҡалдау 1.
ҡаҙауланыу ҡ. төш, ҡар, ҡаҙаулау. Алты
туган ,, кем уҙарҙан сабышып китә, Заятүләк
аягы ҡаҙауланган дүнәне менән тороп ҡала,
«Заятүләк менән һыуһылыу».
ҡаҙаулатыу ҡ. йөкм, ҡар: ҡаҙаулау. Таҡ
та ҡаҙаулатыу,
ҡаҙаулау ҡ. Ҡ аҙау ҡағып нығытыу, бер
кетеү; ҡаҙаҡлау.
ҡаҙаулы с, 1. Ҡ аҙау менән ҡағылған. Ҡаҙаулы таҡта,
2. Ҡ аҙап, сәнсеп ҡуйылған. [Егет] һарайҙы
асып инһә, бер әбей ултыра, ти. Ә иҙәндә ҡаҙау
лы уҡ тора, ти (Әкиәттән).
ҡаҙауыс и. 1. Йоҡа нәмәне ҡаҙап беркетеү
өсөн ҡулланылған ҙур ҡалпаҡлы ҡыҫҡа ҡаҙау.
2. Ҡ атын-ҡыҙҙың түшкә ҡаҙай торған ҡаптырмалы биҙәүесе.
ҡаҙаяҡ 1 и. ҡар. абаға. Унда [урман ягында] малга ярамаган аҫҡыргаҡ, ҡаҙаяҡ үләне күп.
Я. Хамматов,
ҡ аҙаяҡ 2 и. диал. Ҡ аҙғанат, һоҫлан.
Ҡ а Ҙ Ғ а Н а Т 1 и. Ҡ ара-карш ы һөйәп, теҙеп
ҡуйған көлтө өйөмө; һоҫлан. Көлтәне ҡаҙганатҡа ултыртыу,
ҡаҙғанат 2 и. Сиккәндә, ҡорама ҡорағанда
өскөлләп төшөрөлгән биҙәк.
ҡаҙғанатлау ҡ. Ҡ аҙғанат биҙәге төшөрөү.
Ҡаҙганатлап сигеү,
ҠаҘҒЫС и. Ҡ аҙа торған ҡорал. Ер ҡаҙгыс.
Канау ҡаҙгыс. Картуф ҡаҙгыс,
ҡаҙҙырыу ҡ, йөкм, ҡар, ҡаҙыу. Баҙ ҡаҙ
ҙырыу, Ҡоҙоҡ ҡаҙҙы рыу,
Ҡ а Ҙ Н а 1 [гәр.] и, 1. Дәүләттең бөтә булған
байлығы; дәүләт милке.
2. Шул милеккә эйә булған дәүләт һәм ошо ми
лекте тотонған дәүләт ойошмаһы. Н ыязголга
бының өсөн ҡаҙна күп аҡса түләйҙер әле, Һ. Дәү
ләтшина.
3. Тупланған аҡса, байлыҡ.
ф Әндрәй ҡаҙнаһы иҫәпһеҙ, бөтмәҫ байлыҡ.
[Хәжәр — Дауытҡа:] Я хо ҙа ! Ғәфүргә аҡса,
квартирга аҡса, һиңә аҡса! М индә әндрәй ҡаҙ
наһы бар тип уйлайһыңмы әллә? Ш. Янбаев.
ҡ аҙн а 2 и. 1. Ниҙеңдер ултырған нигеҙе,
нигеҙ ө л ө ш ө . Мейес ҡаҙнаһы, m Ҡарабай урын
дыҡ ҡаҙнаһында ултырган ҡыҙҙы еп менән сыр
мап бәйләй (Әкиәттән).
2. Теш ултырған нигеҙ һөйәк. Тешем ҡойолоп
бөттө, ә ҡаҙналар ныҡ. Ш ул ҡаҙна менән сәйнәп
ашайым инде. Д. Бураҡаев.
ҡаҙнасы и. Ойошманың, учреждениеның
аҡсаһын ҡулында һаҡлап, шуның менән эш ит
кән кеше.

ҡ а ҙ ы и. 1. Йылҡы малының ҡабырға һәм
ҡорһаҡ ите өҫтөнә үргән майы. Туйга дүрт иле
ҡаҙыһы сыҡҡан йылҡы һуйылды, 3. Виишева.
2. Шул майҙы тоҙлап, тәмләп, эсәк эсенә тул
тырып лһаған ашамлыҡ. Ҡ аҡлаган ҡаҙы,
■ һөмһөрҙөң бисәһе ., ҡаҙы бешереп, һалма
ҡырҡып, ҡунаҡ көтөп кенә торганда, Йәмһүр
ҡоҙа килгән дә төшкән (Әкиәттән).
ҡ а ҙ ы ҡ и. Ослап ергә ҡаҡҡан нәҙек бағана.
Имән ҡаҙыҡ. Еле ҡаҙыгы. Ситән ҡаҙыгы. Ҡаҙыҡ
ҡагыу. Ҡаҙыҡ ослау. Ҡаҙыҡҡа бәйләү. Ҡаҙыҡҡа
элеү,
ф Баш ҡаҙығы баш ҡайғыһы, баш бәләһе.
Ҡ аҡҡан ҡаҙыҡ кеүек ҡар, ҡағыу '. Ҡ аҙыҡ теш
ҡар, теш 11. Тимер ҡаҙыҡ [йондоҙо] бәләкәй Ете
гән йондоҙлоғона ингән, төньяҡ ҡотопҡа иң яҡын
торған яҡты йондоҙ.
ҡ а ҙ ы ҡ а й р. ҡар. ләл-ләл 1. Ҡаҙыҡай баҫыу.
Ҡаҙыҡай тороу,
ҠаҘЫЛДЫҠ и. Ер аҫтынан табылған
мәғдән йәки башҡа нәмә. Геология — ер ҡабыгының төҙөлөшөн, тарихын һәм файҙалы ҡаҙы л
дыҡтарын өйрәнә торган фән. Ҡ. Тимерғазин.
Ҡ аҙылдыҡ байытҡыс ҡаҙылдыҡ байлыҡтарҙы
төрлө ысул менән буш ҡом-таштан айыра торған.
Ҡ аҙылдыҡ байытҡыс фабрика. Ҡ аҙылдыҡ байы
тыу ҡаҙылдыҡ байлыҡтарҙы буш ҡом-таштан
айырыу.
Ҡ аҘЫ Л М а е. Ер аҫтынан ҡаҙып алына тор
ған. Ҡаҙылма минерал, ■ Ҡаҙылма байлыҡ
тарының күплегенә ҡарап, Башҡортостанды
Урал хазинаһы тип атайҙар, Д. Бураҡаев.
ҡ а ҙ ы л ы ҡ и, диал. Ҡ аҙы.
ҡ а ҙ ы л ы у ҡ. төш, ҡар, ҡаҙыу. Ҡ аҙылган со
ҡор,
ҠаҘЫНДЫ с. Ҡ аҙып сығарылған,
ҡ а ҙ ы н д ы ҡ с. ҡар, ҡаҙынды. Ул [Заятүләк]
Балҡан тау башына булат һөңгөһө менән ҡәбер
ҡаҙа, ҡаҙындыҡ тупраҡты алтын бүрке менән
алып ташлай, «Заятүләк менән һыуһылыу».
ҡ а ҙ ы н ы у ҡ, 1. Бер ерҙә соҡсоноп ҡаҙыу.
[Егет] ,, сисенеп ташлап, ш ул урынды ҡаҙа баш
ланы, Башта был ҡаҙыныу уга көлкө лә, мәғәнә
һеҙ ҙә тойолдо, дымлы тупраҡ сыга ла сыга.
Б. Бикбай.
2. күсм. Соҡсоноп эҙләү; төпсөнөү. Тик алтын
һүҙ табыр өсөн тейеш һәр кем ҡаҙынырга.
Н. Нәжми.
•
Ҡаҙынган ҡарга ҡар аҫтынан ҡалъя тап
ҡан, Мәҡәл.
ҡ а ҙ ы т ы у ҡ. диал. Ҡ аҙҙырыу,
ҡ а ҙ ы у ҡ. 1. Ерҙең өҫтөн аҡтарып өңөү;
соҡоу. Тәрән ҡаҙыу, һ а й ҡаҙыу. Ҡаҙып ташлау,
■ Б у ҙ толпар, ерҙе сапсый торгас, тубыгына
тиклем ҡаҙып төшкән, ти. «Алпамыша». Йомран
кеүек ер ҡаҙабыҙ, кәрәк беҙгә бик кәрәк (Бәйет
тән). / Өңөп, соҡор яһау. Баҙ ҡаҙыу. Канау ҡа
ҙыу. Ҡоҙоҡ ҡаҙыу. Ҡәбер ҡаҙыу. Окоп ҡаҙыу.
2. Ерҙән соҡоп алыу, соҡоп сығарыу. Баҡыр
ҡаҙыу. Тимер ҡаҙыу. Селәүсен ҡаҙыу. Сөгөлдөр
ҡаҙыу, ш Алеш а
күнәккә дыңгырлатып яңы
гына ҡаҙган картуфты һала. 3. Биишева.
3. Тупрағын кәрәк менән соҡоп йомшартыу.
Баҡса ҡаҙыу. Түтәл ҡаҙыу. ■ Ҡайтһалар,
Сәлмән бөтә ерҙе ҡаҙып, ҡ ул тырмаһы менән
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тырматып, картуф ултыртырга әҙерләп ҡуйган
(Әкиәттән).
ф Ооҡор ҡаҙыУ ҡар. соҡор 1.
ф Кешегә сокор ҡаҙма, үҙең төшөрһөң,
Мәҡәл.
ҡ а ҙ ы ш ы у ҡ. урт, ярҙамл, ҡар, ҡаҙыу. М а
лай атаһына бакса ҡаҙыша,
ҡаҙы ял и, йыйн. Йылҡы итенең иң тәмле
һаналған ҡаҙыһы менән ялы. К аҙы -ял еймәҫ наҙ
инем, ҡаты-ҡото ейеп йөрөйөм. «Ҡ ара юрға».
ҠаЖҠ оҡш. Өйрәк тауышын белдергән һүҙ.
Ҡажҡ итеү.
ҠаЖ-ҠаЖ, ҡаж да ҡаж оҡш. Ҡаты йүткергән
тауышты белдергән һүҙ. Ҡаж-ҡаж йүткереү.
ҡажҡ ҡажҡ оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡажҡ
иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡажҡ-ҡажҡ
итеү.
ҠАЖҠ-ҠОЖҠ, ҡажҡ та ҡожҡ оҡш. көс. ҡар.
ҡажҡ-ҡажҡ. Ҡажҡ-ҡожҡ килеү. Ҡажҡ-та ҡожҡ
ҡысҡырыу.
ҠАЖ-ҠОЖ, ҡаж да ҡож оҡш. ҡар. ҡаж-ҡаж.
Ҡаж-ҡож йүткереү. Ҡаж да ҡож килеү.
ҡ а ж ҡ ы л д а т ы у ҡ. Ҡ аж -ҡаж иттереү.
Өйрәкте ҡажҡылдатыу.
ҡажҡылдау 1 ҡ. Ҡ аж -ҡаж итеү. Андрей
ҡарт ҡажҡылдап йүткерергә кереште. Һ. Д әү
ләтшина.
ҡажҡылдау 2 ҡ. Ҡ аж ҡ-ҡаж ҡ ҡысҡырыу.
Өйрәк ҡажҡылдай.
ҠАЖЫУ 1 ҡ. диал. ҡар. мыжыу 1.
ҠаЖЫу 2: теш ҡажыу диал. теш ҡайрау (ҡар.
теш ‘).
Ҡ а з а [гәр.] и. 1. Мал-мөлкәткә зыян килтер
гән бәлә. Ҡаза күреү. Ҡазага ҡалыу. Ҡаза
яһау. ■ Ат биленләп, өркөп, юлдан сыгып,
күсәрҙәрен ватты арбаны ң.. ҡайтып индем.
Ҡайтҡас, был ҡазаны һөйләп бирҙем байҙың
үҙенә. С. Кулибай.
2. Ҡайғы-хәсрәт килтергән бәлә. һөргөн уга
ауыр ҡаза булды, күңел әрней, йөрәк ҡыйыла,
М. Хәй.
□ Ҡаза итеү ваҡытында үтәлмәгән эште үтәп,
өҫтән төшөрөү. [Ныязгол:] һөйләш еп китеп,
аҡшамды онотҡанмын. Ҡаза итермен инде.
Һ. Дәүләтшина.
ф аяҡлы ҡаза ҡайғы, хәсрәт килтергән
кешегә, малға ҡарата әйтелә. Хәйерле ҡаза бул
һын ҡ аза күргәндә йыуатыу йәки йыуаныу өсөн
әйтелә. [Күсәр хан:] Бына тигән ике тыу бейәм
дең муйынын өҙөп әрәм иттең, егет. Х әйерле
ҡаза булһы н инде. «Ҡ уҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ф М ал ҡазаһы эткә яҡшы. Мәҡәл. Яҡшы
катын — ҡаҙна, яман ҡатын — ҡаза. Мәҡәл.
ҠаЗАҠ [рус. ( төрк.] и. 1. Батша Россия һында 15-17 быуаттарҙа Яйыҡ, Дон, Кубан буй
ҙарына ҡасҡан крәҫтиәндәрҙән, ҡала ярлы ла
рынан торған ирекле кеше.
2. Шул кешеләрҙән ойошҡан, 18 быуаттан р ус
дәүләтенең сик буйҙарын һаҡларға тейеш бул
ған айырым хәрби сословие. Дон ҡаҙаҡтары.
Яйыҡ ҡаҙаҡтары. / Шул сословиенан ойошҡан
ғәскәрҙең һалдаты.
ҡ а з а л а н ы у ҡ. Мал-мөлкәткә зыян килеп,
ҡ азаға ҡалыу, һыйы ры ҡазаланыу. Ут сыгып

ҡазаланыу, ш [Ҡарт:] Ике тапкыр ат алдым,
икеһе лә ҡазаланды. Д. Юлтый.
ҡ азалау ҡ. 1. Үлтереп йәки имгәтеп ҡазаға
ҡалдырыу. Ҡоръятмаҫ тирәһе — айыуҙың ояһы.
Йыш ҡына айыу йылҡыга йәбешеп, ҡазалап та
ҡуя. Н. Мусин.
2. ҡар. ҡазаланыу. Соҡорга төшөп, һыйырым
ҡазаланы.
Ҡ а з а Л Ы с. Ҡ азаланып имгәнгән. Ярлы
булыр егеткә ҡазалы мал тап булыр (Ҡ обайыр
ҙан).
Ҡ а з а м а т и. ҡар. каземат. Уралдагы ҡаза
мат хан-вәзиргә өй булыр. «Ҡ араһаҡал».
Ҡ а З Ы Й [ғә р .] и. тар. Шәриғәт буйынса, хөкөм
итеүсе рухани кеше. К иҙеү булһаң, шәкерттәр
ҙе намаҙга ҡыуаһың, бармагандарҙы гөнаһлы
лар дәфтәренә яҙып, ҡазый әфәндегә бирәһең.
М. ҒаФури.
ҡаим [гәр.] с. иҫк. кит. Төп-төҙ. Сеү, донъя
гилеме бер сикһеҙ мишәлер, талиптары бере бер
юл тишәлер, кә дин гилеме кеби ҡаим имәстер,
кисәге гилеме гаҡыла хуп имәстер. М. Өмөтбаев.
Ҡ а й а. һөйл. ҡар. ҡайһы. Ҡай арала. Ҡай
бер кеше. Ҡай ваҡыт. ■ Унан Әршит техни
кумды ташлап, ҡай яҡҡалыр китеп юҡ булды.
Ғ. Сәләм.
ҠаЙҒЫ и. 1. Күңелде ғазаплағыс, йәнде
әрнеткес ауыр тойғо; хәсрәт. Ауы р ҡайгы.
Ҡаты ҡайгы. Башҡа ҡайгы алыу. Башҡа ҡайгы
төшөү. Башҡа ҡайгы һалыу. Ҡайгы баҫылыу.
Ҡайгыга батыу. Ҡайгыга ҡалыу. Ҡайгыны
баҫыу. Ҡайгыны онотоу. Ҡайгыны уртаҡлашыу.
Ҡайгы яңырыу. ■ Н ик түгәһең былай йәшеңде,
ниндәй ҡайгы баҫҡан башыңды? Д. Юлтый.
Бер ҡайгыһыҙ кеше ятып йоҡлай, беҙҙең татлы
йоҡо ҡайҙа икән? (Халыҡ йырынан).
2. Күңелгә ауыр ғазап, йәнгә әрнеү һала тор
ған хәл, ваҡиға һ. б. Ҡайгы килеү. Ҡайгы күреү.
■ Д онъя ҡайгыларын бик күп күрҙем, күрер
өсөн тыуган баш икән (Халыҡ йырынан).
3. Ниҙелер хәстәрләгән тынысһыҙ уй; хәстәр
лек, мәшәҡәт. Баш ҡайғыһы. Ҡ унаҡ ҡайгыһы.
М ал ҡайгыһы. Эш ҡайгыһы, ш Атаһы үлгәс,
А ҡназарга уҡы у ҡайгыһы булманы, Я. Хамма
тов. Бер юлы ике хат! Сәй ҡайгыһы китте,
Р. Низамов. Ҡанғыһы [ла] юҡ кемдер бер нәмәне
һис уйламағанда, бошмағанда әйтелә.
• Кешене эш бөтөрмәй, ҡайгы бөтөрә. Әйтем.
ҠАЙҒЫ ЗАР и. йыйн. ҡар. ҡайғы-хәсрәт.
А лда балҡый яҡты йондоҙ, унда юҡ һис ҡайгызар. Д. Юлтый.
ҠАЙҒЫЛЫ С. 1. Күңел ғазаплағыс кисе
решле; хәсрәтле. Ҡайгылы кеше. / Ауыр кисе
реш менән һуғарыулы; моңло. Ҡайгылы йыр.
Ҡайгылы көй. / Ҡайғы менән тулы, борсоулы.
Ҡайгылы көндәр. Ҡайгылы саҡ.
2. Ауыр кисерешкә, ҡайғыға һалғыс; күңел
һеҙ. Ҡайгылы хәбәр.
• Ҡайгылы ҡайгырганда, ҡат ыһыҙҙың башы
ауыртҡан. Мәҡәл.
ҠАЙҒЫРТЫУ ҡ. 1. Ҡайғы хәленә төшөрөү.
Хат яҙмай ҡайгыртыу. Әйткәнде алмай ҡайгыртыу.
2. Уйлап, хәстәрлек итеү, хәстәрләү. Кешене
ҡайгыртыу. Үҙ эшеңде ҡайгыртыу. ■ Минең
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бабай туҡһан йәшендә лә һаман донъя хәлен
ҡайгыртты. X. Түләкәев.
ҠАЙҒЫр Ы у ҡ. 1. Ҡайғы кисереү, хәсрәт
кисереү; хәсрәтләнеү. Ә И лдар, киреһенсә, бик
һөйләшеп бармай. Уныц күҙҙәре һагышлы, көн
һайын кемделер көтә, йыш ҡына күҙ йәштәре
күренә, ҡыҫҡаһы, өлкәндәрсә ҡайгыра белә.
«Башҡортостан ҡыҙы», 1986, № 4. Д онъяла
нисәмә йыл йәшәнем, бер улым да булманы.
Ү леп китһәм, атым да, затым да юҡҡа сыга.
Шуның өсөн ҡайгырам (Әкиәттән).
2. Нимәлер, кемдер тураһында борсолоп
уйлау. Бер нәмәгә лә ҡайгырмай был егет: ашай,
эсә, типтерә (Әкиәттән). Ҡан ҡайғырыу бик ныҡ
борсолоу, ҡайғырыу. Рәйсә апай был төндө ҡан
ҡайгырып сыҡты. Буран тынгас, буровойҙан
хәбәр килгәс кенә, тынысланды. Р. Низамов.
ҡайғырышыу ҡ. урт. ҡар. ҡайғырыу. Урал
батыр хәл өҫтөндә ята. Уның янына ҡайгырыгиып бөтә тирә-яҡ халҡы йыйыла. «Урал батыр».
ҡ а й ғ ы х әсрәт и. йыйн. Күп ҡайғы һәм
хәсрәт; ҡайғы-зар. Ҡайгы-хәсрәт кенә күрә
икән, тыуган йорттан киткәс, ҡыҙ бала (Халыҡ
йырынан). Эскенәйем тулы ҡайгы-хәсрәт, ҡурай
моңо менән ҡойолһон (Халыҡ йырынан).
ҠАЙҒЫ ҺЫ Ҙ с. 1. Ауыр кисерештәре, ҡайғы
лары булмаған; хәсрәтһеҙ. Ҡайгыһыҙ кеше.
/ Ҡайғыһы булмаған, борсолоуһыҙ. Ҡайгыһыҙ
тормош.
2. Бер нәмәгә лә иҫе китмәҫ; бошмаҫ, моңһоҙ.
Ҡайгыһыҙ бала.
ф Ҡайгыһыҙ кеше ҡара һыу га һимерә. Әйтем.
Ҡ АЙҘА а. 1. һор. Кемдең йәки ниҙең урынын
һорағанды белдерә. Ат ҡайҙа? Ҡайҙа булдың?
Ҡайҙа йүгерәһең? ш — Ә Б уласа йылгаһы
кайҙа ҡушыла? С. Агиш.— һ е ҙ үҙегеҙ кем һуң?
Күмәкләш еп ҡайҙа китеп бараһыгыҙ? (Әкиәт
тән). / Һораулы өндәш һөйләмендә һоҡланыуҙы
йәки үкенеүҙе белдерә. Ҡайҙа югалды яҙыҡһыҙ
аҡ сагым, моңһоҙ сагым! Ш. Бабич. Матур һыу
ҙар бик күп булыр, Димдән матур һыу ҡайҙа!
(Халыҡ йырынан).
2. һор. Урынға йәки йүнәлешкә ҡарата ситлә
телгән һорауҙы белдерә. Театрҙың ҡайҙа икәнен
һораштым да, эҙләп киттем. С. Агиш. Биш
минуттай ш улай һушһыҙ ятты, ҡайҙа ятҡанын
да белмәне. Ғ. Мәсғүт. Ҡыҙрас ҡайҙа барырга
ла белмәгәс, бер кәбән аҫтына инеп, йылынып
йоҡлап киткән (Әкиәттән).
3. р. мәг. Юҡлыҡ Формаһындағы ҡылым менән
ниндәйҙер билдәһеҙ урынды белдерә. Яңагына
себен-серкәй балалап, ир-егеттең башы ҡайҙа
ятып ҡалмаган! Оалауат Юлаев.
4. р. мәг. «Бер», «һәр», «һис», һ. б. һүҙҙәр
менән аныҡ билдәләнмәгән урын йәки йүнәлеште
белдерә, һ ә р ҡайҙа юл асыҡ бәхет өсөн. Ғ. Сәләм. Кискә табан әллә кайҙа байалар баҡыл
даша. Ш. Бабич. Тыуган ауыл әллә ҡайҙа, йәһән
нәм аҫтында ҡалган һымаҡ булы п тойола.
Т. Йәнәби. Яңы ҡороҡ менән аттар тотоп, китәме
икән егет бер ҡайҙа (Халыҡ йырынан).
5. мөн. мәг. Урын эйәрсән һөйләм эсендә
килеп, багп һөйләмдәге « тун да» һүҙе менән
бергә эт-хәлдең урынын йәки йүнәлетен бел
дерә. Партия ҡайҙа ҡуша, мин шунда йәнем-

тәнем менән эшләргә әҙермен. С. МиФтахов.
[Бабай:] Угыгыҙ ҡайҙа төшһә, шунан кәләш
алырһыгыҙ (Әкиәттән). / Шул уҡ шартта юҡлыҡ
Формаһындағы ҡылым йәки шарт ҡылым менән
килеп, сикләнмәгән урын һәм йүнәлеште бел
дерә. Ҡайҙа ҡарама — ҡый-һай, тап-топ, кирбес
ватыҡтары. «Ағиҙел», 1969, № 10. Ҡ айҙа гына
барһаң, дуҫ-иш кәрәк, дуҫ-иш икән донъя терәге
(Халыҡ йырынан).
6. киҫ. мәг. Үҙе генә йәки «инде», «һуң», «ул»
кеүек көсәйтеүсе һүҙҙәр менән килен, мөмкин
лекһеҙ, сараһыҙлыҡ, юҡлыҡ мәғәнәһен белдерә.
Эш өҫтөндә һиңә уҡы у ҡайҙа, урыҡ-һурыҡ уҡы 
һаң, уҡыйһың. Ғ. Амантай. Уга [шоферга] әйтепәйтеп ҡараныҡ инде. Ҡайҙа ул, ҡолагына ла
элмәй.
«Совет
Башҡортостаны»,
1970,
10 ғинуар.
7. ымл. мәг. Һорап, өндәп мөрәжәғәт иткәндә
әйтелә; ҡана, йә. — Ҡайҙа, миңә тейешле аҡса
ларҙы бир әле. С. Агиш.— Ҡайҙа, быймаңды
систерәйек, ҡайным. Р. Низамов.
ф Бына ҡайҙа [ул] айырым урын йәки нәмәгә
иғтибар йүнәлткәндә әйтелә. Н овиков .. буфетты
асып ҡараны ла, ҡысҡырып ебәрҙе: «Бына ҡайҙа
у л мал! Д. Юлтый. Ҡ айҙа бара (йәки барһын)
кемдеңдер сараһыҙлығын белдергәндә әйтелә;
ни эшләй ала. Яҙганы ш ул булһа, ҡарышып
ҡайҙа барһын. 3. Биишева. Ҡайҙа етте шунда
теләһә ни ергә. [Ямал:] Ошо тоҡтарҙы гына
алайыҡ: ҡабат кәрәкмәҫтәй күреп, ҡайҙа етте
шунда ташлап ҡуйгандар. М. Тажи. Ҡ айҙа янде
теләк, маҡсатты үтәп булмағанда, үкенес белде
реп әйтелә. Төрлө ерҙе йөрөп күрһәң ине лә бит,
ҡайҙа инде. Ҡ айҙа китмәгән ниҙелер ҡыҙған
маҫҡа булғанда йәки ҡыҙғанмаҫҡа өндәгәндә
әйтелә. Өмә яһап саптыр бесәнеңде, бер ҡаҙан
ашың ҡайҙа китмәгән! Ҡ айҙа китә [ул] ниҙеңдер
бик күп булырын белдергәндә әйтелә. Ун йөк
утын ҡайҙа китә ул, биш йөгө лә еткән. Ҡ айҙа ла
һәр ерҙә, бөтә урында.— Беҙҙең братка ҡайҙа
ла бер инде. Д. Юлтый. Ҡ айҙан ҡайҙа бик алы
ҫтан алыҫҡа тиклем. Килмәттәрҙең иген күп
шул, баҫыуҙары ҡайҙан ҡайҙа ята. Ҡайныһы
ҡайҙа ҡар. ҡаиныһы-ҡаиҙа.
•
Ҡайҙа тишек — ел шунда, ҡайҙа тинтәк —
һүҙ шунда. Мәҡәл.
Ҡ АЙ ҘА ЛЫ Р билд. а. Ниндәйҙер асыҡ билдәһеҙ ерҙә булыуҙы йәки ергә йүнәлеүҙе белдерә.
К ү к йөҙөн ҡаплаган болоттар ҡояш байышынан
өргән ел менән ҡайҙалыр ашыгып-ашыгып
агалар ине. Ғ. Дәүләтшин. Сутылдашып ҡоштар
һайрай. Ҡайҙалыр яңгыҙ кәкүк моңая. Я. Вә
лиев.
ҠАЙҘАН а. 1. һор. Кемдең, нимәнең ни ерҙән,
ҡайЬы урындан иконен һюрағанды белдерә.
Гөлйөҙөм улынан: «Ҡайҙан киләһең, балам?» —
тип һораны. Һ. Дәүләтшина. / Яуабы мотлаҡ
булмаған абстракт Ьорауҙы белдерә. [Ҡ уҙы й
күрпәс:] Миңә әйттергән ҡыҙ кем ине. Нишләп
у л мине ташлап китте? [Әсәһе:] Ҡайҙан алдың
был һүҙҙе, улым? «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу». Аргымаҡты яманлап, толпарҙы ҡайҙан
табырһың? (Ҡобайырҙан). / Һораулы өндәш
һөйләмдәрендә һоҡланыу, аптырау, шикләнеү,
үкенеүҙе белдерә.— Л там заманындагы китап

608

Ҡ

ҠАЙ

ҠАЙ

тарҙа кайҙан коммунистар тураһында яҙылһын
инде, алдаҡсы! Һ. Дәүләтшина. Иҫ китерлек
ҙур бер эш, ҡайҙан булды был уцыш! Ғ. а м а н 
тай.
2. һор. Урын-ергә тсарата ситләтелгән ҺораУҙы
белдерә. Ғәжәп-Сәйет уның [һунарсының] ҡай
ҙан килгәнен, ҡайҙа юл тотҡанын һорашҡан
(Әкиәттән).
3. р. мәг. ан ы ҡ билдәләнмәгән урын-ерҙе бел
дерә. Ишеткәндәй булам әллә ҡайҙан ырыҫ,
бәхет, өмөт йырҙарын. III. Вабич. А на йорт-ерен
ҡара һин уның. Б улды ҡлы кеше икәне әллә ҡай
ҙан күренеп тора, 3. Виишева. Улар [егеттәр]
кайҙан булһа ла дарыу табып алып ҡайтырга
булган (Әкиәттән). Ҡайҙан да ниндәй ҙә булһа
бер ерҙән. Ҡайҙан да йөҙ етмеш бот ашлыҡ
табыр, келәткә илтеп һалыр. Б. Бикбай. Ҡайҙан
етте шунан төрлө ерҙән, теләһә ни ерҙән. Ҡайҙан
етте шунан кирбес, таш йыйыштырып усаҡ
сыгарҙылар. Ф. Иҫәнғолов.
4. мөн. мәг. Урын эйәрсән һөйләм эсендә
килеп, баш һөйләмдәге «шунда» һүҙе менән
бергә эш-хәлдең урынына айырым баҫым яһағанды белдерә. [Батша:] Ҡайҙан алып килдең —
шунда илтеп ташла (Әкиәттән). [Ҡыҙ:] Ай, егет,
харап булаһың! Ҡайҙан килдең — ш унда кит!
(Әкиәттән).
ф Ҡайҙан килгән бик маһайған кешегә тсарата
мыҫтсыллап әйтелә. Ҡайҙан ҡайҙа ҡар. ҡайҙа.
Әллә ҡайҙан нисектер, тсайҙандыр. Бында ки л
гәнде әллә ҡайҙан белеп өлгөргән,
ҡ а й ҙ а н д ы р билдһ, а. Ниндәйҙер асытс бил
дәһеҙ ерҙән. Егет ҡайҙандыр икмәк табып, өйөнә
ҡайтып инһә, өй эсе гөлт итеп тора, ти (Әкиәт
тән.) .
ҡ а й ҙ а у 1 ҡ. диал. Ҡар. өзләү 1.
Ҡ а Й Ҙ а У 2 ҡ. диал. Ҡ ауҙау.
Ҡ а Й Ҡ а с. 1. Яҙылып, арттса кирелеп торған.
Ҡайҡа кәүҙә, ш .. Кинйәнең үҙенә лә ҡайҡа
билле, баҡыр күҙле, ас яңаҡлы был сысҡан һырт
оҡшап ҡуйҙы. Ғ. Ибраһимов.
2. диал, Ялтсау.
ҡ а й ҡ а й т ы у ҡ. Яҙылдырып арттса киреү.
Башты ҡайҡайтыу. К әүҙәне ҡайҡайтыу.
ҡ а й ҡ а й ы у ҡ. Билдән яҙылып, арттса кире
леү. Ҡайҡайып тороу. Ҡайҡайып баҫыу, ш Та
бынды әйләндереп лыпын ултырган кешеләр
ҡорһаҡтары тулып ҡайҡая башланылар. Ғ. Д әү
ләтшин.
Ҡ а Й Ҡ а л а Т Ы У ҡ. Билдән Яҙылдырыу, арттса
кирелтеү. Нәсимә .. шаярып, көлөп, ҡайҡалата
баҫып килеп инде лә: «һаум ы һы гы ҙ, бисәкәйҙәр?» — тине. Һ. Дәүләтшина.
ҡ а й ҡ а л а у ҡ. арттса кирелеп сайтсалыу,
тсайтсайып тсайтсайып китеү. Ҡ айҡалап атлау,
ш Председатель .. ҡайҡалай биреп, теләр-телә
мәҫ кенә уларга [Азаматов менән Ш әриповҡа]
эйәрҙе. Ә. Бәли.
ҡ а й ҡ а ң л а у ҡ. ҡар. ҡайҡалау. Сафуан к үк
рәген кәпәйткән көйө, ҡайҡаңлап, Ҡолсобайҙың
ҡаршыһына килеп баҫты. Я. Хамматов.
Ҡ аЙҠЫ с. ар тҡ а табан киренке, биле яҙынтсы. Ҡайҡы бил. Ҡайҡы кәүҙә.
Ҡ а й м а и. 1. Ситтән буйлатып баҫтсан тар
баҙытс таҫма. Ҡ айма баҫыу. ■ Минең ябай һал

дат погондары, ал ҡаймалы йәшел погондар.
Ғ. Әмири. / Ситтән уратып Ьыҙылған һыҙытс.
Ҡара ҡаймалы һүрәт.
2. диал. Нағыш.
ҡ а й м а ҡ и. Һөт өҫтөнә ултырған йәки һөттән
айырып алынған майлы матдә. Айыртҡан ҡай
маҡ. Беш кән ҡаймаҡ. Йылы ҡаймаҡ. Ҡ уйы ҡай
маҡ. ш Ташбатҡан ауылында уга тиклем сепа
ратор тотоусы юҡ ине, һөттө бешереп, өҫтөнә
ултырган ҡаймаҡты һөҙөп ала торгайнылар.
Ж. Кейекбаев. Ҡаймаҡ майы диал. атс май. Ҡай
маҡ һыуы диал. ҡар. айран 2.
ф Һөт өҫтөндәге ҡаймаҡ кеүек ҡар. һөт.
ҠайМаҠЛаНЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡаймаҡлау.
2. Ҡайматслыға әйләнеү, тсайматслы булыу.
һы йы рҙы ң һөтө ҡаймаҡланган.
3. атсһылланып, тсаймаҡ төҫөнә инеү (күҙгә тса
рата). Атайым әллә ниндәй асыулы төҫ менән
ҡайтып инде.. Уның күҙҙәре ҡаймаҡланган,
кәүҙәһе ҡалтырай, Д. Юлтый.
ҡ а й м а ҡ л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡаймаҡлау.
Ҡатыҡты ҡаймаҡлатыу.
ҡ а й м а ҡ л а у ҡ. Ҡайматслы итеү, тсаймаҡ
һалыу. Ҡаймаҡлап сәй эсеү. Ҡатыҡты ҡаймаҡ
лау.
Ҡ аЙ М алаН Ы У ҡ. төш, ҡар. ҡаймалау 1, 2.
Ҡаймаланган итәк. ш Ул [герб] ҡыҙыл фонда,
ҡояш нурҙары эсендә башаҡтар менән ҡайма
ланган ураҡ менән сүкеш һүрәтләнешенән, рус
һәм башҡорт телдәрендә «РСФ СР», «Бөтә
илдәрҙең пролетарийҙары, берләш егеҙ/» тигән
һүҙҙәрҙән тора. Баппсорт а с с р -ының Конституңилһы, 1984.
Ҡ аЙ М алаТ Ы У ҡ. йөкм. ҡар. ҡаймалау 1, 2.
Ҡулъяулыҡты ҡаймалатыу.
ҡ а й м а л а у ҡ. 1. Ҡаймалы итеү, тсайма ба
ҫыу; тсайыу. Ҡыҙыҡай .. итәге таҫма менән ҡаймалап тегелгән күлдәген елпелдәтеп ауылга
ҡарай йүгерҙе, Н. Мусин. / Уратып һыҙыу.
Портретты ҡара менән ҡаймалау.
2. диал. Ҡ аймау.
3. диал. Ҡайыу, сигеү.
ҡ а й м а у ҡ. Ҡ айма булып уратыу, ситләп
уратыу. Сәрмәсәнде ҡаймап баҫҡан улар [имән
дәр]. X. Ғиләжев.
ҡ а й м ы ғ ы у ҡ. 1. Быуынлы ерҙән Яҙа ҡуҙғалып ауыртыу; кимәлйеү. [Бикә:] Шундай ауыр
агасты тәгәрләтеп, билемде ҡаймыҡтырыр хәлем
юҡ. Ғ. Ғүмәр. Ун бер тигәс тә ни яман? Уҡ-һаҙаҡлы батыр ир уҡталган аттан йыгылып,
аяҡ-ҡулы ҡаймыгып, яуҙан ҡалһа — ш ул яман
(Ҡ обайырҙан).
2. диал. Тайшаныу, кәйлегеү.
ҠаЙМЫҠСЫ: ҡаймыҡсы ҡуңыҙ һыу өҫтөндә
йүгереп йөрөгән йылтыр тсуңыр төҫтәге йырттсыс
тсуңыҙ (серәкәй йоморттсаларын ашай).
ҠаЙМЫҠТЫРЫУ ҡ. Я ҙа тсуҙғалып, быуын
ды ауырттырыу; кимәлйетеү. Аяҡты ҡаймыҡ
тырыу, Билде ҡаймыҡтырыу. Ҡ улды ҡаймыҡ
тырыу,
ҡ а й м ы л т ы у к. ҡар. ҡаймыҡтырыу.
ҡ а й м ы л ы у ҡ. диал. ҡар. ҡаймығыу 1.
Ҡ а й н а ғ а н. 1. Ирҙең ағаһы (тсатынына тса
рата) һәм тсатындың ағаһы (иренә тсарата). Оло
ҡайнага. Бәләкәй ҡайнага. ш [Алпар:] Бына
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Әклимә киленде генә алайыҡ. Ул да әрләне мине,
Ҡайнага тип торманы, Ҡ . Даяи.
2. Ҡ атынға иренең ағай тейепт КеШеләре.
[Ямал:] Юҡ, Х аф из ҡайнага, беҙ һинең янга инеп
тормайбыҙ, Беҙ яраштыҡ инде. М. Тажи.
Ҡайнаған с. Ҡ айнау хәлеи ү Ткән, тсаинатып алынған.
Ҡайнаган
һыу,
Ҡайнаган
һөт,
Ҡ а Й Н а Р с, 1. Ҡайнап, әле ҺыУымаған; эҫе.
Ҡайнар аш. Ҡайнар сәй, ш Ҡайнар өйрә эскә
йылылыҡ бирҙе. Д. Юлтый.
2. Ньпс тсыҙыү, эҫе, тсыҙған. Ҡайнар ҡояш.
Ҡайнар лава.
3. күсм. Тәрән тойғоға, ҡөскә, дәртКә тУлы.
Ҡайнар дуҫлыҡ. Ҡайнар мөхәббәт. Ҡайнар р әх
мәт, Ҡайнар сәләм. Ҡайнар телмәр. Ҡайнар
теләк, ■ һ инең хаттар миңә алып килә йөрәгең
дең ҡайнар хистәрен. Ғ. Әмири. [Зөлхизә менән
Зөлҡәрнәй] бер-береһенең ҡайнар ҡосагына
ташланып, оҙаҡ баҫып торган, Н. Иҙелбай. Әсе
йәштәр, ҡайнар ҡандар таммаһын, М. Кәрим.
/ Ялтсынлы. Ҡайнар йөрәк. Ҡайнар күҙ йәше.
Ҡайнар һулыш.
4. күсм. ВиК көсөргәнешле, ҠыҙыУ. Ҡайнар эш
ваҡыты,
ҠаЙНарЛаНЫУ к. Ҡ айнарға әйләнеү.
һ ы у ҡайнарланган.
ҠаЙНаРЛаТЫУ ҡ. Ҡ айнарға әиләндереү,
тсаинар итеү. һ ә р ҡасан ҡыҙҙырһа көн диңгеҙ
йөҙөн ҡайнарлатып, быу булы п күккә оса ла,
һыу булып ергә төшә. Ш. Вабич.
Ҡ а й н а т а н. диал. Ҡайны.
ҠаЙНаТҠЫС и. ҺыУ тсаината торған прибор.
һ ы у ҡайнатҡыс. Электрлы ҡайнатҡыс.
Ҡ а й н а т м а и. ҡар. тоноҡ 2.
ҠаЙНаТТЫРЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡайнатыу.
һ ы у ҡайнаттырыу.
ҠаЙНаТЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡайнатыу.
Ҡайнатылган һыу.
2. эйһ. ф. ҡар. ҡайнатыу. Көнө буйы аш беше
релде лә сәй ҡайнатылды бөгөн, бер ергә сыгылманы.
ҡайнатыу ҡ. 1. Ҡ айнаған хәлгә килтереү.
Сәй ҡайнатыу, һ ы у ҡайнатыу. ■ Арыҫландың
әсәһе .. һыу тамсылап торган самауырҙы ҡайна
тып алып килде. 3. Виишева.
2. Ниндәиҙер үҙенсәлек биреү өсөн нәмәне
тсаинаған ншиытслытста ТоТоУ. Мәтрүшкә ҡай
натыу. Ҡер ҡайнатыу,
3. В етереп, ашарлытс хәлгә килтереү. Варенье
ҡайнатыу. Ҡорот ҡайнатыу, m Әсе эркет ҡай
натып, эремсектәр эретеп, ылашҡа ҡорот
йәйел[де]. М. ВУранғол. / Юғары эҫелектә тотоп,
ннҙер әҙерләп алыУ. Дегет ҡайнатыу, һабы н ҡай
натыу. һы ра ҡайнатыу. Шәкәр ҡайнатыу.
■ Заводҡа китте кайһыгыҙ, ҡайһыгыҙ ҡырҙа
булды: берегеҙ ҡорос ҡайнатты, берегеҙ иген
урҙы. Р. Ниғмәти.
ф Баш ҡайнатыу ҡар. баш.
Ҡ а Й Н а У ҡ. 1. Юғары эҫелектән пар сығарып
буғырлау. һ ур п а ҡайнай, һ ы у ҡайнай. Ҡайнап
сыгыу. Ҡайнап бөтөү. Ҡайнап ултырыу. ■
— Сәй ҡайнаганса, серем итеп ал, балам.
Я. Хамматов. / Эсендә ниндәиҙер шыиытсльгк
тсаинаған һауыт тураһында. Ҡ аҙан ҡайнай. Са

мауыр ҡайнай, ш Н овиков мине ҡайнап ултыр
ган силәк эргәһенә алып барҙы. Д. Юлтый.
2. Утта буғырлап ултырған шыиытслытс эсендә
бешеү. Ит ҡайнай, һ алм а ҡайнай,
3. күсм. Урғылып хәрәвсәт итеү. Ҡайнап сыҡ
ҡан ҡара болот, ш Ҡарап тирәһендә ,, тулҡын
дар ҡайнай, 3. Виишева. Ҡ айнап ҡына аҡҡан
И ҙел аша Тәфтиләүҙәр кисеү таба алмаҫ (Халытс
йырынан).
4. күсм. Күп булып эркелеп, сыуалышыу;
мыжғыу. М айҙанда халыҡ ҡайнай. Урамда
машиналар ҡайнап тора. ш М агазин ҡайнай.
Х алы ҡ гәр килә. С. Агиш. / Эштең уртаһында
•кайнау. ■ Көрәш утында ҡайнау уны [Д. Юлтыйҙы] күренекле йәмәгәт эшмәкәре итеп
сыныҡтырҙы, Ғ. Хөсәйенов.
5. күсм. Эштә, хеҙмәттә һ . 6. актив тсатнашыу.
6. күсм. Хис-тойғо, уй-Фекер Һ. 6. ташып
тороу. Башта уй ҡайнай. Күңелдә хис ҡайнай.
Күкрәктә көс ҡайнай. Эстә ҡайгы-хәсрәт ҡай
най, ш Дәртле күкрәктәрҙән ташып, ҡайнап,
ялҡынланы п сыга йырҙары, Ғ. Мәсғүт. / Вик
тсыҙған, дәртле, йәнле хәлдә үтеү. Тормош ҡай
най, ш Бер яҡтан бесән сабыла, икенсе яҡтан
йыйыла, өсөнсө яҡтан күбәләнә, дүртенсе яҡтан
кәбәнгә ҡойола — эш ҡайнай, Ғ. Дәүләтшин.
7 . күсм. К ө с л ө х и с менән ярһыу. А сы у ҡай
най, ш Әммә йөрәк һаман тыйылмай, һаман ҡай
най, һаман ургыла. Ғ. Амантай.
ф [Нлҙендер] ҡаҙанында ҡайнау ниндәйҙер эш
йәки ваҡиғаның уртаһында булыу. Ғафури татар
ижтимаги фекер ҡаҙанында ҡайнаны, Э. Х ари
сов. Ҡан ҡайнау ҡар, ҡан.1 Һарыу ҡайнау ҡар,
һарыу.3
ҠАЙНАШЫУ ҡ. Мыж килеп, күмәкләп бута
лыу; сыуалыу. Йәш-елкенсәктең ,, ҡайнашып
йырлап йөрөүе мине лә үҙенә тартты, Т. Йәнәби.
Ә хм әҙулла көн дә ш улар [геофизиктар] янында
ҡайнаша, Р. Солтангәрәев.
ҠАЙНЫ и, 1. Иренең атаһы (тсатынына тсара
та).
2. Атынының атаһы (иренә тсарата). Кинйә
төргәген асып, ҡайнына бына тигән күлдәк тот
тора (Әкиәттән).
•
Атайым йорто һаламдыр — ожмах булып
күренә, ҡайным йорто ҡабыҡтыр — тамуҡ булып
күренә, Мәтсәл.
ҠАЙНЫ-ҠАЙНАҒА и, йыйн, 1. Иренең
атаһы, ағай тейеш кешеләре (тсатынына ҡ а
рата) — Дөрөҫ, хәҙер килендәргә кайны-ҡайнагалар менән һөйләшмәҫкә тигән закон бөткән,
Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡатынының атаһы, ағай тейеш кешеләре
(иренә ҡарата).
ҠАЙНЫ-ҠӘЙНӘ и, йыйн. Иренең ата-әсәһе
(ҡатынға тсарата) Ьәм тсатынының ата-әсәһе
(иренә тсарата). Уның [Ҡобораның] иренән туҡ
малып, ҡайны-ҡәйнәһенән ҡагылып, кеше күҙенә
күренә алмай ятҡан көндәре аҙ булманы,
В. Виьсбай.
ҠАЙНЫҺЫ а. 1. һор. Күптең араһынан берәү
ҙе айырып күрһәткәндә тсулланыла.— Бы лар
ҙың ҡайныһы һинең ҡыҙың була? (Әкиәттән).
— Буйһонһаң — иркен йәшәрһең, буйһонмаһаң —
үлерһең, һ и н ҡайныһына риза? (Әкиәттән).
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Ҡайта сапҡан яу яман, ҡайта сыҡҡан һүҙ
2. билдһ. Күптең ар аһынан берәүҙе айырып
яман, ҡайта килгән ҡыҙ яман. Әйтем.
ҡына белмәгәндә ҡүлланыла. Ҡайныһы Соня
Ҡ а й т а л а й Р. диал. Ҡайтышлай.
булгандыр — асыҡ белеп етмәнем, Д. Юлтый.
ҡайталау ҡ. 1. Ҡ абатлап эшләү, әйтеү һ . б.
/Т и ң киҫәктәр алдында -ҡабатланып, «береЬе»,
Ҡабатлап килеү. Ҡабатлап әйтеү. Әкиәтте
«икенсеЬе» һ . б. мәғәнәҺендә ҡулланыла. Б ы лар
ҡабатлап һөйләү.
ҙың ҡайныһы көҙән ҡапҡанларга, ҡайныһы бүре
2. диал. ҡар. ҡайтауыллау 1.
ҡыуырга, ҡайныһы төлкө юлларга сыгып китә.
ҠаЙТаЛЫУСаНЛЫҠ и. физ. Есемдең элек
Ғ. Дәүләтшин. Һәр ҡайныһы бөтәЬе, ЬәммәЬе;
ке торошона тсаита алыү үҙенсәлеге. Ҡайталы
Һәр береһе. Ниндәй генә һәнәрҙе алма, һәр ҡай
усанлы ҡ көсө. Күләмдең ҡайталыу санлыгы.
ныһы кешенән әҙерлек, белем талап итә. М. СөнҠ а й т а н а н Р. Тағы бер тапҡыр; яңынан,
дөклө.
ҡабаттан. Ҡайтанан эшкә тотоноу. Ҡайтанан
ҡ а й н ы һ ы ҡайҙа р . Теләһә ҡайҙа. Ҡ ай
башлау, ш М ин ҡайтанан ауыл советында эшләй
ныһы-ҡайҙа таралыу. Ҡайныһы-ҡайҙа ятыу.
башланым. Т. Йәнәби. Ф әнни техник прогресты
ҡ а й н ы һ ы - ҡ а л а й р. Төрлөһө төрлөсә.
тиҙләтеү, эшләп килгән производствоны техник
Ҡайныһы-ҡалай тәгәрәп йоҡлап киткән.
яҡтан ҡайтанан ҡоралландырыу һәм рекон
ҠАЙРАҠ и. 1. Ҡ орал-ҡорамалды үткерләй
торған үҙенә бер төрлө таш. Ҡайраҡ ташы. ш
струкциялау буйынса эш активлашты. «Совет
Башҡортостаны», 1985, 9 ноябрь.
Бик шәп ҡайраҡ ул. Салгы йөҙөнә бер-ике тар
Ҡ а Й Г а Р а Р. Тапҡыр, ҡабат. К илен өйгә
тып ебәрәһең — салгың ҡылыстан да үткер була
ингәндә, түргә ҡарап, өс ҡайтара сәләм ҡылыр.
ла ҡуя. 3. Уратссин.
М. Буранғолов.
2. күсм. Икмәктең бешеп етмәй, тығыҙ бУлып
ф Ҡайтара һуғыу кире Һуғыу , тотҡарлау.
тсараиып торған Урыны. Ц Ҡайраҡ икмәк.
Эште ҡайтара һугыу.
ф Ҡом ҡайраҡ наждак ташы.
ҠАЙРАҠЛАНЫУ ҡ. Нытс бүлып ҡатыу. Ҡ ай
ҠаЙТаРҒЫС: йәшен ҡайтарғыс ш ул уҡ
раҡланып бешкән икмәк. ■ Тупраҡ ямгырҙан
йәшен тотҡос (ҡар. йәшен).
һуң ҡайраҡланып ташҡа әйләнде. «Оовет Баш 
Ҡ а Й Т а Р М а и. Ниҙең дә бУлҺа кирегә бөкләп
ҡортостаны», 1970, 27 Февраль.
ҡуйған өлөшө. Еңдең ҡайтармаһы. Итек ҡуны
ҡ а й р а л ы у ҡ. төш. ҡар. ҡайрау. Ҡ айралган
сының ҡайтармаһы. Яганың ҡайтармаһы, Ц Ҡай
ҡылысыбыҙ ҡыныбыҙҙа. М. ҒаФури.
тарма яга, ш Ҡойманан дворник ҡуптарып
Ҡ аЙ РаМ и. диал. ҡар. ҺыуҺын.2Иртәнге ҡайалган листовканы городовойҙарҙың береһе ең
рам. Киске кайрам. Ҡайрам ҡандырыу бер быУа
ҡайтармаһына тыҡты, X. Мохтар.
бесән сапҡас, һыуһынды тсаитарыу.
Ҡ а Й Т а Р М а Л Ы С. Ҡ айтарып, кирегә бөкләп
ҡайратыу ҡ. йөкм. ҡар. ҡайрау. Бысаҡ ҡуйма лы. Ҡайтармалы ҡуныс. Ҡайтармалы яга.
ҠаЙТаРМЫШ и. диал. Ҡаршы бирелгән
ҡайратып алыу.
ҡайрау ҡ. Ҡаиратс менән ү ТКерләү. Балта бүләк, яуап бүләге.
ҡайрау. Башаҡ ҡайрау. Бысаҡ ҡайрау, ш Ҡ ын
ҠаЙТаРТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡайтарыу. Ҡ ай
дан алып алмас ҡылысымды, Урал ташҡайына
тартып алыу.
ҡайраным (Халытс йырынан). К ү к тимер ҡайрау
ҡайтарылыу ҡ. 1. төш. ҡар. ҡайтарыу.
менән алмас булмаҫ. АтсмУлла.
Ҡайтарылган тулҡындар (физ.). ш һыйы рф Теш ҡайрау ҡар. теш.1
-һарыҡ ҡурага ҡайтарылды. Ф . Иҫәнғолов.
ҠАйрашыу ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ҡайрау.
2. Кирегә әйләнеү, кирегә бөкләнеү. Салгының
Балта ҡайрашыу.
йөҙө ҡайтарылган. Ғ. Аллаяров.
ф Тел ҡайрашыу ҡар. тел 2.
ҠАЙТАРЫМ с. Артҡандан кире ҡайтарып
ҠАЙРЫ и. диал. ҡар. ҡайыр 1.
бирелгән. Ҡайтарым аҡса.
ҠАЙСАН а. диал. Ҡасан.
ҠАЙТАРЫУ ҡ. 1. Ҡ айтырға ирек ҡУиыУ,
ҠАЙСЫ и. Ҡара-тсаршы то-гапггырылған nice
рөхсәт биреү. Хеҙмәттән ҡайтарыу, ш М уйы л
бысатстан торған тсыртсыү ҡоралы. Ҡагыҙ ҡай
бикә олораҡтарҙың береһен дә ҡайтарманы:
сыһы. Тимер ҡайсыһы. ■ Өҫтәлдәрҙә көмөш
«Юҡ-юҡ, ҡуҙгалмагыҙ. Самауыр яңыртам»,—
ҡайсы — ебәк күлдәк бесәләр (Халытс йырынан).
тине. Һ. Дәүләтшина. / Ҡайтып китергә мәжбүр
ҡайсыландырыу ҡ. ҡар. ҡаЙсылау 2. итеү. [Председатель] йәштәрҙе ҡайтарып бөткәс,
Ҡолаҡты ҡайсыландырыу.
клубты бикләп, асҡысты кеҫәһенә һалды.
ҡайсыланыу ҡ. төш. ҡар. ҡайсылау 1.
М. Тажи.
ҡ а й с ы л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡайсылау 1.
2. Өйгә, торған ергә ниҙер ебәреү иәки алдыСәсте ҡайсылатыу.
рыУ. Урмандан утын ҡайтарыу. Тирмәндән он
ҡайсылау ҡ. 1. Ҡайсы менән тигеҙләп, ҡайтарыу.
мөнтәп тсыртсыү. Баланың сәсен ҡайсылау.
3. Киткән үрындан кире саҡырыу; алып ҡай
2. Текә сәнсеп, алмат-тилмәпг йөрөтөү (хаиү- тыу. [Ҡарасәс] Өмөтбайҙы ҡайтарыр өсөн эш лә
андарҙың тсолағына тсарата). Ҡ уян ҡолагын ҡай
гән урынына китте. Ғ. Дәүләтшин. Боягым хан
сылай. ш Ә өнһөҙ боландар, өркәк ҡоралайҙар ..
һауынга йылҡы ҡайтарырга ҡушҡан (Әкиәттән).
ҡолаҡтарын ҡайсылап тора ла, бик алыҫҡа
/ күсм. Тәүге хәлгә килтереү, һушты ҡайтарыу.
ҡасып югала. И. Ғиззәтуллин. Рафик, былар
Дуҫлыҡты ҡайтарыу. Тәбигәт матурлыгын ҡай
ҙың барыһын да үҙенең уйынан үткәргәндән һуң,
тарыу. ш Егет йәнлектәрҙе үҙ сифатына ҡайта
ҡолаҡтарын ҡайсылап барган ерән атҡа өндәшә.
рып ауыл ягына юл ала (Әкиәттән).
Ғ. Хәйри.
4. Киткән ерҙән кире бороу; кире килтереү.
ҡайта р. Ҡ абат, яңынан. Ҡайта-ҡайта уҡ ы у. Ҡатарҙан сыҡҡан мал булһа, [Айбулат] уны ҡай
ф
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тара, Һ. Дәүләтшина. / күсм. Кире һүрелтеү,
дүндереү. Уйҙан ҡайтарыу, Ситкә китеү ниәте
нән ҡайтарыу,
5. Килгән ерҙән кирегә бороУ; кире ҡағыУ.
Атаканы ҡайтарыу. Ҡайтара һугыу. ш Инде
хәҙер ни эшләргә кәрәк? Дошман килгәндә, яу
ҡайтарыу кәрәк (Әкиәттән). / күсм. Ниҙеңдер
тәьҫирен бөтөрөү. Сихыр ҡайтарыу. К ү ҙ ҡай
тарыу.
6. Кире йүнәлегпкә бороУ (яҡтылыҡты, тауышты һ. 6.).
7. ал ған нәмәне кире килтереү, кире биреү.
Аҡсаны ҡайтарыу. Бурысты ҡайтарыу, ш Йөҙөк
мең мәшәҡәт менән хужаһына ҡайтарып бирел
де, С. агиш . / Кемдеңдер эш-ҡылығына ни
менәндер Яуап биреү. Әжерен ҡайтарыу, ■
[һәнәрсе:] һи н ең был тиклем яҡшылыгыңды ни
менән генә ҡайтара алырмын икән һуң мин,
3. Биишева. / Ҡаршы лүаплау, яуап итеү. Ҡ ай
тарып әйтеү, ш Бай һүҙенән Дәүләтбайҙың
күңеле әрнеһә лә, һүҙ ҡайтарырга батырсылыгы
етмәне, И. Көҫәпҡол. / Я Уап рәүешендә ниҙер
ҡылып, ҡәнәғәтләнеү тойғоһо кисереү. А сыуҙы
ҡайтарыу, Үсте ҡайтарыу, ш [Шәүрә — Аҡмырҙага:] А гаң, Көбәк тархан, хәйлә менән атайым
дың башын ашаны. Ә һин, кейәү булыр кеше,
батыр егет, ниңә атам ҡонон ҡайтарманың,
Б. Бикбай.
8. Кирегә бөкләү, ҡаршыға әйләндереү. Я ганы
ҡайтарыу, ш Йомро Талип балсыҡ аласыҡ
алдында сабата ҡайтарып ултыра ине, М. К ә
рим. / аҫтын-өҫкә әйләндереү. Бураҙна ҡай
тарыу, m Егеттәр .. рельсты ҡайтарып ташланы
лар, шпалдарҙы берәм-берәм ситкә ыргыттылар.
Ә. Ихсан. Башымдагы аҡ ҡалпаҡты ел ҡайтарып
төшөрҙө (Халытс йырынан).
9. Үткер тсоралды үтмәҫләү, йөҙөн тупаҫландырыУ. Бәкенең йөҙөн ҡайтарыу. Салгының
йөҙөн ҡайтарыу.
10. күсм. Килтереп бәйләү, төкәтеү. [Ҡасим:]
Геолог бурысын йөҙәр битләп ҡагыҙ бысратыу га
ҡайтарып ҡалдырыусы, тип уйлагайным уны.
Н. МУсин.
11. күсм. Көсөн, кимәлен кәметеү; әҙәйтеү.
Ажарын ҡайтарыу, ш Аҡназарҙы ң өмөтөн ҡырҡырга, күңелен һүрелтергә, ҡарыуын ҡайта
рырга аҙаплана. Ғ. Дәүләтшин.
•
К үмәкләгән яу ҡайтарган. Мәтсәл.
ҡайтауанлау ҡ. Бер китеп, бер ҡайтып
йөрөү, ҡабат-ҡабат ҡайттсылау. Ҡайтауанлап
йөрөү.
ҡайтауыллашыу ҡ. урт. ҡар. ҡайтау
ыллау 1.
ҠаЙТаУЫЛЛаУ ҡ. 1. у йҙан, ниәттән Кире
тсаитыу; кире уйлау. [Бибеш:] Ү ҙһүҙлелек, кире
ҡайтауыллай белмәү беҙҙең бөтәбеҙҙә лә етерлек
ул. 3. Биишева.
2. диал. Ҡ айтауанлау.
ҠаЙТМаЛЫ с. 1. Ҡ абатлап килеүсән, тсабат
башланыусан. Ҡайтмалы сир. Ҡайтмалы тиф.
2. Тәүге хәлгә, күләмгә кире тсайтыусан. Ҡайт
малы пружина,
3. күсм, асы уы тиҙ баҫылыусан. Кенә ҡыумай
ул, әйтмәле лә ҡайтмалы,
ҠаЙТЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар. ҡайтыу 1—3. И ҫе

геҙҙәлер, Эстониянан Салауат һәм уның көрәш
тәштәре тураһында 80-се йыл баштарында
көтөлмәгән асыштар алып ҡайтылгас, нисек таң
ҡалгайны халыҡ. «Совет Баштсортостаны»,
1986,
9 июль.
Ҡ айТЫ М Л аУ ҡ. ҡар. ҡайтауыллау 1.
ҡ а й т ы м һ а ҡ с. асы уын тиҙ онотоусан, тиҙ
ҡайтыусан. Ҡайтымһаҡ кеше. m Ярһыуы тиҙ
баҫылган ҡайтымһаҡ ҡатын, иңбашына һалынып
төшкән киң яулы гын ҡайырып, йөҙөн ҡапланы
ла яҡты төшмәгән ҡараңгы мөйөшкә боролдо,
Я. Хамматов,
ҡ а й т ы м һ а ҡ л а н ы у ҡ. Ҡ айтымһаҡ булып
китеү. [Әҡлимә кире ҡайтымһаҡланып:] Ә шулай
ҙа, Нәсимәкәй, һин хаҡлы , «хәйләһеҙ донъя фай
ҙаһы ҙ», тигәндәр бит . .Н . Иҙелбай.
ҠаЙТЫУ ҡ. 1. Торған, сығып киткән ергә кире
килеү. АшыгЫп ҡайтыу. Ат менән ҡайтыу, А у ы л 
га ҡайтыу. И лгә ҡайтыу. Өйгә ҡайтыу. Сәй
эсергә ҡайтыу. Эштән ҡайтыу. Юлдан ҡайтыу.
Й әйәү ҡайтыу. Кире ҡайтыу. Ҡайта һалыу, Ҡайтырга сыгыу. Ҡасып ҡайтыу. Й үгереп ҡайтыу,
Ц Ҡайтыр юл, ш [Ҡарасәс:] һы лы уҡайҙы ң
атаһы алтын ҡаҙырга киткәйне. Ҡайтыр ваҡыты
етте, хәҙер ҡайтыр, Ғ. Дәүләтшин. Я у га гына
киткән Салауаттың атҡынайы ҡайтты, үҙе юҡ
(Ханлыҡ йырынан). Ялан еркәйҙәрҙең кәкүге юҡ,
кире Уралҡайыма ҡайтайым (Халыҡ йырынан).
/ Билдәле бер урынға килтерелеү. Урманда ҡыр
ҡып ҡалдырылган бүрәнәләр барыһы ла ҡайт
ҡан, өйөп ҡуйылган (Әкиәттән). / күсм. Берәй
нөктәгә, урынға килеп төкәлеү, бәйләнеү. Б еҙ
ҙең бөтә фекер бер нәмәгә ҡайтып ҡала. Д. Юл
тый.
2. Ҡ алдырған, туҡтаған эшкә, һүҙгә һ. б. кире
әйләнеү. Ф әнгә ҡайтыу. Әҙәбиәткә ҡайтыу.
■
Әхмәтов Салауат темаһына йәнә ҡайтып,
«Тау бөркөтө» тигән балет әҫәре яҙҙы. «Оовет
Башҡортостаны», 1968, 5 апрель. / Ҡ абат
ғәмәлгә килеү, лңынан килеп сығыу. Окопҡа
ингәс, у л матурлыҡтар һис ҡайтмаҫ, мәңге ҡайт
маҫ кеүек тойола. Д. Юлтый. Элекке дуҫлыҡ
ҡабаттан ҡайтты. С. агиш .
3. Тәүге хәлгә, тормошҡа яңынан килеү.
Аҡы лга ҡайтыу, ш Йәй етеү менән бында бөтә
нәмә үҙ урынына ҡайта: һыу кәмей, күлдәр ҡо
рой. «Оовет Башҡортостаны», 1966, 29 сентябрь.
[Тайба инәй — Хамматҡа:] Үтә лә ябыҡ, үтә лә
йонсоу инең. Әле инде, аллага шөкөр, элекке
төҫөңә ҡайта яҙҙың. 3. Биишева.
4. Кире йүнәлешкә боролоу (яҡтылыҡ, тауыш
һ. 6.).
5. Тотонолған, алынған ерҙән кире ҡулға инеү.
М алсылыҡҡа түккән аҡса өс-дүрт йыл эсендә
икеләтә ҡайтты. / Кемдеңдер эш-ҡылығына
ҡ арата ни менәндер яуап бирелеү. [Бай:] Д онъя
ныҡы донъяла ҡайтһын: бына һиңә ике һөйәк ит
(Әкиәттән).
6. Ҡоралдың үткерлеге бөтөү, үтмәҫләнеү.
Салгының йөҙө ҡайтҡан, m [Карам] атаһының
йөҙө ҡайтҡан балтаһын ҡайрап алды ла урам
ҡапҡаһын йүнәтергә тотондо, Н. Мусин.
7. Билдәле бер кимәлдән кәмеү; әҙәйеү. Ажары
ҡайтҡан. Аяҡтың шеше ҡайтҡан. Ғәйрәте ҡайт
ҡан, Көндөң эҫеһе ҡайтҡан, К ү ҙ нуры ҡайтҡан.
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Ҡарыуы ҡайтҡан, ш һ ы у ҡайта. Тугай көнө-сәгәте менән йәшәрә бара. Ф . Иҫәнғолов.
8.
күсм. Кире һүрелеү, кире сигенеү ((фекер
ҙән, һүҙҙән һ. 6.). Ҡарарҙан ҡайтыу, ш С алих
әле күргән ваҡиганы һөйләмәксе булды ла,
уйынан ҡайтты, X. Мохтар.
ф асы лға ҡайтыу ҡар, асыл. атл ы килеп,
йәйәү ҡайтыу ҡар, атлы. Күңел ҡайтыу ҡар,
күңел.
ҠаЙТЫШ с, СиФаТ йәһәтенән сағыпггырмаса
түбән; насарыратс. Ҡайтыш булы у, ш Бындагы
квартира Ишембайҙагынан, әлбиттә, күп ҡай
тыш ине. X. Ғиләжев. Ҡүк толпар гәҙәттәгенән
ҡайтыш сапҡан (Әкиәттән). / Күләм-дәрәжә
йәһәтенән сағыпггырмаса кәм; әҙерәк, бәләкәйе
рәк, көсһөҙөрәк. Й әйҙең ҡоро булы уы сәбәпле,
иген былтыргынан ҡайтыш. [Рифгәт:] Көс ягынан мин уга караганда ҡайтышыраҡ. Ш. Янбаев.
Утын быйыл былтыргынан ҡайтыш әҙерләнгән.
ҠаЙТЫШЛаЙ Р. Ҡайтып барған ыңғайҙа,
тсаиттсан юл ыңғайында. Ҡайтышлай инеп сыгыу.
Ҡайтышлай һугылыу. Эштән ҡайтышлай, ■
Владимир И льич һөргөндән ҡайтышлай Өфөгә
килгән, «Сювет баш кортостаны», 1964, 23 ғи
нуар.
ҠаЙТЫШЫ р. диал. Ҡайтышлай.
Ҡ аЙ ТЫ Ш Ы У к. 1. урт, ҡар, ҡайтыу 1.
[Ғәйни — Сахапҡа:] А лай, был көлтәне алып
ҡайтышһам, теге мин һеҙгә бирергә тейеш б у л 
ган бер арба көлтәнән ҡотолам икән. Т. Йәнәби.
2. Йыйылған ерҙән каитырға таралыу. Ҡ унаҡ
тар ҡайтышты, ш Кеш еләр ҡайтышып бөттө.
М. Кәрим.
Ҡ аЙ Һ Ы а. 1. һор. Күптең араһынан береһен
айырып белергә теләгәндә исем алдына куйы ла.
[Прокурор:] Бында Мәхмүтов тигән егет бармы?
Ҡайһы палатала ул? О. Агиш. [У рал батыр:]
Бабай, Тереһыу шишмәһенә ҡайһы юл бара?
«Урал батыр».
2. билдһ. Күптең араһынан береһен айыра
алмағанда исем алдынан тсуиыла. Тимербулат
атаһының сисеп тотторган бүркен алып, ҡайһы
сәйгә элергә белмәй,., урындыҡ буйлап йүгерҙе.
Һ. Дәүләтпшна.
3. билдһ. Теге иәки был төшөнсәне ятсынса
билдәләгәндә әйтелә. Ҡайһы [бер] ваҡыт. Ҡайһы
[бер] кеше. Ҡайһы [бер] эш. ш Ҡайһы бер ҡыҙ
ҙар көлөп, түҙә алмайынса күрше бүлмәгә сыгып
киттеләр. Д. Юлтый. Ш ул кәбеҫтә һурпаһын көн
дә берәр алабыҙ, ҡайһы көндө бик аҙ булһа,
туйыр-туймаҫ ҡалабыҙ (Вәйеттән). / Тнң КИҫәКтәр менән ҡабатланып, «береһе», «иьсенсеһе»
һ . б. мәғәнәЬендә Ьанағанда тсулланыла. Яры лган аяҡлы, ҡайһы нәҙек, ҡайһы тәпән кеүек
тәпәш дуҫтарым иҫемә төштө. С. Агиш.
ф Ҡ айһы берҙә ватсыты менән, бәғзе бер
ватсыт. Ҡайһы берҙә эс бошоп китә. Әллә ҡайһы
ниндәйҙер, билдәһеҙ. Ә ллә ҡайһы илдәрҙән әллә
ниндәй батшалар .. әллә нисәмә кеше ебәргән, ти
(Әниәттән).
•
Ҡайһы ерең ауыртһа, йәнең ш ул ерҙә.
Әйтем.
Ҡ А Й Һ Ы Ҡ А Й ҘА р. ҡар. ҡайныһы-ҡайҙа.
Ҡ АЙҺЫ -ҠАЛАЙ р. ҡар. ҡайныһы-ҡалай.
Ҡ АЙҺЫ ЛАЙ р. ҡар. ҡалай 2. И рен ҡайһылай

итеп кейендерергә белмәйенсә Зәлиф ә бөтөрөлөп
йөрөй, И ке тапҡыр күлдәген алмаштыртты, өс
мәртәбә галстук бәйләтте. Н. Ҡотдосов.
Ҡ АЙҺЫ НЫ ҺЫ а. ҡар. кайныһы.
Ҡ АЙҺЫ ҺЫ а. ҡар. ҡайныһы. Уҡыуҙамы,
сиренле яҙҙамы, ҡайһыһында юк һуң мөхәббәт?!
Ҡайһыһы һуң ут ҡабыҙҙы икән ике йөрәктә?
Ғ. Оәләм.
ҠАЙШАЙЫУ ҡ. диал. Ҡ айкаиыу.
ҠАЙШАЛаНЫУ ҡ. hup. 1. Ҡ айҙа барырға
белмәй тегеләи-былаи тайпылыу. Ат ҡайшаланды ла китте.
2. күсм. Һылтау табып, ситләщергә тырьппыу.
М инең менән бармаҫҡа ҡайшалана ул.
ҠАЙШАЛЫУ ҡ. диал. 1. Тайпылыу. Юл тауҙарга барып еткәс, тагы уңга борола, һулга
ҡайшала. А. Таһиров.
2. Ҡаитсаиыу. Артҡа ҡайшалыу.
ҠАйшаңлау ҡ. 1. Ян-ятстса борғаланыу.
Б ы л ат арыны ш икелле, ҡайшаңлай башланы.
2. күсм. Эш, иомопгган ситләшергә тырышып
борғоланыу. Йомоштан ҡайшаңлау.
Ҡ АЙ Ы Ҙ и. 1 . Йәш тал, йыла, тсараманың
һыҙырып алған тсабығы. Бесәне түгел, һаламы ла
наҡыҫлана башлагас, [ҡатындар] йәш өйәңке,
ҡарама ҡайыҙы ашаталар ине малга. X. Н а
заров.
2. диал. Күшкә.
Ҡ АЙЫ ҘЛАНЫ У к. төш. ҡ а р . ҡайыҙлау.
Ҡ айыҙланган агас.
Ҡ АЙЫ ҘЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡайыҙлау 1 ,2 .
Агасты ҡайыҙлатыу.
ҠАЙЫ ҘЛАУ ҡ. 1. Ҡабығын һыҙырыу, әрсеү
(ағасты). Урманга килгән дә был [Алдар], бер
агасты йыгып, ҡайыҙлай гына башлаган икән,
ҙур гына бер шайтан килеп сыҡҡан (Әкиәттән).
2. күсм. Оыбыртҡы йә сыбытс менән тутсмау;
сыптырыу. Н у, кулындагы сыбыртҡыһын тар
тып алып үҙен ҡайыҙларга! Ф . Иҫәнғолов.
/ Нытс итеп тиргәү, әрләү. [А ллаҡаев — Ҡәҙриәгә:] Ә кемде донъя яңгыратып хаҡарат һүҙҙәр
менән ҡайыҙлай инегеҙ? С. Кулибаи.
3. күсм. Көслөк, мутлытс менән мал-мөлКәт
иолкколау, талау. [Ғиззәт:] Становой өсөн
М оҡай кеҫәһен ҡайыҙлау батшаны яҡлауга
ҡараганда ла файҙалыраҡ ул. X. Ибраһнмов.
ҠАЙЫ Ҡ и. 1. Таятс менән этеп йөрөтә торған,
ырып яһалған боронғо бәләьсәи еңел кәмә. Ҡайыҡ
яһау. һы уга ҡайыҡ төшөрөү.
2. Ишкәкле Кәмә. Ҡайыҡ менән һыуҙа йөрөһәң
ишкәк ишеп, шатлыҡтары йәндәреңдән ҡитә
кисеп. М. ҒаФури.
ҠАЙЫ Ҡ СЫ и. Ҡаиытс йөрөтөүсе.
• Кәмәсе килгәндә ҡайыҡсы каса. Мәтсәл.
ҠАЙЫ ЛЫ У ҡ. төш. кар. ҡайыу. Ҡайылган
түбәтәй.
ҠАЙЫМ [гәр.]: ҡиәмәт ҡайымы дини ҡиәмәт
тсубыуы. [Мужик — м улла менән мәзингә:] Ҡ иә
мәт ҡайымы көнөнә тиклем ер йөҙөндәге халы ҡ
тар ошолай буталып бөтөр, ти китап (Көләмә
стән).
ҠАЙЫМЛАШЫУ ҡ. диал. Ҡ ыр талашыу (ҡар.
талашыу).
ҠАЙЫН и. Беше атс тсабытслы, япратслы ағас.
А ҡ ҡайын. Йәш ҡайын. Ҡ уш ҡайын. Ц Ҡайын
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саңгы. Ҡайын утын, ■ Урал урманында, тау
буйында йәйелеп үҫә матур аҡ ҡайын. В. Ишем
ғол. Мин ҡайын туҙынан яһалган туйыҙ менән
еләккә йөрөгәнемде әле булһа һагынам. В. НаФиков. Кәрлә ҡайын һыуытс яҡтағы ватс тсайын.
Ҡара ҡайын 1) КӨНьЯҡга үҫә торған ҡабығы тсара
ватс тсаиын; 2) диал. эт муйылы (ҡар. муйыл).
Ҡайын бәшмәге ҡар. бәшмәк. Ҡайын ите тсайындың тсабығы менән ағасы араһындағы лайлалы
тсатлам. А ллаяр Мавринга башҡорт халҡы ара
һында ҡайын ите ашау гәҙәте барлыгын, ҡайын
дың туҙын, күшмәген һыҙырып ташлагандан
һуң ҡатыҡҡа ҡушып ашау өсөн бик тәмле бер
нәмә килеп сыҡҡанын һөйләне. Ш. ШәҺәр.
Ҡайын итләү тсайындың итен тсырып auiay .
Ҡайын кимеге диал. тсайын ите. Ҡайын һыуы
иртә Яҙ тсаиындан алына торған татлы Ьыу.
ф Ҡайын гөлө ҡар. гөл.
Ҡ а Й Ы Н а т а и. диал. Ҡайны.
ҠаЙЫНБИКӘ и. ҡар. ҡәйенбикә
ҡайынгөл и. ш ул уҡ ҡайын гөлө (ҡар.
гөл).
ҡайынйЕҘнә и. ҡар. ҡәйенйеҙнә.
ҡ а й ы н й е ң г ә и. ҡар. ҡәйенйеңгә.
ҠаЙЫНЛЫҠ и. Өйкөлөшөп тсайын үҫкән ер.
Мылтыҡ тауышына ҡаршы түбәләге ҡайын
лыҡта ҡаргалар ҡарҡылдап ҡуйҙы. М. Тажи.
ҠаЙЫНҺЕҢЛЕ и. ҡар. ҡәйенһеңле.
ҠаЙЫР 1 и. ағасты ң һыҙырып алынған ҡаты
тсабығы. Садрый һәргәүе менән ҡайырҙы ярып,
һалабашын ҡуптарып ала. Н. Мусин.
ҠаЙЫР 2 с. диал. Көслө. Йәштәр ҡайыр була.
ҡ а й ы р ғ ы и. ҡар. ҡайырғыс 1.
ҠаЙЫРҒЫС и. 1. Нимәне лә булЬа ҡайырған
да, ш аҡарғанда тсулланылған ағас йәки тимер.
2. Высҡының теттәрен ике ятстса айыра торған
тсорал.
ҡ а й ы р с а ҡ и. Өҫтө боҙланып туңған көрт.
Ҡар ҡайырсагы. ш Ҡар ҡайырсаҡҡа әйләнһә,
мал йөрөй алмай, тая, йыгыла, хатта имгәнә.
Т . Морат,
ҡ а й ы р т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡайырыу.
Ҡ АЙ Ы РЫ 1 с. Иләнгән тиренән тегелгән. З а 
вод егеттәре күбеһе ҡыҫҡа һырманан, башҡорт
тар — ҡыптыр тунлы. Бәҙерголда гына ҡайыры
тун ине. Ғ. Хөсәйенов.
ҠаЙЫРЫ2 и. диал. ҡар. ҡайыр 1.
ҡ а й ы р ы л ы у ҡ. 1. төш. ҡар. ҡайырыу.
Н урый менән Солтан ултыра. Уларҙың ҡулдары
артҡа ҡайырылган, Ш. Биктсол.
2. Шатсарылып имгәнеү, Ьыныу. М ансурҙың
сана ҡарамаһы ҡайырылып китте, М. "Гажи.
Ҡарлугастың, меҫкенкәйҙең, ҡанаты ҡайырыл
ган (Халыҡ йырынан).
3. Оаңҡайып боролоу, башты бороу. Артҡа
ҡайырылыу. Ҡайырылып ҡарау. Ҡайырылып
ҡ ул болгау. ш Нефедов ,, минең яҡҡа ҡайыры
лып, толоп ягаһын ҡулы менән тотоп, һөйләшеп
килде. Ә. Вәли.
4. Тура барған ерҙән йүнәлеште тсыртса үҙгәр
теү, ситкә боролоу. Ҡире ҡайырылыу, Тыҡырыҡҡа ҡайырылыу, Уңга ҡайырылыу, ■ Урман
араһына ҡайырылган берләм юлдан киттек,
Д. Юлтый. Ю лсыларҙың ҡайһы берҙәре хәл
алырга юлдан ҡайырылды, Я. Хамматов.

5. күсм. Нытс уңыу; ишелеп, емерелеп үҫеү.
Аш лы ҡ ҡайырылып үҫә. ш Ҡайрылып ятып
беште колхоз игене. Ә. Вәли.
ф Ҡанат ҡайырылыу ҡар. ҡанат 1.
ҠаЙЫРЫЛЫШ с. диал. ҡар. у р а у 2. Юл
ҡайырылыш булды,
ҡайырым и, 1. Бер салғы ҺелТәме менән
сабылған буй. Ҡайырым башы. Ҡайырымдың
осона сыгыу,
2. Оалғы менән саптсанда ситкә тсайырып, буй
латып һалып киткән өйөм. [Хатип:] Бесәнде
ҡарайта ,, был ямгыр былай булһа, [Әҙһәм:] Сап
ҡан бесән ҡайырымда серей башланы инде.
Ж. Кейекбаев.
3. диал. Уратым.
ҡайырыу ҡ. 1. Көс менән кире ятстса, ситкә
■карай тартыу; шатсарыу. Артҡа ҡайырыу. Ҡ у л 
ды ҡайырыу. Ҡайырып бәйләү. Ҡайырып
тотоу, ш Ҡ уҙы йкүрпәс уның [ирҙең] ҡулынан
ҡылысын ҡайырып ала, «Ҡуҙыйкүрпәс менән
Маянһылыу». [Бай — батшага:] Бынау һанатта
рың ҡулдарымды ҡайырып имгәтте (Әкиәттән).
Егет ябалаҡтың һул ҡабыргаһын ҡайырып ала
(Әкиәттән). / Оаңтсайтып көс менән бороу. Баш 
ты артҡа ҡайырыу.
2. Кирегә әйләндереп бөкләү. [Ҡатын] шәлен
ҡайырып, йөҙөн ҡапланы. Я. Хамматов. / Оиткә
һелтәп килтереп, әйләндереү. һалм аҡ ҡына һел
тәп, ҡайырып һалам күк үләндең ҡуйы ерҙәрен.
С. Ғәбиҙуллин. / Ҡуптарып сығарырға тырышып
әйләндереү. Ишекте ҡайырыу, ш Айы у ҡарагай
башына менеп, солоҡ ҡапҡасын ҡайырып алып
ташлай. М. "Тажи.
3. Күп итеп умырып, айырып алыу. [Ғази]
сүлмәктән ҡаймаҡ ҡайырып алып, икмәккә яҡты.
Ф . Иҫәнғолов. / күсм. һөйл. Мул итеп алыу,
умырыу. Ҡайырып аҡса алыу. Ҡайырып ашау,
■ [Хәмди:] Э лек был ваҡытта аҡсаны ҡайыра
торгайныҡ. Ш. Янбаев.
4. Хәрәкәттең йүнәлешен үҙгәртеү, бороу. Ул
килгән юлдан үҙе генә белгән һуҡмаҡ менән һулгараҡ ҡайырҙы. Ә. Вахитов. [Айбулат:] Асат ай,
көтөүҙең башын ҡайыр! Һ. Дәүләтшина. / күсм.
Хәстәрләү, тсайғыртыу. Ү ҙ файҙаңды ҡайы
рыу. ■ «һ и с югы төрәне ватылмаһа ла бер хәл
булыр ине», тип [Сафа] ҡайтыу ягын ҡайыра
башланы (Әкиәттән).
5. диал. ҡар. шаҡарыу 4. Атты ҡайырыу. Тәртә
ҡайырыу.
+ Ҡайырып алғыһыҙ бик үҫкән, уңған (иген
гә, үләнгә тсарата). Й әүәҙе тамагында бесән
ҡайырып алгыһыҙ була торгайны. Ә. Вәли. Сүп
ҡайырмай ятыу бер ни эшләмәй, тсыл да тсыбырлатмай ятыу.
ҡайыҫмаҡ и . диал. ҡар. ҡаҫмаҡ 3.
ҠАЙЫТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡайыу 1. А ҡлы ситса
күлдәгемде машинала ҡайытам (Халыҡ йыры
нан).
£
ҡайыу ҡ. 1. Кейем-Һалымдың ситенә икенсе
төҫтән таҫма баҫыу йәки ситләтеп сигеү. А лһы у
ебәк таҫма менән ҡайыным әләмдәрен (Халыҡ
йырынан).
2. "Гөрлө төҫтәге еп менән кейемгә, тсаралдыға
биҙәк тегеү; сигеү. Й ондоҙлап ҡайыу. Ҡ у л ъ я 
улы ҡ ҡайыу. М әрйенләп ҡайыу. Элмәләп ҡайыу.
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Ғ. Ғүмәр; 2) алдын бирмәгән үҙһүҙле, нытсыш
кешегә тсарата әйтелә. Кирегә бөткән эт ҡайышы
кеше инде.
ф Й үкәне майлаһаң да ҡайыш булмаҫ.
Мәтсәл.
ҠаЙЫШҠаҠ с. 1. Мәйшелдәп бөгөлөп тор
малы; мәишелдәк. Ҡайышҡаҡ таҡта.
2. диал. ҡар. бысый *. Ҡайышҡаҡ икмәк.
ҡайышландырыу ҡ. Кергә тсатырып,
тсаиыш һыматс итеү, тсаиыштса әйләндереү. К ү л 
дәк еңен ҡайышландырыу.
ҡайышланыу ҡ. Кергә ҡатып, ҡайыш
һымаҡ булыу, ҡайышҡа әйләнеү. Ҡайышланып
ҡатыу, ш Шаһыев әсе тир һеңеп, ҡайышланып
бөткән пилоткаһы менән Днепрҙан һоҫоп һыу
эсте. Ғ. Әмири. / күсм. Бешегеп, ыжламаҫ булыу
(кешегә ҡарата). [Бабич:] .. М уллаларҙы ң
ҡайышланып бөткән вәгәздәре кеүек итеп һәр
ваҡыт бер нәмәне әүәләргә ярамай. О. Ҡудаш,
ҡайышлатыу ҡ. й ө к м . ҡ а р . ҡайышлау.
ҡ а й ы ш л а у ҡ. Ҡайыш менән туҡмау; һыҙырыу.
1ПИН.
ҠаЙЫШТЫрЫу ҡ. Баҫып һығылдырыу. Б а ҫ
2. Шүл сей күндән -тегелгән баү. Шуны гына
маны ҡайыштырыу.
көтөп торган бай Оморҙаҡты тирегә төрөп, оҙон
ҡайышыу 1ҡ. урт. я р ҙ а м л . ҡ а р . ҡайыу 1.
-оҙон итеп теленгән ҡайыш менән сырмап бәйлә
ҠАЙЫШЫУ 2 ҡ. 1. Баҫымға һығылыу. И ҙән
гән дә ташлаган, ти (Әкиәттән). / Ниҙелер тағыү,
ҡайышҡан. Түбә таҡтаһы ҡайышҡан, ш Урҙа
нығытыу өсөн махсус яһалған баУ. Саңгы
ҡайышҡан икән, һынып төшмәһен, багана
ҡайышы, ш Билкәйемде минең ш ул талдыра —
ултыртып, таятып ҡуйырга кәрәк. Т*. Морат.
ҡайыш баулы ҡылыс бәйләһәм (Халытс йыры
2. Билдән артҡа Яҙылыу; ҡайҡайыу. Ҡайышып
нан). / Билгә быУыр өсөн аиыллап эшләнгән
махсүс баУ. һалдат ҡайышы, һ ары ҡайыш, ш
илау. ш Саптар ат .. муйынын кәкрәйтеп тарта,
ҡамыт тейгән ере ауыртып ҡайыша. А. Таһиров.
Н асрулла күн тужуркаһын кейеп, билен ҡайыш
/ күсм. Ҡайғырыу, әрнеү. [Айһылыу:] Аһ-аһ,
менән быуып тора ине. Ә. Вахитов. Ҡаптырмалы
әллә ата-әсәмде үҙ артымдан эйәрткем килмәй
ҡайыш менән ҡыҫып быуҙым билемде (Халытс
тип беләһеңме минең?! Ана бит, һин үҙ туганда
йырынан).
3. тех. М атинаның, механизмдың төрлө өлөрың өсөн ҡалай ҡайышаһың1 3. Биишева.
1пөн әиләндерә торған остары тсүпга тегелгән
3. диал. Бешеләнеү. Ҡайышҡан һөйән.
киң таҫма иәки баУ. Молотилка ҡайышы, ш Тир
ф Эс ҡайышыу ш ул уҡ йән ҡайышыу (ҡар.
мән геүләй. И ҫәпһеҙ күп эреле-ваҡлы ҡайыш
йән).
биш этаж тулы тәгәрмәстәрҙе зырлатып әйләнҠ а Ҡ 1 с. i . Бер нәмә лә үҫмәгән; таҡыр. Ҡаҡ
дерә. И. Насыри.
тау. // Ҡ аҡҡа ҡалдырыу. Ҡ аҡҡа әйләндереү.
ф Ҡайыш аҫты бушау ш ул уҡ билғау аҫты
ш М албай менән ҡаҙаҡ һугышҡан ер, үлән генә
бушау (ҡар. билғау). Ҡайыш ҡолаҡ диал. Кеиеҙ
үҫмәй, ҡаҡ ятыр (Халыҡ йырынан). / Сәсе бул
тсолатс (ҡар. ҡолаҡ). Ҡайыш һуҡҡыс йәштәр
маған, ялтыр. Хәсби апай .. ҡулындагы ике
Уиыны (парлапш п үлтыралар, бер егет Яңғыҙ
сатлы кәлтә һәнәге менән Тәүкәй мулланың ҡаҡ
бүла; тсаиыш һүғыүсы унан, кемде алаЬың, Тип
башына берҙе ҡундырҙы. Т . Йәнәби.
Һораи; ул бер ҡыҙҙың исемен әйтә; тсаиыш һуғы2. Бер ни түшәлмәгән, бер нәмә менән дә ҡап
усы тсыҙ эргәЬендәге егеттән, бирәЬеңме, тип
ланмаған. Ҡаҡ иҙән. Ҡаҡ таҡта. Ҡаҡ юл.
Ьораи; бирмәием тиһә, теге Яңғыҙ егет нисә лер
Ц Ҡаҡта йоҡлау, ш [Хужа:] М әгеҙ, мендәр,
тсаиыш һуғырға тсуша, һаман бирмәһә, тағы
юрган. Аҫтыгыҙга ла түшәгеҙ. Шулайтып ҡаҡҡа
өҫтәй; өҫтәп һуға торғас, иә егет тсыҙын бирергә
яталармы ни! Н. Мусин. Ҡапҡан һалдым ҡаҡ
мәжбүр була, иә Яңғыҙ егет икенсе тсыҙ һайлай).
боҙга, ҡама менән ҡондоҙга (Халыҡ йырынан).
Я за р :«Ҡайыш булмаһа, үҙемдең урман ҡайышы
3. Ҡабығы әрселеп, кипкән (ағасҡа ҡарата).
бар»,— тип, ишкән бау менән ныҡ итеп ҡыҫып
Ҡаҡ агас. ■ Ҡак имән багананың бер ягы юнылган да, шыма итеп йышылган. Б. Хәсән.
билен быуып ҡуйҙы. Б. Ишемғол. Һырт ҡайы
шын алыу (йәки һыҙырыу) сыптырыу, туҡ
4. Ҡ ояш ҡа, елгә элеп киптерелгән (ит һ. б.).
Ҡаҡ балыҡ. Ҡаҡ ит.
м ау.— Бынан һуң да шарҡылдап көлгәнегеҙҙе
ишетһәм, һырт ҡайышыгыҙҙы алырмын. X. Мох
ф Ҡаҡ башына ултыртыу ш ул уҡ төп башына
ултыртыу (ҡар. ултыртыу 14). Ҡаҡҡа таяныУ
тар. Ы штанһыҙға ҡайыш бау иң төп нәмә ютс
бер нәмәһеҙ тороп ҡалыУ. Ҡаҡ һөйәккә ҡалыУ
көйө әЬәмиәтһеҙен эшләп маташтсанда әйтелә.
— һ у ң , энекәш, у л ҡапҡа ыштанһыҙга ҡайыш ҡар. һөйәк
бау булмаҫмы? Ә. Вахитов. Эт ҡайышы 1) бик
•
Уңган бисә — аҡ бәхет, уңмаган бисә —
ҡаҡ бәхет. Мәҡәл.
әрһеҙ, түҙемле иәки шыма кешегә тсарата әйтелә.
Ҡ а Ҡ 2 и. Иҙеп таҡтаға иәиеп киптергән емешМин эт ҡайышына әйләнеп киттем. Сөнки тор
мош көн дә үҙенең ауыр һабагын уҡыта ине.
еләк. Алма ҡагы. Балан ҡагы. Е ләк ҡагы. Сейә

■ Тәҙрә баштарына, өрлөктәргә күпертеп ҡайыган матур нәмәләр ҡуйылган. Ф . Рәхимғолова.
3.
ВУҫтаУҙан тсыртсып КеЙем-Һалымға биҙәК
6аҫыУ.
Ҡ аЙ Ы У 2 и. 1. КеиемДең, тсаралдының снтенә
тоттсан таҫма иәКи ситләтеп сшснәп сигеү; тсаима.
Әсәкәйем биргән алъябыу ун ике лә төрлө
ҡайыуы (Халытс йырынан).
2. Виҙәкләп тсыртсып баҫылған бүҫ-гаү.
Ҡ аЙ Ы У Л Ы с. 1. Ситләтеп таҫма баҫыүлы,
ситләтеп сигеүле. Ҡ айыулы туным ай иңемдә,
ҡара ебәк билгау билемдә (Халытс йырынан).
2. Виҙәкләп тегеүле; сигеүле. Ҡыйыҡ ягалы,
иҙеүе ҡайыулы аҡ күлдәк кейеп, билен суҡлы
зинар менән быуган .. ине [Аллаяр], Ф. Иҫән
ғолов.
3. Виҙәкләп бУҫтаУ баҫыүлы. Ҡ айыулы сарыҡ.
Ҡ аЙ Ы Ш и. 1. Иләнгән сей күн. // Ҡайыш дил
бегә. Ҡайыш ҡамсы. Ҡайыш ышлыя. Ҡайыш
йүгән. ■ Зилский .. ҡамыт-сбруйҙарҙы яңы
ҡайыштан яһатып, дегетләп ҡуйган. Ғ. Дәүләт-
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ҡағы. Ҡаҡ ҡойоу, ■ [Ғәйшә әбей:] Ғәҙелшам
һалҡын алдырып, ауырыҡһынып тора әле. Ҡарагат ҡагынан сәй яһап эсерәйем тиһәм, ҡагым
бөтөп киткән икән, 3. Виишева.
ҡ а ҡ 3 оҡш. Ҡ аҙ тауышын белдергән һүҙ. Ҡаҙ
ҡаҡ итте лә осоп китте.
Ҡ а ҡ а й Г Ы У ҡ. Киреп, салҡайып ҡапайтыу.
Түште ҡаҡайтыу, ш Ҡарт, башын ҡаҡайтып, ..
улына ҡарап алды. В. Исхаҡов.
ҡ а ҡ а й ы у ҡ. Башты күтәреп, түште киреү.
Ҡаҡайып тороу. Ҡаҡайып ултырыу, ■ [Өркөп
ҡасҡан ат] йөҙ таяҡ самаһы ерҙә Әхмәткә ҡарап
ҡаҡайып тора ине. И. Көҫәпҡол,
ҡаҡаҡ и, бал. Ҡ аҙ.
Ҡ а Ҡ а Ш с. Һөйл. Керенә ҡатҡан; бысраҡ.
Ҡаҡаш кеше. Өҫтө-башы ҡаҡаш.
ҠаҠаШТЫРЫУ ҡ. һөйл. Нытс керләндереү.
Ҡүлдәкте ҡаҡаштырыу.
ҡ а ҡ а ш ы у ҡ. Бик нытс керләнеү, бысратстса
тсатыУ. Сорокин малайҙың ҡаҡашып бөткән битҡулдарына, кейем тип әйтерлеге лә ҡалмаган
пинжәк-салбарына карап, түҙемлегенә хайран
ҡалды. X. Мохтар.
ҠаҠ-ҠаҠ, ҡаҡ та ҡаҡ оҡш. Ҡ ат-ҡат тсатс3
иткән тауыш. Ҡ аҡ-ҡаҡ итеү. Ҡаҡ-ҡаҡ ҡыс
ҡырыу,
ҠаҠҠЫ 1 и. Киндерҙе, етенде ҡаҡҡылап-Ьутстсылап талтсышынан таҙарта торған ялпатс
таятс; тәрәпләүес.
ҠаҠҠЫ2 и. Ҡ ағып-Һуғып ҡыиырЬытҡан
мөнәсәбәт. [Тайба әбей:] Ауырлыҡта, ҡаҡҡыла
үҫкән балала әҙерәк ҡырыҫлыҡ, томһалыҡ була
инде ул. 3. Биишева.
Ҡ а Ҡ Ҡ Ы Л а У к. Баҡыт-ватсыт тсағыу. Бесәнде
ҡаҡҡылау. Теҙгенде ҡаҡҡылау.
ҡ а ҡ ҡ ы с и. Кейемде, тсаралдыны тсағып
таҙарта торған нәмә. Ҡаҡҡыс менән балаҫ ҡа
гыу.
Ҡ а Ҡ Л а Н и. Ел тсағып торған тсалтсыулытс.
// Ҡ аҡлан ер. ■ Әле булһа у л юл бар ҡая бите
ҡаҡланда, шыр урмандар эсендә. «Юлай менән
Салауат».
ҠаҠЛаНЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡаҡлау Ҡ аҡ
ланған ҡаҙ.
2. Ҡ ояш та, елдә кибеү (иткә, балыҡҡа һ . б.
ҡарата). Ҡаҡланып торган ит. m Тоҙлаган ҡаҙ
ҙар ҡаҡланып кибә булыр ҡыйыҡтарҙа. Т. Арс
лан.
3. күсм. Эҫелә йонсоу. [Гөлгәйшә:] Өфөлә
асфальтта ҡаҡланып йәй үткәргәнсә, бында саф
һауа еҫкәһен, тигән булам. Ш. Янбаев.
Ҡ а Ҡ Л а С с. Ҡатс һөйәк, тсоро һөиәк; итһеҙ.
Ҡ аҡлас оҙон бармаклы.
ҠаҠЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡаҡлау 1 1.
ҡ а ҡ л а у 1 к. 1. Ҡоянгка, елгә элеп киптереү
(итте, балыҡты һ . б.). Ит ҡаҡлау. Ҡ аҡлаган
ҡаҙы. ■ Ике ҡаҙҙы әсәй ҡаҡлап элде, сыҡҡан
көндө йәнә бәпкәләр. М. Басыров.
2.
күсм. Бнкле көйө ас тотоп, йонсотоу (малтыуарға ҡарата), һыйы рҙарҙы бер үк урында
ҡаҡлап тотмаҫ өсөн, йәйләүҙәр .. күсереп йөрө
төлә. X. Н азаров,
ҡ а ҡ л а у 2 и. диал. Ҡ аҡлан.
Ҡ аҠ Л Ы и. диал. ҡар. белекле 2.
Ҡ А Ҡ Л Ы ҒЫ П Һ У Ҡ Л Ы ҒЫ У (тсатслығып-һуҡ-

лыҡ<*) ҡ. Бер ары, бер бире бәрелеү. [М уйыл]
ишеккә ҡаҡлыга-һуҡлыга Хәмдиәләр өйөнә
барып инде, Һ. Дәүләтпшна.
ҡаҡлығыу (ҡаҡлыҡ*) ҡ. 1. Ҙур бер тиҙлек
менән килеп ҡаты нәмәгә Ьуҡлығыу, Ьуғылып
тутстау. Таш ҡаҡлыҡһын түшеңдән — киләсәк
тең аҡ юлында, халыҡтың хаҡ эшендә, Р. Бик
баев. / күсм. Тиҙлек менән килгән ерҙән ныҡлы
тотҡарлыҡҡа осрап туҡтау. [Аҡтар] ҡыуаҡлыҡ
ышыгына тупланып әҙер торган ҡыҙыл парти
зандар көсөнә ҡаҡлыҡты, Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡаты нәмәгә Ьуғылып, кире ҡағылыу; ҡаҡ
сыу. Ҡаҡлыгып осоу, ш Егеттең ҡылысы дейеү
ҙең һөйәгенән ҡаҡлыгып, үҙенең беләгенә тейә
(Әкиәттән). / Ҡағылып кире яңғырау. Ҡ арауыҙҙың тауышы ҡаяга ҡаҡлыгып, тын урман
өҫтөн яңгырата. С. Кулибай.
ҠаҠЛЫҒЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡаҡлығыу.
ҠаҠЛЫҠТЫРЫУ ҡ. Ҡаты нәмә менән
һуғып, кире ырғытыу; ҡаҡсытыу. Тупты ҡаҡ
лыҡтырыу. ■ Алпамыша осоп килгән ташты
ҡулы менән ҡаҡлыҡтырып, кире ебәрә. «Алпа
мыша».
ҠАҠМА и. 1. (йәки ҡаҡма туп) Балалар
уйыны (уҙаҡлашып бүленәләр; бер төркөм тупты
бирә, икенсеЬе Ьуға; Ьуҡҡан кеше майҙан ар ъ я
ғындағы сиккә йүгерә, шул арала икенсе төркөм
дәгеләр тупты тота һалып уға бәрә, тейһә, ул
яна).
2. Шул уйында тупты һуғып ебәрә торған таяҡ.
ҠАҠМАЛАУ ҡ. диал. Ҡаҡҡылау.
ҠАҠМАШ с. диал. Ҡ аҡаш.
ҠАҠМАШЫУ ҡ. диал. Ҡаҡашыу.
ҠАҠСА с. Ит ҡунмаған, ябыҡ. Ҡаҡса кеше.
Ҡаҡса кәүҙә. Ҡаҡса яңаҡлы, ш Зөләйхага күҙ
һалам. Ит ҡунып, кәүҙәгә тулыланып киткән.
Элекке ҡаҡса бите түңәрәкләнә, ҡыр танауы
йомролана төшкән кеүек. Н. Мусин.
ҠАҠСАЛАНЫУ ҡ. Ҡ аҡсаға әйләнеү. Күпме
йоҡоһоҙ төн бергә үтте, ҡаҡсаланды тәнем ите
лә. Я. Ҡолмой.
ҠАҠСЫЛЫУ ҡ. ҡар. ҡаҡсыу
ҠАҠСЫР и. 1. Һауыт-Һабаны элеп киптерә
торған саталы ҡаҙыҡ. Ҡаҡсырга күнәк элеү.
2. Кәлтә Һөйәп киптереү өсөн ерҙән ҡыйыҡлап
эшләнгән урын; сәсә.
3. диал. Ылаш.
ҠАҠСЫРҒАҠ и. диал. ҡар. сәсә 2.
ҠАҠСЫТЫУ ҡ. Һуғып кире ҡағылдырыу.
Тупты ҡаҡсытыу.
ҠАҠСЫУ 1 ҡ. Һуғылып кире ҡағылыу. Туп
стенанан ҡаҡсыны, ш Уҡ ялбыр имән олонона
барып төртөлдө лә, ҡаҡсып ергә төштө. Ғ. И бра
һимов.
ҠАҠСЫУ 2 ҡ. Елгә ҡағылып, елләп кибеү.
Ҡаҡсырга етен түшәү.
ҠАҠТҮШ и. диал. ҡар, сәксәк 1.
ҠАҠТЫРЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡағыу '. Сөй ҡаҡ
тырыу.
ҠАҠҺЫҘ е. диал, ҡар. белекһеҙ 2.
ҠАҠҺЫҠ с, Ҡ аҡ һыған, еҫләнгән. Ҡаҡһыҡ
ит.
ҠАҠҺЫУ 1 ҡ. Иҫкереп, күгәреп боҙолоу,
еҫләнеү. Ҡаҡһыган бал. Ҡорот ҡаҡһыган. Эркет
ҡаҡһыган. ■ И ҫкергән һабала ҡымыҙ күпсей,
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ҡаҡһыган тәм сыгып, боҙола, М. Ғөбәйҙул
лин.
ҠаҠҺЫУ 2 с, Күк тәме әйткән, иҫкергән (ашһыуға тсарата). Ҡаҡһыу эркет.
ҡаҡшалыү ҡ. диал. ҡар. ҡаҡшау 1.
Ҡ а Ҡ Ш а м а Ҫ с. Емерелмәҫ, нытслы. СССР
халыҡтарының ҡаҡшамаҫ дуҫлыгы. ш Баш 
ҡорт АССР-ының социаль нигеҙен эшсе, крәҫ
тиән һәм интеллигенцияның ҡаҡшамаҫ союзы
тәшкил итә. Баппсорт аС С Р-ы ны ң Конститу
цияһы, 1984.
Ҡ а Ҡ Ш а Р и. диал. ҡар. сәсә 2.
ҡаҡшаттырыу ҡ. йөкм. ҡар. ҡаҡшатыу.
Ҡ аҠШ аТЫ У ҡ. 1. Вушатс, тотанатсһыҙ хәлгә
килтереү; бушатыу. Арбаны ҡаҡшатыу.
2. күсм. Эске тотанағын, нытслығын боҙоу.
Дуҫлыҡты ҡаҡшатыу, ш Кем ҡаҡшатыр уның
горур тыныслыгын. 3. Виишева.
3. күсм. Төрлө ыҙа, ауыр кисереш, мохтажлытс
һ .б . дусар итеп йонсотоу, көс-хәлде алыу. Ауы р
эш ҡаҡшатты. Юл йөрөү ҡаҡшатты, һ угы ш каса
фаты халыҡты ныҡ ҡаҡшатты, / Нытслығын
бөтөрөү, зыян килтереү (һаулытстса тсарата).
Сәләмәтлекте ҡаҡшатыу, ш Ә ллә ни саҡлы ,,
газап нервыларҙы ҡаҡшатты, А. Карнай.
ҡаҡш ау 1 ҡ. 1. Тотанағы бөтөп, һелкенеп
тороу, бушау. Арба ҡаҡшаган, Ҡаҡшаган теш,
ш Ә хм әҙулла бабай ҡаҡшаган ишекте сыңгаһынан һурып алды ла йүнәтергә тотондо, Ә. Вахи
тов.
2. күсм. Эске тотанағын, нытслығын юғалтыу,
боҙолоу. Д уҫлы ҡ ҡаҡшаны. Ышаныс ҡаҡшаны.
■ И ҙел кире аҡмагандай, биргән антым минең
ҡаҡшамаҫ, Ғ. Әмири.
3. күсм. Төрлө ыҙа, ауыр кисереш, мохтажлытс
һ. б. нытс йонсоу, арып хәлһеҙләнеү. А уы р эштән
ҡаҡшау, һалы м дан ҡаҡшау. ■ [ Тимергәле:]
Ҡайгы баҫты. Шуның менән бик ныҡ ҡаҡшаныҡ.
Һ. Дәүләтшина. Түрә лә генә килә, түрә китә,
тимен, килгән түрәләрҙән ҡаҡшаныҡ (Халытс
йырынан). / Нытслығы бөтөү, насарланыу (һау
лытстса тсарата). Нервы ҡаҡшаган. Сәләмәтлек
ҡаҡшаган. ■ Талҡанбайҙың хәтер ҡаҡшаны,
онотоусан була башланы. С. Ҡ удаш. Таңдыса
арып, арманһыҙ булды, быуындары ҡаҡшаны,
«Ҡуңыр боға».
Ҡ а Ҡ Ш а У 2 ҡ. диал, ҡар, тылҡыу.
Ҡ а Ҡ Ш а У 3 с. Йонсоған, тсатсшаған (кешегә
тсарата). Саҡ-саҡ йәнен аҫрарҙай үҙе ҡаҡшау,
ябыҡтыр, «Урал батыр».
ҠаҠЫ и. Әүернә сәскәлеләр ғаиләһенә тсара
ған йөнтәҫ һабатслы, киртләс тсауырһын япратслы, һары сәскәле, әскелт тәмле ашай торған
үҫемлек. Я ҙ көнөндә ҡырҙа йөрөгәндә, исмаһам,
ҡарын асып китһә, ҡаҡы, көпшә, кәзә һаҡалы,
ҡымыҙлыҡ кеүек үҫемлектәр ашап, тамаҡ ялгап
ебәреп була ине ... М. ҒаФури. Эт ҡаҡыһы йорт
араЬында үҫкән тсаты йөнтәҫ Ьабаҡлы, тарбатс
ботаҡлы, Ьары сәскәле, ватс тсуҙатслы бейек
тсый үләне.
ҠаҠЫЛаНЫУ ҡ. диал. Ҡатсашыу.
ҡаҡылдаҡ с. Тел тсатсылдап йөрөүсән.
Ҡаҡылдаҡ ҡаҙ.
Ҡ аҠЫ ЛДаТЫ У ҡ. Ҡатсыл дарға мәжбүр
итеү. Ҡаҙҙы ҡаҡылдатыу.
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ҡ. 1. Ҡатс-тсатс иткән тауыш
биреү (тсаҙға тсарата). Ҡ аҡылдап ҡысҡырыу.
2. диал. ҡар. ҡаңғылдау 2.
• һауалагы торна торҡолдаганда, ерҙәге ҡаҙ
ҡаҡылдай. Мәтсәл.
ҡаҡылдашыу ҡ. урт. ҡар. ҡаҡылдау 1.
ҡаҡырыҡ и. Таматстан сығарған лайлалы
эрен. [Ләйлә:] .. Тамагында торган ҡаҡырыгын
сыгарып ташларга булдыра алһа, үҙендә бер
рәхәтлек һиҙә ине. М. ҒаФури.
ҠаҠЫРЫНЫП ТӨКӨРӨНӨҮ ҡ. Вер ҡатсы
рып, бер төкөрөү; төкөргөләү. Соланда тәмәке
тартып, ҡаҡырып-төкөрөп бөтәләр,
ҠАҠЫРЫУ ҡ. Таматс тсырып, тсуйы лайла
сығарыу. Ҡайныһы, мин шәп кеше, тип яр башы
нан аҡыра; ҡайныһы ҡых-ҡых итеп, аҙбар башы
нан ҡаҡыра. Ш. Бабич.
Ҡ а л а 1[гәр.] и. 1. Промышленность һәм куль
тура үҙәге булған күп халытслы урын. Ҙ у р ҡала.
Иҫке ҡала. Яңы ҡала. Баш ҡала. Ҡала баҡсаһы.
Ҡала халҡы. ■ Өфө ҡалаһы Ҡ ариҙел йылгаһының А гиҙелгә ҡойган урынында, Өфө тауы ба
шында ултыра. Ж. Кейекбаев. Таҙ бер ҡалага
килеп сыҡты, ти. Б ы л ҡала бер ҡарт батшаның
баш ҡалаһы икән, ти (Әкиәттән). Ҡала яны
хужалығы тсала халтсын аҙытс менән тәьмин итеү
матссатында, тсалаға ятсын ерҙә ойошторолған
хужалытс. Ҡала яны хужалыгында өмә булды.
Әҙ сыҡҡандар. Трестан, сыр-сыу булып, гел
ҡатын-ҡыҙ килгән. К. Мәргән.
2. иҫк. ҡар. ҡәлғә.
• Яңгыҙ тирәк өй булмаҫ, яңгыҙ таш ҡала
булмаҫ, Мәтсәл.
Ҡ а л а 2 бәйл, Сығанатс килештәге Ьүҙҙәр
менән нимәнеңдер артынса килгән урынды бел
дерә. Бы л байлыҡҡа ни атаһынан ҡала Имай баш
бит инде, Һ. Дәүләтшина.
Ҡ а л а - а Р а с. Ҡ алалар араһындағы, ҡала
менән ҡала бәйләнешендәге. Ҡала-ара автобус.
Ҡала-ара телефон станцияһы,
Ҡ а л а Б а Т с, диал. Иҫәүән.
Ҡ а л а й 1и, 1. Табаҡлы йоҡа тимер. А ҡ ҡалай.
Ҡ алай һауыт. Ҡ алай башлы йорт, ш Ҡарттың
өй ҡыйыгы зәңгәр ҡалай. Тәҙрә ҡапҡастары
биҙәрле, С, Кулибай.
2. Шул тимерҙән эшләнгән бәләкәй һауыт.
Сәй ҡалайы.
Ҡ а л а й 2 а. 1. һор. Эш-хәрәкәттең нисек баш
ҡарылыуын Ьорауҙы белдерә.— Бы л мәсьәләне
беҙ ҡалай хәл итербеҙ икән һуң? С. агиш . [Я н
һары:] Бар менән юҡты ҡалай итеп табайым
икән? (Әкиәттән). / Ниҙеңдер хәле, кимәл-дәрәжәһе хаҡында Ьорауҙы белдерә; ни кимәлдә,
ниндәй. Баҙарҙа иттең хаҡы ҡалай?
2. билд. Билдәле бер сиФаттың, эш-хәрәкәт
йәки хәлдең юғары дәрәжәЬенә Ьоҡланғанда,
ғәжәпләнгәндә әйтелә; ниндәй. Ҡ алай ауыр.
Ҡ алай килешә. Ҡ алай ҡыҙыҡ. Ҡалай матур.
■ — Ҡалай төлкөләнеп алдыңдан-артыңдан әй
ләнеп йөрөй. Ғ. Дәүләтшин. Минең әүәлге хатта
рымды ала алмауыц ҡалай йәл, бик йәл. Р. Ниғ
мәти. Ҡ алай тотлогоп та торманы, сатнатып
уҡыны ла бирҙе. М. Кәрим.
3. (йәки ҡалай лтеп) р. мәг. Эш-хәрәкәттең бил
дәләнмәгән башҡарылыу рәүешен белдерә; ни
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рәүешле, нисек. [Үмәр:] М әһәргә алган аҡса
гына теүәл торһа ла, мин ҡалай һөйләшергә
белер инем. Һ. Дәүләтшина. Батша уйга ҡала,
ҡалай итеп бынан ҡотолорга юл эҙләй (Әкиәт
тән).
4. (йәки ҡалай итеп) р. мәг. Э т-хәрәкәттең бил
дәләнмәгән бапгкарылыү әмәлен, мөмкинлеген
белдерә; ни хәл итеп, ни әмәл менән. Ҡ алай итеп
[Зөлхизә] үҙ бәхетенә үҙе ҡул һелтәһен? 3. Виигпева.
5. р. мәг. Эш-хәрәкәттең билдәләнмәгән йүнә
лешен белдерә; ни йүнәлештә, ҡайҙа. [ Тимерғәле;] Эштең ҡалай барганын төшөнөп ултыра
быҙ гуй. Һ. Дәүләтшина.
ф Бер ҡалай ҙа һис бер әмәл менән; һис нисек.
Ул бер ҡалай ҙа төшөндөрә алмагас, ҡ ул һелтәп,
өйҙән сыгып китте. В. Викбай. Ҡалай ҙа йәки
ҡалай [ғына] булһа ла, ҡалай ҙа бУлһа ниндәи
ҙер әмәл менән; нисек тә. Ҡ алай гына булһа ла
миңә ҡайтырга кәрәк. Д. Юлтый. Ҡалай етте
шулай арлы-бирле, теләһә ҡалай. Эске кейемдә
ремде ҡалай етте ш улай элгеләп бөткәс, ҡабала
нып барып шинелгә йәбештем, Ғ. Дәүләтшин.
Ҡалай иТәһең сараһыҙ лытс белдергәндә әйтелә.
Мөхәббәт һинең күҙеңде пәрҙәләгән ш ул, ҡалай
итәһең. 3. Виишева. Теләһә ҡалай арлы-бирле,
теләһә нисек; тсалай етте шУлаи. Теләһә ҡалай
эш ләү ярамай.
Ҡ а л а й л а н ы у ҡ. төш. ҡар. ҡалайлау.
Ҡ алайланган һандыҡ.
ҡалайлатыу ҡ. йөкм. ҡар. ҡалаЙлау. Өй
түбәһен ҡалайлатыу.
Ҡ а л а й л а у ҡ. Ҡ алай менән ябыу Йәки кәп
ләү. Ишекте ҡалайлау. Түбәне ҡалайлау. / Ҡ а
лай менән семәрләү, һандыҡты ҡалайлау.
ҠалаШ1Ы с. Ҡ алай тсағылған. Ҡ алайлы
һандыҡ.
ҠалаЙСЫ и. Ҡ алай менән эш итеүсе, тсалаи
менән өи башы ЯбыУсы. Төҙөлөштә ҡалайсылар
етешмәй.
ҡалайтыу ҡ. ҡыҫҡ. ф. һөйл. Ҡ алай итеү,
нисек итеү. [Зиннәт:] М ин ҡалайтайым инде,
агай? Мин һораштым, эҙләнем... Я. Хамматов.
Ҡ а л а Ҡ и. 1. Һоҫоп а т а ү г а йәтешләп, бапшн
сотсор итеп этләгән тсорал. Агас ҡалаҡ. Көмөш
ҡалаҡ. Тимер ҡалаҡ. Аш ҡалагы. / ШУл тсорал
менән билдәләнгән үлсәү самаһы. Бер ҡалаҡ
тоҙ. Ике ҡалаҡ һурпа. Ҡалаҡ ҡУиғыс иыУылған
тсалаҡтарҙы теҙеп ҡыҫтырып ҡуя торған Урын;
ҡашалдырытс.
2. Вашы иотса, ллпаҡ итеп эшләнеп, төрлө маҡ
сат (болғатыү, Ьыҙырыү, Ьылаү Һ. б.) өсөн тсУлланыла торған һәр төрлө ҡорал. М үк ҡалагы.
Ҡамыр ҡалагы. Ҡоймаҡ ҡалагы. А яҡ кейер
өсөн ҡалаҡ. А у ҡалағы аУ бәйләгәндә епте Урап,
күҙ яһай торған яҫы, ллпаҡ тсорал. Ҡорт ҡалағы
һырыған ҡортто Һоҫ°п моҙғаға йыя торған тУҙ
ҡалаҡ.
3. Валаҫ, ҡап Ьүҡҡанда арҡ аУҙы тсаға торған
ялпатс Таятс рәүешендәге ҡорал.
4. Пароходтың, ҺыУ тирмәненең һ . б. тәгәрмә
сенең ишеү татстаһы. / Ишкәктең яҫы башы.
ф [Бер] ҡалаҡ ҡан ҡалғансы ҡар. ҡан *.
Ҡалаҡ башындай ҡар. баш 1. Ҡалаҡҡа (йәки
бер ҡалаҡ ЬыУға) һалып ЙоТорлоҡ иҫ китерлек

сибәр. Ы нйыҡай ҙа менән Ю лдыҡайҙы ҡалаҡтарга һалып йоторлоҡ (Халыҡ йырынан). Ҡалаҡ
һөйәге ҡар. һөйәк 1 1. Ҡалаҡ Һуғыу һырты менән
тсара-тсаршы ҡүиып бармаҡ араһына ҡыҫтырған
ике ағас тсалатсты түбытсҡа һУғып көй сығарыү.
Салғы ҡалағы диал. яныүыс.
# Ҡатыҡ эскән ҡотолган, ҡалаҡ ялаган тотолган. Мәҡәл. Ямандан ярты ҡалаҡ аш ҡалыр.
Мәҡәл.
Ҡ а Л а Ҡ а Й Р . диал. ҡар. ләл-ләл 1 .
ҡалаҡваш и. Яҫы үткер Уҡ башағы. Ҡарагөлөмбәт .. ҡалаҡбаш менән Бабсаҡтың билен
өҙә ата. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ҡалаҡлау ҡ. Ҡ алаҡ-ҡалаҡ итеп һоҫоү.
[Ҡоҙагый:] «Минен балам бал ярата у л », тип,
ҡалаҡлай ҙа ейәненә ҡаптыра, ти (Әкиәттән).
% Ҡ алаҡлап йыйганды табаҡлап түкмә.
Әйтем.
ҡаланса [рус. < төрк. < ғәР. ] и. Тирә-яҡты
менеп күҙәтә торған бейек ҡоролма. Ут ҡалан
саһы.
ҠаЛаС и. 1. Күпереп торған ап-аҡ икмәк.
Иртә менән лавканың аҡһыл күк төҫтәге кәштә
ләре ҡалас менән тула. Ғ. Ғүмәр.
2. диал. Керәндил. Хәмдиә лавканан ике оҙон
бау ҡалас алып, муйынына тагып ҡайтып килә.
Һ. Дәүләтшина.
ф НУжа ҡаласы донъя аҙабы. НУжа ҡаласы
ашау аҙап күреү. И х замана, ай-һай хәтәр за
мана, нужа ҡаластары ашаттың, А. Игебаев,
ф Алйотҡа алты ҡалас биш тин. Әйтем.
ҠалаСЫҠ и. 1. М ахсүслаштырылған бәлә
кәй торлаҡтар төркөмө. Туристар ҡаласыгы.
Х әрби ҡаласыҡ.
2. Боронғо ҡала урыны.
ҠаЛаТАУ н . В аты н да боронғо ҡала ҡорол
ған таУ.
ҠАЛа-ТИРӘ с. Ҡаланың яҡын-тирәһенә
йөрөгән (транспортҡа ҡарата). Ҡала-тирә авто
бус. Ҡала-тирә поезд.
ҡ ал ау1ҡ. hup. 1. Верәй тәртип менән өйөү.
[Бибекәй] тиҙәк-сытырҙарҙы усаҡҡа ҡалай ҙа,
мөрйә асырга Айбикәне көтә. Һ. Дәүләтшина.
2. Өҫтө-өҫтөнә һалып төҙөү, ҡор°У. Кирбес
ҡалап усак сыгарыу. Ҡойма ҡалау.
3. Ышыҡ яһ аУ, ышыҡлаУ. Утты елдән ҡалау.
Ҡ а л а У 2 и. Ҡ оймалап өйөлгән нәмәләр.
Ҡ алау ҡуйыу. Ҡ алау һалыу.
Ҡ а Л а У Л а У ҡ. Ҡ а л а ү 2 яһаУ. Ҡ әберҙәрҙең
күберәге элек таш менән ҡалаулап эшләнгән.
Ҡ А Л Б Ы Р с. Өтәләнеп, еренә еткермәй этл әү сән. Ҡ албыр кеше.
# Ҡалбырҙың эше ялбыр. Әйтем,
ҡалвырау ҡ. ҡар. ҡалбырғаү.
ҠаЛБЫРҒаТЫУ ҡ. Ҡ УрҡыУ һалып ҡаУшатыү, аптырандырыү. Баланы ҡалбыргатыу.
ҡалвырғау ҡ. Ҡ Урҡҡандан иәки ҡауш а
ғандан тейешенсә эш итә алмай аптыраныү.
ҡалвыр ҡалвыр оҡш. Ниҙеңдер тейер-теймәҫтән һелкенеп, ҡалтырап барғанын бел
дергән һүҙ. Ҡалбыр-ҡалбыр итеү. Япраҡтар
ҡалбыр-ҡалбыр һелкенә.
ҠаЛБЫР ҠОЛБОР оҡш. Өтәләнеп, апты
ранған һымаҡ ҡылыҡты белдергән һүҙ. Ҡалбырҡолбор итеү.
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Ҡ аЛ Б Ы Р Л а Т Ы У ҡ. Ҡалбыр-тсалбыр итте
реү; Ьелкендереү.
ҠАЛБЫРЛАу ҡ. 1. Ҡалбыр-тсалбыр итеү;
һелкенеү. Ҡ албырлап торган өҫтәл,
2. Өтәләнеп, тсалбыр-тсолбор тсыланыу; өлтө
рәү. Ҡ албырлап эшләү,
ҠаЛҒа и, ҡар, ҡәлғә.
ҠАЛҒАЙн. иҫҡ, Түрәнең, рәсми хөкөм эиәһенең урындағы вәкиле. [Суртмаҡ:] Олув ханыбыҙ
мине ҡалгай яһап ҡуясаҡ. Белдеңме? К. Мәр
гән.
ҠаЛ-ҒаЛ р . диал, ҡар, ләл-ләл 1. Ҡ ал-гал
тороу, Ҡ ал-гал баҫыу,
Ҡ а Л Ғ а Н с. 1. Бүтән, баштса, икенсе. [Таҙ:]
Батша ҡыҙы ошо яулыҡтың үҙендәге яртыһын
сыгарып, ҡалган яртыһын һорар (Әкиәттән).
Бишеһенән береһен һайла, ҡалган дүртен
йөрөтмә (Халытс йырынан). / эйл. ф, и. мәг,
Ҡалганын алыу, Ҡ алганы етәр,
2. Бынан һУңғы, артабанғы, киләсәктәге. Ҡ ал
ган ваҡыт, Ҡалган юл, m Үткән генә гүмер
зая үтте, калган гүмер рәхәт уҙһа ине (Халытс
йырынан).
3. 1Готонғандан, Файҙаланғандан арттсан; тсалдытс. Айбулат Мәгфүрәнең .. ҡалган ашын йылы
тып ашап ят[ты]. Һ. Дәүләтпшна.
ҠАЛҒАН-БОҪҠАН с. Әҙ-мәҙ тсалған; тсалдытс-боҫтотс. Ш ул көндө үк Әминбәктең атаһы
ҡалган-боҫҡан мал-тыуарын, йорт-ерен һатҡан
да, .. ауылдан сыгып та киткән (Әкиәттән).
ҠАЛҒАН-ҠОТҠАН С. диал. Ҡалған-боҫтсан.
ҡалғыу ҡ. Ултырған ерҙән йоҡлап нитеү,
ойоу. Ҡалгып ултырыу, ш Йоҡас ҡарт тагы ҡалгып, башы, быуынһыҙ, нәмә кеүек, бәлк итеп
төшөп китте. Ғ. Д әүләттин.
ҡ а л д а у 1 с. Иген сәсмәй татл ан ған (ергә
тсарата). Ҡалдауын да, сиҙәмен дә ҡалдырма
ныҡ, теге тарайган баҫыуҙарҙ әллә ҡайҙарга
тиклем киңәйтеп ебәрҙек, И. ҒиззәтУллин.
ҡалдау 2 с. Тәненә ит тсүнмай, ябытс һыматс
күренә торған (малға тсарата). Ҡ алдау ат. Ҡ ал
дау һыйыр.
ҠаЛДЫҠ и. 1. Бер нәмәнең тотонғандан,
ф аиҙаланғандан тсалған өлөшө. Аш-Һыу ҡ ал
дыҡтарына йыйылган ҡара себендәр .., осло
морондарын зилскийҙең һимеҙ тиреһенә баты
рып, һимеҙ ҡанын әсәләр. Ғ. Дәүләтшин.
2. Ниҙеңдер эшкәрткәндә сүпкә сытстсан өлөшө.
Промышленность ҡалдыҡтары. Металл ҡалдыҡ
тары. // Ҡалдыҡ газ.
3. Ҡыйраған, таралған, бөткән нәмәнең һатсланып тсалған өлөшө иәки сиф аты. Кәртә-ҡура
ҡалдыгы. ■ Туҡмалган дивизияның ҡалдыгы,
ярты мең самаһы кеше, .. көнсыгышҡа ҡарай
юл тотто. Д. Исламов.
4. мат. Бер һанды икенсе һанға бүлгәндә
бүленмәй тсалған өлөш. Тугыҙҙы икегә бүлгәндә
ҡалдыҡ сыга.
ф Әҙәм ҡалдығы ҡар, әҙәм.
ҡалдыҡ боҫтоҡ с. йыйн. Әҙ-мәҙ тсалған
нәмә; тсалған-боҫҡан. Зариф менән беҙ ҡалдыҡбоҫтоҡ икмәк һыныҡтары гына ҡапҡылагайныҡ.
Билбау аҫты бик бушаны, С. Күлибай. Ц Аш а
уҙа ҡайгы юҡ. Беҙҙең бит хужа бай, Ҡалдыгын-боҫтогон ул беҙҙән ҡыҙганмай, Ғ. Байбүрин.

Ҡ аЛДЫ р ЫЛЫу ҡ. төш. ҡар, ҡалдырыу.
һөрм әй ҡалдырылган ер.
ҡ а л д ы р ы у ҡ. 1. Хәрәкәт иткәндә тиҙлектә
еткермәү. Артҡа ҡалдырыу, ш Й үгерек теге
әбейҙе уҙып, сирек көнгә артта ҡалдырып, май
ҙанга килеп ингән (Әкиәттән). Йылҡысы аттарҙы
ҡыуа, өйөр артынан ҡалдырмай, Б. Бикбай.
2. Үҙең менән бергә алмау, ташлау. Баланы
өйҙә ҡалдырыу, ш К үк атымдың һыйпап ялдарын
йәшел үләнлектә ҡалдырҙым, Ғ. Хәйри. Өс улын
ҡалдырып, бабай үлеп киткән, ти (Әкиәттән).
3. Киткәндә йәки үлгәндә кемдер тсарамағына,
ф айҙаһына тәғәйенләү. Аҡса ҡалдырыу. Йорт
ҡалдырыу. Мираҫ ҡалдырыу. / Үҙеңдән һуң
ниҙелер һатслау, йәшәтеү. Дан ҡалдырыу. Исем
ҡалдырыу. Тоҡом ҡалдырыу. / Ниҙеңдер килеп
сығыуына сәбәп булыу. Тәьҫир ҡалдырыу.
■ Й ылгалар ҙа ырып эҙ ҡалдыра, тик беҙ һыҙган эҙҙәр икенсе, А. Игебаев.
4. Ниндәйҙер урынға тсуйыу, тсайҙалыр урын
лаштырыу. Аулаҡта ҡалдырыу, ш Күмәкләп
әйләнеп, уртала берәүҙе ҡалдырып, йырлаша
лар, С. Агшп.
5. Ниндәйҙер хәлгә дусар итеү, берәй хәлгә
төшөрөү. Белемһеҙ ҡалдырыу. Ҡарауһыҙ ҡал
дырыу, Тол ҡалдырыу. Ялангас ҡалдарыу,
ш Ҡола атым югалдың, мине йәйәү ҡалдырҙың
(Халытс йырынан).
6. Ебәрмәй, билдәле бер урында тутстатыу.
Әйткәс, тыңлайым тип баргайным, аш ашарга ла
ҡалдырҙылар, Һ. Дәүләтшина. Батша Өйрән
секте үҙ янына ҡалдырган. 3. Биишева. / К лас
тан класҡа күсермәү. Икенсе йылга ҡалдырыу,
7. Нисек булған, шул көйө тотоу, үҙ хәленсә
тсуйыу. Асыҡ ҡалдырыу. Язаһыҙ ҡалдырыу,
ш Атайымды, зинһар, үлтермә, Минең хаҡҡа
гына ҡалдыр (Әкиәттән). Бер юлга ҡалдырам,
икенсе улай ҡыланаһы булма (Әкиәттән).
8. Онотмай һатслау, башта, иҫтә тотоу. Башта
ҡалдырыу. Йөрәктә ҡалдырыу. К үңелдә ҡалды
рыу. Хәтерҙә ҡалдырыу. ■ Таймурзин Сәгиҙәнең һәр бер хәрәкәтен, төҫөн, буй-һынын иҫтә
ҡалдырырга тырышты. М. Ғажи.
9. Берәй матссат менән ниҙеңдер өлөшөн айы
рып тсуйыу, теймәү. Ара ҡалдырыу. Б уш урын
ҡалдырыу. Өлөш ҡалдырыу. Юлга аҙыҡ ҡал
дырыу. m Килдебай һаҡалын эйәк аҫтында гына
ҡалдырып ҡырган. Ғ. Дәүләтшин. [Байгужа:]
Көттөк, ҡайтманың, һ и ң ә ашарга ҡалдырҙыҡ,
Д. Юлтый.
10. Ғотсомға тәғәйенләп тсуйыу.
11. Баштсарыр нәмәне баштсармай ҡуйыу.
Дәрес ҡалдырыу. Эш ҡалдырыу, ■ Аяҡтарым
талдырып, төн йоҡомдо ҡалдырып, һелтәй-һелтәй ҡулдарҙы эҙләп киттем ш уларҙы (Халытс
йырынан). / Ниҙәндер ситләтеү, мәхрүм итеү.
Аштан ҡалдырыу. Ҡунаҡтан ҡалдырыу. Ө лөш 
тән ҡалдырыу. Уйындан ҡалдырыу.
12. Ниҙәндер азат итеү, тсоттсарыу. Хөкөмдән
ҡалдырыу. Язанан ҡалдырыу. ■ [Ш әүәлиҙе] аҡ
билетҡа сыгарып, һалдаттан ҡалдыргандар.
Б. Бикбай.
13. Хәҙерге мәлдән киләсәккә күсереү; кисек
тереү. Аҙаҡҡа ҡалдырыу. Икенсе ваҡытҡа ҡал
дырыу. Иртәнгә ҡалдырыу. Киләһе йылга ҡал
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дырыу. һуңгараҡ ҡалдырыу. Я ҙҙан ҡалдырмай
түләү. Бөгөндән ҡалдырмай эшләү,
14. Төбәү килештәге исемдәргә эйәреп, гпУл
исемдән аңланш лған төшөнсәле һүҙбәйләнеш
яЬай. Аптырашҡа ҡалдырыу. Д ау га ҡалдырыу.
Йотҡа ҡалдырыу. Оятҡа ҡалдырыу. Эт көнөнә
ҡалдырыу, ш К үк толпар Карагас тауы башындагы үләнде ашап бөтөп, ерҙе ҡаҡҡа ҡалдырган,
ти (Әкиәттән).
15. күсм. юҡл. ф. Эшкә Яраҡһыҙга әйләндереү.
Геүләп торган тауыш ҡолаҡты ҡалдырманы,
16. юҡл, ф, БарыЬын да эшләү, баштсарыу,
бөтәЬен дә әйтеү, тУлыҺынса алыУ һ . б. аңлата.
Ы лҡаһын ҡалдырмау. Эҙләмәгән ерҙе ҡалдыр
мау, Әйтерлеген ҡалдырмау, Береһен ҡалдыр
май саҡырыу. Өҙөк ҡалдырмай һөйләү, ш Ф ә
лән дә төгән тип, донъялагын ҡалдырмай теҙеп
алды ла китте Зөләйха. Т. Йәнәби. Бар яланды
ураным ҡалдырмай бер ерҙе лә (Халытс йыры
нан).
17. *п ФормаЬындагы хәл тсылым менән килеп,
тамамланғанлытсты белдергән ҡушма тсылым
яһай. Бикләп ҡалдырыу. Биреп ҡалдырыу. Б әй 
ләп ҡалдырыу. Йәшереп ҡалдырыу. Онотоп ҡал
дырыу. Ташлап ҡалдырыу. Төшөрөп ҡалдырыу.
Ултыртып ҡалдырыу, һ а ҡ ла п ҡалдырыу, һалы п
ҡалдырыу. Әйтеп ҡалдырыу. Яҙып ҡалдырыу,
■ [Бабай] улының алтын ашыгын кәлгә күмеп
ҡалдырган (Әкиәттән).
ф Айгыр ҡалдырһаң, йүнлеһен ҡалдыр; ҡус
ҡар ҡалдырһаң, йөнлөһөн ҡалдыр, Мәтсәл.
Донъяныҡын әхирәткә ҡалдырма. Әйтем. Ут
үрләһә, мал ҡалдырмаҫ. Әйтем. Яҡшы балага
ата малы кәрәкмәй, яман балага мал ҡалдырыу
кәрәкмәй. Әйтем.
ҠаЛЙЫҒЫУ ҡ. диал. Ҡ алтайыу.
ҠаЛЙЫҮ ҡ. диал. Ҡ алтайыУ.
Ҡ а Л Ҡ а и. диал. Ҡалтсыүыс.
ҠаЛҠаЙЫУ ҡ. диал. Ҡайтсайыү.
Ҡ а Л Ҡ а Н н. 1. Ҡ Улға тотоп уҠ-тсылыстан
һ . б. Ьатслана торған, тимерҙән йәки ағастан
эшләнгән боронғо тсорал. Салауат килә гәскәр
башында, ат уйнатып, Урал буйлатып, ҡалҡан
ҡайы һәлмәк, угы мәргән, батша яуы н ҡыра
шаулатып (Халытс йырынан).
2. ТУп, пүлемёттың һ . б. атыУ тсорал дарының
алдындағы тсорос тсаплама.
3. күсм. Сит көстән тсүрғаған Ьатс. Күкрәп үҫ
һин, илем-хаҡлыҡ, тыныслыҡ ҡалҡаны. Ш. Биктсол.
Ҡ а Л Ҡ а Н Б а Ш и. Б алалар Уйнай торған йәйге
Уйын (оҙон татстаны Урта тошонан бүрәнәгә
артсыры Ьалалар ҙа, ике Ятс башына үлтырып
тсалтсыналар). Ҡалҡанбаш уйнау. Ҡалҡанбаш
эйеү. / ШУл үйындың татстаЬы. Ҡалҡанбаш
яһау.
ҡалҡанлылар и. зоол. артсаЬында тсаты
тсабығы 6Улған һөтимәр йәнлектәр (Көньлтс Ьәм
Урта америка ла йәшәйҙәр).
ҠаЛҠаНМОрОН н. Вашында эре тсаты
тсабытстары бүлған ағыүлы йылан.
ҠаЛҠаНСЫҠ и. Үҫемлек һүтын Ьүрып
йәшәй торған ватс тсына бөжәк.
ҡалҡаңлатыу ҡ. Баш-башын тсалтсытып-төшөрөп тсуҙғатыу. И ҙәнде ҡалҡаңлатыу.

ҡалҡаңлау ҡ. Баш-башы тсалтсып, төшөп
тороу. Ҡ алҡаңлап ятҡан таҡта. ■ Е л ҡыуалаган
тулҡындар оҙаҡ көттөрмәне, уларҙы ң кәмәһе,
соҡорло юлдан барган сана төҫлө, ҡалҡаңлай
башланы. Н. Мусин.
ҠаЛҠҠЫ и. диал. Ҡалтсыуыс.
Ҡ а Л Ҡ М а н. диал. Ҡалтсыуыс.
Ҡ аЛ Ҡ Ы М Ы Ш и. диал. Ҡалтсанбаш.
ҡалҡыныу ҡ. 1. Әҙ генә тсалтсыу, сатс тсына
күтәрелеү. Ҡ алҡынып тороу. Ултырган ерҙән
ҡалҡыныу. Ятҡан ерҙән ҡалҡыныу. ■ Сынти
мер .. ҡалҡынып баш эйгән музыканттарга р әх
мәт тойгоһо менән ҡараны. Ш. Янбаев.
2. Үргә күтәрелеү, тсалтсыу. Тау артынан ҡояш
ҡалҡынганда, алтынлана йәшел әрәмә. Ғ. Хәйри.
3. Үҫеп, буйға күтәрелеү; үҫеү. Бойҙай көн
дән-көн ҡалҡына,
4. күсм. Хәрәкәткә тсуҙғалыу; күтәрелеү, тсал
тсыу. Көрәшкә ҡалҡыныу, ш Бар донъяны таң
ҡалдырып, ҡалҡынды беҙҙең Ватан. С. Әлибаев.
ҠаЛҠЫНЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡалҡыныу 1, 4.
ҠаЛҠЫС 1 и. диал. Ҡалҡыулытс.
ҠаЛҠЫС2: ҡалҡыс Ьөйәге диал. тсалатс
Ьөйәге (ҡар. һөйәк 1 1).
ҡалҡыттырыу ҡ. йөкм. ҡар. ҡалҡытыу.
ҠаЛҠЫТЫУ ҡ. 1. Бер аҙ үргә күтәреү.
Бүректе ҡалҡытыу. Башты ҡалҡытып ҡарау.
Бүрәнәне ҡалҡытыу, ш Айбулат уга [ҡайнына]
торорга ярҙам итеп арҡаһынан ҡалҡытты,
Һ. Дәүләтшина. Ямгыр кеүек п уля яуа, баш ҡал
ҡытыр әмәл юҡ (Бәйеттән).
2. Бейек итеп күтәреү. Түбәһен күккә ҡалҡы
тып, Урал тора алыҫта (Халытс йырынан).
3. Тулыштырып тсабартыу, күтәреү. Күкрәкте
ҡалҡытып һулыш алыу. ш М уйын тамырҙарын
ҡалҡытып ҡысҡырган Хәлимовҡа теге ҡатынҡыҙҙар гәжәпләнеп ҡараны, Д. Юлтый.
4. күсм. Хәрәкәткә тсуҙғатыу, күтәреү. И лде
көрәшкә ҡалҡытыу,
ф Баш ҡалҡытыу ҡар, баш. Баш ҡалҡытмай
[эшләү] тутстауЬыҙ, Ялһыҙ [эшләү]. Тел ҡал
ҡытыу тсаршы һүҙ әйтеү; һүҙ алып һөйләү. Кем
дә булһа әйтер төҫлө ине, әммә тел ҡалҡытыусы
булманы, Й. Солтанов.
ҡалҡыу1ҡ. 1. Яттсан, ултырған ерҙән күтә
релеү. А яҡ өҫтө ҡалҡыу. Урындан ҡалҡыу. Ҡ ал
ҡып ҡарау, ш Й ыһаннур Сәреүҙе бер һугыу ҙа
ҡалҡып тормаҫлыҡ итеп йыгып һалып ҡуйҙы,
Т. Хәйбуллин.
2. Юғарыға, түргә менеү; үрләү. Т ау га ҡал
ҡыу, Урындыҡҡа ҡалҡып ултырыу, ш [Рәхимә:]
А уы л яҡ һырттан һыбай ҡалҡһа, миңә килеп
хәбәр итегеҙ, Һ. Дәүләтшина.
3. 0 Фотстан күтәрелеү, сығыу (күк есемдәренә
тсарата). Й ондоҙ ҡалҡа. Ҡояш ҡалҡа. Сулпан
ҡалҡа, ш Көндөҙ күккә көн ҡалҡһа, көмөштәй
балҡый Урал тау. Салауат Юлаев. / Күренеү;
күтәрелеү. Йәйгор ҡалҡыу. Таң ҡалҡыу. Томан
ҡалҡыу. Шәфәҡ ҡалҡыу, ш К үк болоттар күккә
ҡалҡа тиһәм, у л И рәмәл — бейек тау икән.
Ҡ. Д аЯн.
4. Бейек булып күтәрелеү, бейегерәк кимәлгә
килеү, һ ы у ҡалҡа, ш Туфан ҡалҡып, донъяны
һыу баҫыу легендаһы халыҡтар ижадында киң
таралган. Ф. Надршина. / Тулышып тсабарыу,
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күтәрелеү. А яҡ-ҡулдары күм-күк булган, күк
тамырҙары бармак йыуанлыҡ булып ҡалҡҡан.
Д. Юлтый.
5. Тибеп өҫкә сығыү. Биткә ҡыҙыллыҡ ҡалҡа.
Бәпкә йөнө ҡалҡа, ш Емеш өшөп, ҡош тәне
ҡалҡҡан беләктәрен һыпыргылап, тагы бер аҙ
тупһала тапанып торҙо. 3. Вишпева.
6. Үҫеп сығыү, буйға күтәрелеү; үҫеү. Мыйыгы
ҡалҡмаган малай. Ү лән ҡалҡты, ш Гөлдәр ҡ ал
ҡа беҙҙә яҙ булгас. Н. Нәжми. Бер быуынга
ҡалҡты ужымдар. С. Кулибай. / күсм. Б ар
лыҡҡа килеү, үҫеп сығыү. Яңы кадрҙар ҡалҡты.
Уларҙы берҙәм коллектив итеп ныгытыу бурысы
килеп баҫты. «Ағиҙел», 1970, № 5.
7. күсм. Хәрәкәткә ҡуҙғалыу, күтәрелеү.
Салауат яуы ҡалҡҡас, Айгашҡа ш ул яу га ҡаты
шып киткән (Хикәйәттән).
4 Күкрәк ҡалҡыу ш ул уҡ бауыр ҡалҡыу (ҡар.
бауыр). Өҫкә ҡалҡыу ш ул уҡ өҫкә сығыу (ҡар.
өҫ ')•
ф Аҙаматҡа ҡ ул бирһәц, абруйың ҡалҡыр.
Мәтсәл.
Ҡ А Л Ҡ Ы У 2 с. 1. Бейегерәк бүлып тсалтсып
торған. Ҡ алҡыу күкрәк. Ҡ алҡы у урын. Ҡ алҡыу
булы п тороу. Ҡ алҡыу итеп өйөү. ■ Халы ҡ Урал
батырҙы бик ҙурлап, хөрмәтләп, ҡалҡыуыраҡ
бер ергә күмде, ти. «Урал батыр». Салауат менгән
бейеккә, тау баштары ҡалҡыу ерҙәргә (Халытс
йырынан). / Бейегерәк бүлып торған ер; тсалтсыулытс. Ҡ алҡыуҙарга сыҡтым ҡалҡыу тип, тугайҙарга төштөм һалҡын тип (Халытс йырынан).
2, Бүиға оҙоноратс. Ул иптәштәренән ҡалҡыу.
ҠаЛҠЫУЛЫҠ и. Тирә-йүндән бейегерәк
бүлып торған ер. Сәгиҙә Х әйҙәрҙең ҡулы н биле
нән ысҡындырҙы ла, башын түбән эйеп, ҡал
ҡыулыҡтан төшөп китте. М. Тажи. Ҡ алҡы улы ҡ
ҡа күтәрелеп, тигеҙ ергә еткәс, [ат] тагы юрта
башланы. Я. Хамматов.
ҠаЛҠЫУЫС и. 1. Ҡарматс ебенә иәки йылым,
аү кеүек балытс тотоү тсоралдарының өҫкө баүына тағылған, Ьыу өҫтөндә йөҙөп йөрөй торған
еңел нәмә. Ҡалҡыуыс бер батып, бер ҡалҡып
һыу өҫтөндә йөрөнө лә, ҡапыл юҡ буллы.
Ғ. ИбраЬимов. / Һыү төбөндәге нәмәнең тәңгәлен
белеү өсөн йөҙҙөрөп ҡуйылған билдә.
2. тех. Төрлө ҡорамалдағы шыйыҡлыҡты бер
кимәлдә тотоү өсөн хеҙмәт иткән тсулайламаның йөҙөп йөрөгән өлөптө. һ ы у ҡыуыу башняһы
ның ҡалҡыуысы.
ҡалҡыш и. диал. Ҡалтсыүлытс.
Ҡ а Л М а и. диал. 1. ҡар. ҡалдыҡ 1. һинең
ҡалмаңды кем ашаһын. Ц Ҡалма кейем.
2. Бола, тәртипЬеҙлек.
Ҡ а Л М а Ҡ и. һөйл. Ҡалмыҡ.
ҠаЛМЫ Ҡ и. Ҡалмытс АССР-ының төп халтсы
Ьәм шүл халыҡтың бер кеШеҺе (монгол телдәре
нең береЬендә Ьөиләшә). Ҡалмыҡ халҡы . Ҡ ал
мыҡ ҡатыны. Ҡалмыҡ теле.
ҠАЛМЫШ и. диал. ҡар. ҡалдыҡ 1. Аҙы ҡ ҡалмышы.
ҠАЛПАҠ и. 1. И рҙәрҙәң тирәсле баш кейеме;
эшләпә. Кейеҙ ҡалпаҡ, һалам ҡалпаҡ, ■ Б а 
бай .. йәпрәйгән ҡалпагы аҫтынан ҡыҙҙар ягына
боролоп ҡараны. Һ. Дәүләтпшна.
2. Ҡатын-тсыҙҙарҙың Яүлытс аҫтынан маңлайға

кейә торған тәңкә-мәрйен менән биҙәүле түбәтәй
Ьымағыратс бащ кейеме. Ы нйылы ҡалпаҡ. Уҡалы
ҡалпаҡ, ш Әсҡәпъямал, нурың арта сәсҡап
менән, ынйы теҙгән кесерәк кенә ҡалпаҡ менән.
Ш. Бабич. Аҡ ҡалпаҡ ситен биҙәкле итеп аҡ
йөндән бәйләгән бик сөм башлык рәүешендәге
татар тсалпағы (ситен төрөп, маңлайға текә
ултыртып кейгәндәр ҙә, сүтслы осон арттса Ьалып,
өҫтән яу лытс лбынғандар). Артлы (йәки текә)
ҡалпаҡ ситен ҡатырға менән ҡатырып, түбәЬен
янсытслап, йөн менән сүҡлап, бәрхәттән теккән
ҡалпаҡ (маңлайға ғына кейеп, осон түбәгә
Ьалып, өҫтән Яүлыҡ лбынғандар).
3.
Төрлө нәмәнең өҫтөнә ҡүиылған киң түңә
рәк лпма. Шәм ҡалпагы.
ҠАЛПАҠЛАУ ҡ. Ҡ алпаҡ (3 мәғ.) менән ҡап
лау. Ҡыуыҡлы шәмде ҡалпаҡлап яндырыу.
ҠАЛСАЙ и. диал. Һары билсән.
ҠАЛСАЙЫУ ҡ. диал. Ҡалтайыу.
ҠАЛТА и. 1. Бил тсаиышына тағып иөрөи тор
ған ауыҙы бөрмәле күн мотссаи. Йәнкәй-йәнәш
китте ай һунарга, ҡалталарын тагып биленә
(Хал-ытс йырынан). [Ҡ уҙыйкүрпәс бәйгенең] ..
етенсеһенә ҡаҙаҡтар эшләгән яҡшы ҡалта ҡуя.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән МаянЬылыу».
2. диал. Аҡса янсығы. Ҡалталары тулы тәңкә
менән, услап алып бүләк биргәндә (Халыҡ йыры
нан).
3. диал. Кеҫә.
4. диал. Ҡын. Ғүмәровтан ҡалган алмас
ҡылыс, ҡалталарын майлап кем тагыр (Халытс
йырынан).
4 Ҡ алта өмәЬе атсса лрҙамы. ҠалтаЬы ҡалын
бай кеше тураһында.
ҠАЛТАҒАЙ и. 1. Табанына тире тсағылған
тсыҫтса ғына яҫы Ьунар саңғыЬы. Ҡалтагай үргә
менгәндә лә таймай. Н. Мусин.
2. диал. Саңғы.
ҠАЛТАЙТЫ У ҡ. Салыш-солош итеп ҡыйшай
тыу. Таҡтаны ҡалтайтыу. Салгыны ҡалтайтып
сүкеү.
ҠАЛТАЙЫУ ҡ. Тигеҙлеген юғалтып, салыш-солош ҡыйшайыу. Ҡалтайган ишек. Салгының
йөҙө ҡалтайган. ш [Харис] ҡубып, ҡалтая баш
лаган иҙән таҡталарына тибеп-тибеп ҡараны.
С. Агиш.
ҠАЛТАЙЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡалтайыу. Ҡ а л
тайышып бөткән таҡталар.
ҠАЛТАҠ с. диал. ҡар. меҫкен 1.
• И р көнләшмәгән — ишәк, ҡатын көнләшмә
гән — ҡалтаҡ. Мәтсәл.
ҠАЛТАҢ е. диал. Тилбер.
• Бай булһаң балпан бул, ярлы булһаң ҡал
таң бул. Мәтсәл.
ҠАЛТАҢЛАУ ҡ. 1. Ҡалт-тсолт итеү. Ҡалтаң
лап ятҡан таҡта.
2.
күсм. Өтәләнеп ары-бире Ьуғылғылау; ҡал
бырлау. Ҡалтаңлаган кеше.
Ҡ АЛТ Ҡ О Л Т оҡш. Баш-башы ҡалҡып, төшөп
лтҡанды белдергән Һүҙ. Ҡалт-ҡолт итеү. И ҙән
таҡтаһы ҡалт-ҡолт итеп ята.
Ҡ АЛТЫ р с. Ҡалтырап торған, ҡурҡаҡ.
Батырҙа ла йөрәк була, ҡалтырҙа ла йөрәк була;
батырҙа у л — мең гүмерлек, ә ҡурҡаҡта — мең
үлерлек. В. Йәнбәков.
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ҠАЛТЫРАНЫУ ҡ. ҡайт, ҡар, ҡалтырау. Ҡ ал
тыранма, юлсы, борсолма һин, беҙҙең йомош
артыҡ ҙур түгел. Ғ. Оәләм.
Ҡ аЛ Т Ы Г аТ Ы У ҡ. 1. Дер-дер һелкетеү. И рен
де ҡалтыратыу. ■ Талгын гына өргән елбәҙәк
ел агас япраҡтарын ҡалтыратып, йофар еҫе
бөрккән сәскә еҫтәрен биткә бәрә. 1 \ Хәйбуллин.
2. күсм. Ҡурҡыу хәленә төшөрөү, ҡурҡытыу.
Дошманды ҡалтыратыу, ш [Тимергәле:] —
Бына, исмаһам, үҙебеҙҙең Айбулат, күрһәттеме
үҙен егетең! Хатта Н ыязголдо ҡалтыратты.

2. күсм, Ниҙәндер төшөргән Фаиҙа (атсса, мал,
өлөш һ. б.). Дүрт бүрәнәне машинага һалгас:
«Ҡ алъяны ң майлыһы эләкте!» — тине Вәгиз,
Р. Ғабдрахманов.
ф Ҡапҡан һайын ҡалъя булмай, Мәтсәл.
ҠаЛЪЯЙЫУ ҡ. диал. Ҡалтайыу.
ҡ а л ъ я н и, Утс һалып артсаға аҫып йөрөй тор
ған һауыт. [Батыр] уҡ тулы ҡалъянын артҡан,
уң ҡулы на оҙон һөңгө тотоп алган. «Алдар менән
Зөһрә». Йәреш ҡарт [Бикйәнгә] бер ҡалъян
һаҙаҡ бирергә булды (Әкиәттән).
ҠАЛЫ ЙЫ У ҡ. диал. Кәйелеү.
ҠАЛЫ М и. диал. ҡар. ҡалын 2.
ҠАЛЫ Н 1 с. 1. Артсыры киҫеме, аҫтсы йөҙө ме
нән өҫкө йөҙөнөң араһы сағыштырмаса ҙур;
киреһе йотса. Ҡалын боҙ. Ҡ алын буҫтау. Ҡалын

Һ. Дәүләтшина.
3. эйһ. ф. ҡар. ҡалтырау. Йәйге таңда һалҡын

һыуга сумып сыҡҡан кеүек ҡалтырата башланы.
Р. Оолтангәрәев.
ҠАЛТЫ РАУ ҡ. 1. Ваҡ-ваҡ тсына ЬелКенеү,
дерелдәү. Быуын ҡалтырай. И рен ҡалтырай.

быяла. Ҡ алын ҡагыҙ. Ҡалын кейеҙ. Ҡ алын ки
тап, Ҡ алын таҡта, ■ Яр ситендәге талдарҙы ҡа
лын ҡар күмеп киткән. Ш. Янбаев. / Ҡатлы итеп
тегелгән. Ҡалын пальто. Ҡалын юрган, Ц Ҡ а
/ Ө ҙөлөп-өҙөлөп дерелдәү (тауыштса тсарата).
лын кейенеү. Ҡ арбуҙҙы ҡалын итеп телеү.
Юлияның тауышы ҡапыл ҡалтырап өҙөлдө.
Майҙы ҡалын һөртөү. Ҡ алын итеп урау, ш Кем 
Һ. Дәүләтшина.
дең ., өйө ныҡ, кейеме ҡалын — ш ул кеше генә
2. күсм. Нытс тсуртсыу. Ҡалтырап төшөү. Дер
ҡыштың һыуыгын белмәй. Ғ. Дәүләтшин.
ҡалтырау 1) бик нытс тсалтырау. Бар тәне ҡатҡан
2. Тулышып торған; итләс, йыуан. Ҡалын елкә.
һыуыҡҡа, һыҡрана дер ҡалтырап. Д. Юлтый;
2) күсм. бик тсаты тсуртсыу. .. Ҡ уй көтөүе кеүек, Ҡалын кәүҙә. / күсм. Ныҡлы, көслө. Әхмәт —
йәшен, уның исеменән теҙ сүгәлер ҡалын егет
дошмандары дер-дер ҡалтырай (Халытс йыры
тәр. Ғ. Оәләм.
нан).
3. Тығыҙ, күп булып үҫкән; ҡуйы. Ҡ алын йөн.
ф Ҡан ҡалтырау бик тсаты тсуртсыу, тсот осоу.
Ҡалын сәс. Ҡалын үлән. ■ Борон заманда
Кеше ҡан ҡалтырап, зар аҙыгы булып көн күр
Ҡ ариҙел башындагы ҡалын урманда йәшәгән,
гән. р . Назаров.
ти, бер батыр (Әкиәттән). / күсм. Күп һанлы,
• Ҡупшы өшөмәҫ, ҡалтырар. Мәтсәл.
ҠаЛТЫРаУЫҠ и. Дер тсалтыраған хәл, хәрә күмәк. Ҡ алын нәҫел. Ҡалын ырыу.
4. Тоноҡ, түбән яңғыратлы (тауышҡа ҡарата).
кәт. Ҡалтырауыҡ тота. ш Тәнде тагы ла яман
Иренең тауышы бик ҡалын, тамаҡтан түгел,
ҡалтырауыҡ алды. Д. Юлтый.
ҡайҙандыр ситтән килгән кеүек ишетелә.
ҠАЛТЫ РАУЫ Ҡ ЛЫ с. Ҡалтырап торған,
С. Агшп.
тсалтырап тороусан. Ҡалтырауыҡлы тауыш.
ҠАЛТЫ РАШ Ы У ҡ. урт. ҡар. ҡалтырау.
5. күсм. һөйл. ЕтеШ тормотло; хәлле, бай.
// Күрш еләр ҡалын йәшәй.
ҡ а л т ы р ҡ о л т о р оҡш. Ҡаты нәмә бәреф Ҡалын елкә йәки елкәһе ҡалын ҡар. елкә.
леп-һуғылып әйләнгәндә, тәгәрләгәндә сытстсан
Ҡалын кеҫә йәки кеҫәһе ҡалын ҡар. кеҫә. Ҡалын
тауышты белдергән һүҙ. Ҡалтыр-ҡолтор итеп
тиреле йәки тиреһе ҡалын ҡар. тире 1.
барган арба. ш Елгәргестәр ҡалтыр-ҡолтор
Ҡ АЛЫ Н 2 и. этн. 1. Егет яғы ҡыҙҙың атаһына
әйләнергә тотондо. Я. Бәлиев.
бирә торған мал. Ҡ алын малы. Ҡ алын алыу.
ҠаЛТЫРЛаҠ с. Ҡалтыр-ҡолтор тауышлы.
Ҡалын биреү. ■ Сафанан яусы килде. Йөҙ
Ҡалтырлаҡ арба.
егерме һум мәһәр, инә тунына батшай сапан, ..
ҠаЛТЫРЛаТЫУ ҡ. Ҡалтыр-ҡолтор иттереү,
ҡалынга бер ат, туйына бер һыйыр һуйһа, Нәфи
ҡалтыр-ҡолтор килтереү. Арбаны ҡалтырлатыу.
сәне кулак Сафа ҡартҡа бирергә риза булдылар,
Ҡ АЛТЫ РЛ АУ ҡ. Ҡалтыр-тсолтор итеү, тсал
И. Көҫәпҡол.
тыр-тсолтор килеү. Елгәргес ҡалтырлап әйләнә.
2. (йәки ҡалын туйы) Шул малды ташпырыу
Ҡ АЛТЫ РСА х и. 1. Киндер, тула һуғыусылар
өсөн егет яғында үткәрелгән туй. Ҡ алын атҡа
ҙың сүрегә еп урай торған ҡоралы (тсул менән
рыу. Ҡалынга саҡырыу, ш Этҡолдоң ҡоҙаһы ,.
әйләндерә торған һәлмәк тәгәрмәсе, шуның бер
ҡалынга килгәндә үҙ ауылының дыгалдарынан
ятс күсәр башында сүре кейҙерә торған урыны
ун һигеҙ сана ҡоҙа-ҡоҙағый, йәштәрҙән һайлап
була). Ул [Нәсимә] ҡайһы арала туҡтай ҙа, ҡалун ике буйҙаҡ һыбай ҡоҙа алып килде, Ғ. Д әү
тырсага сүреһен кейҙерә һалып, еп урап ала,
ләтшин. Ҡалын ҡайтарыу ҡалын биреп, егет
тагы һуга башлай, Һ. Дәүләтшина.
2. һөйл. Ҡалтыр-тсолтор итеп торған нәмә яғында туй үткәреү. Шаһбал улына кәләш әйт
тергәйне. Октябрь байрамында туйҙары булды,
тураһында. [Кәли:] Ҡуйып киткән булдылар,
хәҙер ҡалын ҡайтарырга килгәндәр. Р. Оолтанә бер тинлек файҙаһы юҡ. Телефон түгел был —
гәрәев.
ҡалтырса, И. Ғиззәтуллин.
ҠАЛЫ НАЙТЫ У ҡ. 1. Йоҡанан ҡалынға
ҠАЛТЫРСа 2 и. Ҡырағай өйрәктең бер төрө.
ҠаЛТЫРЫШ с. Ҡалтайып бөткән. Ҡалты әйләндереү, ҡалын итеү. Түшәкте ҡалынайтып
түшәү.
рыш салгы,
2. Итләс, йыуанға әйләндереү; йыуан итеү.
ҠаЛЪЯ и, 1. Бешкән иттең тәмле, майлы
Ҡорһаҡты ҡалынайтыу.
киҫәге.
Ҡ ул ҡалтырай. Тубыҡ ҡалтырай, ш Уҫак япраҡ
тары ш аулай ҙа, елгә ҡалтырай. Ш. Бабич.
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3. Һирәктән Ҡуйыға әйләндереү. Сәсте ҡалы

найтыу, m ,, Өҫтәп сәселгән лю церна үләнде
ҡалынайтырга ярҙам итә. «Оовет Баш корто
станы», 1965, 15 апрель.
4. Нәҙектән тсалынға, тонотс Яңғырашлыға
әйләндереү. Тауышты ҡалынайтыу,
4 К еҫә ҡалынайтыу ҡар, кеҫә.
ҡ ал ы н ай ы у ҡ. 1. Йоҡанан ҡалынға әйлә
неү. Боҙ ҡалынайган. Ҡар ҡалынайган. ш Б о 
лоттар һаман ҡуйыра, ҡалыная бара. Н. МУсин.
2. Ҡаҡсанан иТләс, йыуанға әйләнеү. Аҡбәкәл

.. һимереп тә, ҡорһаҡҡа ҡалынайып та бара ине,
С, Күлибай.
3. Һирәктән ҡУйыға әйләнеү. Сәсе ҡалынай
ган, Үлән ҡалынайган, / күсм. Һан лғынан
артыу, әҙҙән күпкә әйләнеү. Ғаиләһе ҡалынай
ган,
4. Нәҙектән тсалынға, түбән лңғырашлыға
әйләнеү. Тауышы ҡалынайган,
5. күсм. һөйл. Х әлләнеү, 6айығыУ.
4 Тире ҡалынаЙыУ ҡар, тире ’.
ҡ а л ы н л а у ҡ. Ҡ ал ы н 2 (1 мәғ.) биреү.

Баш лы -күҙле булырга инде ваҡыт та етте, тик
һис байлыгыбыҙ юҡ ҡалынлап ҡыҙ алырлыҡ,
3.

Виишева.

ҡ алы н л ы ҡ и.

Нәмәнең ике лтс йөҙөнөң

араһы. Таҡтаныц ҡалынлыгы бер иле,
Ҡ аЛ Ы П 1 [гәр,] и. 1. Нәмәне бер рәүешкә
һалып, күпләп эшләү өсөн ҡулланылған тсорамал. Быйма ҡалыбы. Итек ҡалыбы. Кирбес

ҡалыбы. Кирбесте ҡалып менән һугыу.
2. күсм. Эште бер рәүешкә ҠороУ өсөн билдә
ләнгән тәртип. Эште яңы ҡалыпҡа ҡороу. / Вер
тәртипкә

китереү

өсөн

билдәләнгән

үлсәм.

Башҡортостан хөкүмәте Өфөгә күсеү менән
телде бер ҡалыпҡа һалыу юлында байтаҡ мөҙәкәрәләр булды. Т. Йәнәби.
3. Әҙәби әҫәрҙең үҙенсәлеген билдәләй торған
алымдар системаЬы. Шиври ҡалып, ■ .. [Шигыр

ҡалыбында булган һөйләмдәрҙе] төрлө иҫем
дәрҙә атап йөрөтәләр булһа кәрәк, Ғ. а м а н 
тай.
4
Бер ҡалыпҡа һалыу (йәки киреү) эштең
асылын иҫәпкә алмай бөтәһен бер күҙлектән
сығып баһалау. [Председатель] бөтә колхозды

бер ҡалыпҡа киреп, бер үлсәү менән үлсәп көн
итте. Н. Ғәлимов. Ү ҙ ҡалыбыңа һалып үлсәү
берәй нәмәне үҙеңдән, үҙ күҙлегеңдән генә сығып
баһалау.
ҠаЛЫП 2 и. Тоттсондағы кешенең алтс-тсулын
тсоршай торған боронғо ағас тсыҫа; тсандал.

Ҡ алып һалыу.
Ҡ аЛЫ ПЛаНЫ У 1 ҡ. 1. төш. ҡар. ҡалыплау
Ҡалыпланган кирбес.
2. ҡайт. ҡар. ҡалыплау 1 2. Э лек мәҡәлдәр
тормоштагы айырым күренештәр, тарихи ваҡигалар, йолалар үҙәгенән сыгып, телдән-телгә
күсеп ҡалыпланһа, һуңга табан, күпселектә,
әҙәбиәт аша .. тарала, Ғ. амантай.
Ҡ аЛ Ы П Л аН Ы У 2 ҡ. төш, ҡар, ҡ алы плау2.
Ҡ алыпланган аяҡ-ҡул,
ҠаЛЫ ПЛаТЫ У 1 ҡ. йөкм, ҡар. ҡ алы плау1.
ҠаЛЫПЛаТЫУ 2 ҡ. йөкм, ҡар, ҡалыплау 2.
Ҡ а Л Ы П Л а У 1 ҡ. 1. Ҡалыптса 1(1 мәғ.) һуғыу,
ҠалыпҠа кейҙереү. Итекте ҡалыплау, ■ Б а л 

Ҡ

сыҡ әҙер булгас та станокҡа ҡуялар, унда уны
ҡалыплап, сынаяҡ итеп ҡоялар. Ғ. амантай.
2. күсм. Вер үлсәмгә, бер рәүешкә килтереү.
Әҙәби телде ҡалыплау.
ҡ а л ы п л а у 2 ҡ. Ҡул-алтсты тсалып2 менән
тсоршау; тсалып һалыу. Тотҡондо ҡалыплау.
ҡ а л ы п л а ш ы у ҡ. 1. урт. ҡар. ҡалыплау

2. Вер рәүешкә килеү, ҡалыпҡа һалыныу;
ҡалыпланыу. Бер телдәге телмәр өндәре ш ул тел
өсөн ныгынган һәм ҡалыплаш ҡан була. Ж. К е
йекбаев.
Ҡ аЛЫ У ҡ. 1. Кемдең йәки нимәнеңдер тиҙле
генә өлгөрә алмау, артта булыу. Артҡа ҡалыу.
Арып ҡалыу. Төркөмдән ҡалыу. ■ Беҙ бөтәбеҙ
ҙә унан ҡалмаҫҡа, аҙымдарҙы уның аҙымына
эйәртергә тырышабыҙ, Д. Юлтый.
2. Киткәнгә эйәреп китмәй, билдәле бер урын
да, хәлдә тороу, булыу. Алыҫта ҡалыу. Өйҙә

ҡалыу. Тышта ҡалыу. Юлда ҡалыу, ш Сәйҙел
тышҡа сыҡты, Зәйнәп ҡалды баҫҡан көйө комод
буйында. Ғ. Оәләм. А лы ҫ китәм, тыуган ер ҡала.
X. Ҡунатсбай. / Китмәй булған, торған урында
тутсталыу. [Хужа:] Әҙерләнгән һый-хөрмәт бар.
Ҡалыгыҙ, ҡунаҡ булы п китерһегеҙ, Д. Юлтый.

Ҡ ал ошонда, ят һуҙы л да, шауламай тын гына
ят. Ш. Вабич.
3. Киткән иәки үлгән кешенән кемдеңдер тсарамағына, Файҙаһына күсеү, һөйгәнең ҡала тимәй
ҙәр, һөймәгәнгә димләйҙәр (Хальпс йырынан).

Аталарҙан бала йәшләй ҡалһа, күкрәк көсө
менән мал таба (Хальпс йырынан). / Кемдән йәки
ниҙәндер һуң һаҡланыу. Ата бабанан ҡалган
ҡомартҡы. И ҫкенән ҡалган гәҙәт, ■ Ҡулыма
алган был күмер — йортобоҙҙан ҡалган күмер
ул. Оалауат Юлаев. Ҡалһын исемең мәңгегә —
ысын һүҙ менән ат атаҡ. Ш. Вабич.

4. Ҡайҙалыр урын алыу, урын алған хәлдә
булыу. Ер аҫтында ҡалыу. Уртала ҡалыу. Ут
эсендә ҡалыу. ■ Мәсет манараһын комсомол
дар ҡолатып төшөрөргә булгайны, ҡарттар риза
булманы, ҡалһын, ауылга бер йәм биреп тора,
тинеләр. М. Тажи.
5. Ниндәйҙер хәлгә дусар булыу, берәй хәлгә
төшөү. И рһеҙ ҡалыу, һ ү ҙһ е ҙ ҡалыу. Ярҙамһыҙ

ҡалыу. Йәтим ҡалыу. М әхрүм ҡалыу. Тол
ҡалыу, Яңгыҙ ҡалыу, m Хужаһыҙ ҡалган квар
тира сикһеҙ моңһоу, ҡайгылы күренде. 3. Вии
шева. Ерһеҙ ҡалган башҡортҡа ерен бирәм, тигән
ул. Оалауат Юлаев.
6. Вулған сиФат, хәл үҙгәреш һеҙ һаҡланыу, ү ҙ
хәленсә тотолоу. Асыҡ ҡалыу. Бикһеҙ ҡалыу.
■ Таштар ватып, тауҙар аҡтарганда, һаман ҡал
дың алгы сафтарҙа. Ғ. Әмири.
7. Онотолмай һатсланыу. Йөрәктә ҡалыу. К ү 

ңелдә ҡалыу. Иҫтә ҡалыу. Хәтерҙә ҡалыу,
m Тик үткәндән мейелә киләсәккә ҡайралынган
киҫкен уй ҡалды. Ғ. амантай.
8. Һан, күләм, дәүм әл йәһәтенән бөтмәй күп
мелер һатсланыу. Аҡса әҙ ҡалган. Бер аҙым ара

ҡалган. Ваҡыт ҡалмаган, ш Бер генә башы
ҡалган аждаһа Килтәймәргән менән алыша башлаган (Әкиәттән).
9. Ниндәйҙер эш-хәл баштсармай тсуйылыу,
үтәлмәү. Ашар аш ҡала . Й оҡлар йоҡо ҡала,
ш — Мәктәптә дәресем ҡала бит әле, бөгөн
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дә уҡытырга бара алманым, М. Тажи. / Ниҙәндер мәхрүм булыу. Аштан ҡалыу. Ҡунаҡтан

булы п ҡалыу. Рәхәт булып ҡалыу, ш [Юлдаш:]
Бына миңә еңелерәк булып ҡалды, 3 . Биишева.

ҡалыу, ш Арбам һынды тип, күстән ҡалма,
башым ауырта тип, эштән ҡалма. М. Ҡулаев.
10. Н иҙәндер азат булыу, ҡотолоу. Хеҙмәттән
ҡалыу. Үлемдән саҡ ҡалыу. / Ниндәйҙер сиФаттан, нәмәнән лҙыу. Ҡ арыуҙан ҡалыу. Өнһөҙ
ҡалыу. Тамаҡтан ҡалыу. Телдән ҡалыу, ш [Төлбоҫтан:] Әсәм .. әллә нишләп шәкәрҙән ҡалды
ла ҡуйҙы, шәкәрҙе ауыҙына ла алмай. Ғ. Дәүләт-

19. ТГөп ҡылым менән бер үк (формала килеп,
«да» теркәүесе а т а бәйләнгәндә, эт-ҡылыҡтағы ныҡышмалылыҡты аңлата. Бәйләнде лә
калды. ■ [Яланбикә:] Ҡәһәрлекте күргем дә

пшн.
11. Х әҙерге мәлдән ҡасанғалыр кисегеү. Кискә

ҡалыу. Ҡышҡа ҡалыу. Ямгырга ҡалыу. Төнгә
ҡалыу.
12. юҡл. ф. Алдында килгән юҡлыҡ (форма
һындағы ҡылым менән эш -хәлдең мотлаҡ үтәләсәген белдерә. Демонстрацияга сыҡмай ҡалмау.
■ Бер башлагас, бөтмәй ҡалмаһын, тамамла
йыҡ йырҙың аҙагын. Ғ. Сәләм.
13. юҡл. ф. Үҙенән алда килгән һүҙҙәр белдер
гән эшкә, хәрәкәткә, нәмәгә тулыЬынса үтәлгән
лек мәғәнәһе бирә. Йөрөмәгән ер ҡалманы. Ҡоро

нәмә ҡалманы. Уҡымаган китап ҡалманы, һ ө й 
ләшмәгән кеше ҡалманы, ш — Сәхибә бер кем
дән дә ҡалманы, ти. һ ә р кемде ҡабул итә икән,
ти. Ғ. Хәйри.
14. Төбәү килепггәге исемдәргә эйәреп, т у л
исемдән аңлатылған төшөнсәле һүҙбәй л ән ет
яһай. Аптырашҡа ҡалыу. Көлкөгә ҡалыу.

Күмергә ҡалыу. Ҡыйынлыҡҡа ҡалыу. Оятҡа
ҡалыу. Х урга ҡалыу.
15. юҡл. ф. күсм. Э т к ә яраҡһыҙға әйләнеү.
Табандарым ҡалманы, ш [һы лы уҡай:] Уф! Йән
тирҙәрем сыҡты, билем ҡалманы. Б. Викбай.
16. п ФормаЬындағы хәл тсылым менән килеп
тсутма тсылым яЬай: а) эш -хәлдең үткәндә тамамланьпнын аңлата. Аҙаш ып ҡалыу. Бикләнеп

ҡалыу. И лап ҡалыу. Й оҡлап ҡалыу. Ҡарап
ҡалыу. Оҙатып ҡалыу. Төшөп ҡалыу. Тороп
ҡалыу. Ултырып ҡалыу, ш Мәҙрәсәне тентеһә
ләр — таҙ Йосоп ҡалган боҫоп. Ш. Бабич; б) бер
хәлгә дусар булғанды аңлата. Туңып ҡалыу,
ш Ана, һары баҡса тиҙҙән япраҡ ҡойоп, ҡороп
ҡалыр ҡартлыҡ ш икелле. Ғ. Сәләм.
17. s#n (формаһындағы хәл тсылым менән килеп,
ярҙамлытс тсылым сиФатында тсутма тсылым
яһай: а) тсапыл бер хәлгә төш өүҙе аңлата. Апты

рап ҡалыу. И ҫәнгерәп ҡалыу. Ҡаушап ҡалыу.
Тынып ҡалыу, ш Әхмәт нимә булганын үҙе лә
аңламай ҡатып ҡалды. И. Көҫәпкол; б) бер эшхәрәкәтте батҡары п өлгөрөүҙе аңлата. А бай
лап ҡалыу. Белеп ҡалыу. Ишетеп ҡалыу. Күреп
ҡалыу. Күҙгә салынып ҡалыу. Әйтә алмай
ҡалыу, ш Шафиҡ нисек йоҡлап киткәнен һиҙ
мәй ҡалды. Я. Хамматов; в) уңайы килгәндә
ниҙелер башҡарып ҡуйыуҙы аңлата, һ ы йлап
ҡалыу. Байып ҡалыу, ш Әйҙә, туган, тура к и л
гәндә рәхәтләнеп ҡал. К. Мәргән. Бы л гүмерҙәр
ике килмәй, уйнап-көлөп ҡалайыҡ (Халыҡ

килмәй, әллә нимәһенә ҡаныҡҡан да ҡалган.
Һ. Дәүләтшина.
20. ^а/*#ә (формаһындағы хәл ҡылым менән
килеп, т а р т һөйләмдең мәғәнәһен көсәйтә. Б еҙ

ҙең иптәштәр, һорау була ҡалһа, аранан һис
кемде бирмәү тураһында һүҙ алып баралар.
Д. Юлтый. Сит-ят кеше килә ҡалһа, һаулап
сыгып абалай. Ғ. Амантай. / Т өбәү килеш (фор
маһындағы һүҙ менән килеп, ниндәйҙер э т -х ә р ә 
кәттең мөмкин булған тарты н аңлата. Й үгерергә
ҡалһа, ҡалышмам. С. Агиш.
21. Ҡылымдың *һы, ^ырға (формаЬындағы ҡы
лым менән килеп, ниндәйҙер эт-хәрәкәтте мыҫ
ҡыл менән кире ҡаҡҡанды аңлата. [Байназар:]

Комсомол башым менән иҫке йола артынан
ҡыуаһым гына ҡалган. Б. Бикбай. / Шул уҡ
грамматик шартта асыулы үкенесте белдерә.

Ҡыуып сыгараһы ҡалган. Әйтәһе ҡалган.
ф К үҙгә ҡарап ҡалыу ҡар. ҡарау. Төшөп ҡал
ған 1) булдыҡЬыҙ, бешмәгән; 2) һанға һуғылмаған, иҫәптән сыҡҡан. Ул төшөп ҡалган кеше,
уны бар тип тә белмәйҙәр. Уға (йәки немгәлер)
ҡалған кешенең Ьәләтенә т и к белдереп, мыҫҡыл
итеп әйтелә. Уға ҡалган беҙҙең менән ярышырга.
Ү ҙенә ҡалһа к етен ең эт-тсылығын кәмЬеткәндә
әйтелә. Үҙенә ҡалһа, агасҡа бер ҙә иҫе китмәй
инде (Әкиәттән). Шул ғына ҡалған бер э т -х ә л д е
хүпламағанда әйтелә.
•
Арбам һынды тип күстән ҡалма. Мәтсәл. Ат
аунаган ерҙә төк ҡала. Мәтсәл. Бөгөндән ҡалган
бөлгән. Мәтсәл. Ҡ айҙа барһаң да ҡара һаҡалың
ҡалмаҫ. Мәтсәл. Ҡ алган эшкә ҡар яуа. Мәтсәл.
Ҡараҡтан ҡалыр, уттан-һыуҙан ҡалмаҫ. Мәтсәл.

М алы барҙан мал ҡалыр, улы барҙан у л ҡалыр.
Мәтсәл.
ҠАЛЫШЫУ ҡ. Хәрәкәт иткәндә артҡа ҡалыу.

Айгыр урмандар, тауҙар аша .. саба, ә тауҙан
бәреп сыҡҡан көслө һыу уның аяҡ әҙенән ҡа
лышмай, ти (Әкиәттән). / Кәмгә ҡалыу, кәм
булыу. Кластар бейек, яҡты, ҡала мәктәптәре
нән һис ҡалышмай. Ш. Янбаев.
ҠАМ и. М әж үсиҙәрҙең дини йола, им-том багпҡара торған кешеһе.
ҠАМ А и. 1. ҺыуҺарҙар ғаиләЬенә ҡараған
оҙон ҡойроҡло, ҡара көрән йөнлө йыртҡыс һыу
йәнлеге. Ай-Һай тигән тауышҡа ҡама ҡаса ҡа
мышҡа (Халыҡ йырынан).
2. Шул йәнлектең тиреһе. / с. мәг. Шул йән
лектең тиреһенән тегелгән, этлән гән . Ҡама

бүрек. Ҡама ҡырпыу. Ҡама тун. Ҡама яга.
3. Төрлө аҫыл йәнлек тиреһе. Ҡамсат ҡама.
Ҡондоҙ ҡама. ■ Кейгән тундарының эй ягаһы,
ниндәй ҙә генә йәнлек ҡамаһы (Халыҡ йыры

йырынан); г) оҡшатыу һүҙҙәре Ьәм итеү ҡылы
мының *п (формаһы менән ҡапыл булған эш-хәлде аңлата. Й өрәк жыу итеп ҡалды. Х алы ҡ

нан).
ҠАМАҒЫШ и. диал. ҡар. ҡамаш *.
Ҡ АМ АЛАНЫ У 1 ҡ. Төрлө яҡтан ҡамалыу.

шау итеп ҡалды. Тәнем зымбыр итеп ҡалды.

Кәбәндең башында бер ҡыҙ утҡа ҡамаланып
ҡалган да, нишләргә лә белмәй ултыра, ти (Әки

18. *>п (формаһындағы хәл ҡылым менән килеп,
әҙ генә яҡшыраҡ хәлгә килеүҙе аңлата. Ҡыҙыҡ
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төш, кар, ҡ а м ал ау2.
Тунының иҙеүе ҡамаланган,
ҠАМ АЛАТЫ У 1 к, йөкм, ҡар, ҡамалау
Ҡ а м а л а Т Ы У 2 ҡ. йөкм. ҡар, ҡамалаУ 2.
Ҡ а м а л а У 1 ҡ. Төрлө ятстан уратып алыу;
ҡамау. Ҡуҙы йкүрпәс .. ҡороҡ алды ла, теге тыу
бейәне ҡамалай башланы, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс

итеү. Теште ҡамаштырыу, ш К үҙҙе ҡамашты

менән Маянһылыу».
ҡ а м а л а у 2 ҡ. Ҡама тиреһе тотоу. Бүректе

ҠАМАШЫУ 2 ҡ. 1. Әсе, тсыртсыу нәмәнән
сағылыу (тешкә тсарата). Сейәне тештәрем
ҡамашҡансы ашаным, М. Ҡ улаев.
2. К үҙ сағылйыу. К үҙ ҡамаша, ■ Ишектәрҙә
бәрхәт пәрҙә, күрһәң, күҙҙәр ҡамаша, Т. Арс
лан.
ҠАМ ҒАҠ и, 1. Орлоғо өлгөргәс, тамырынан
өҙөлөп, ел ыңғайына тәгәрләп китә торған дала
үҫемлеге, һары ҡылган менән ҡапланган дала
нан ҡоро ҡамгаҡтар ҡубып сыга ла, .. һикерә,

Ҡ а м а Л а Н Ы У 2 ҡ.

ҡамалау. Тунды ҡамалау,
ҠамаЛЫУ ҡ, төш, ҡар. ҡамау 1. [И лъяс:] Беҙ
дошман тарафынан өс яҡтан ҡамалганбыҙ. Д ү р 
тенсе яҡ — кеше үтмәҫ һаҙлыҡ, Ә. Мирзаһитов.
Ҡ ам аЛ Ы Ш и. Төрлө ятстан бикләп, уратып
алынған хәл. Ҡамалышта ҡалыу. / Төрлө ятстан
уратып алынған Шарт, хәл. Капиталистик ҡама
лыш.
ҡ а м а р и. диал. ҡар. ҡәмәр 2.
Ҡ а м а С и. Йылымдың тсамап ҫығара торған
осо.
Ҡ а м а С а У 1 и. Верәй нәмәгә килгән тоттсарлытс, уңайһыҙлыҡ; оронсотс. Ҡамасау һалыу.

Ҡамасау яһау. Ц Ҡамасау эш. ш Башҡорт мәр
кәзе яңы гына күскәнлектән, ойоштороу эшендә
күп кенә ҡамасау бар ине. Д. Юлтый.
ҡ а м а с а у 2 и. Сәбертеп, сейләнеп, тсысып
торған тире ауырыуы.
Ҡ а м а с а У 3 н. Үртәп, көлөн тсысыуға һөртә
торған үлән.
Ҡ а м А с а У Л а У ҡ. Ҡ амасау һалыу, ҡамасаулытс итеү; оронсотслау. Й оҡларга ҡамасаулау.

Эшләргә ҡамасаулау, m Ҡар өҫтө аҡ ҡом кеүек
ҡыштырлай, атларга ҡамасаулай. Һ. Дәүләтпшна.
Ҡ а м а с а У Л Ы с. Төрлө тоттсарлытс, уңайһыҙлытс тыуҙырған; оронсотсло. Ҡамасаулы эш.
ҠамасаУЛЫ Ҡ н. Эш-хәрәкәткә ҡамасау
һалған хәл. Ҡамасаулыҡ тыуҙырыу. ш Бына

ш ул сауҙа .. эшебеҙҙәге ҡамасаулыҡтар ҙа тау
арҙың хаҡын ҡиммәтләндерә. С. А ги т. Ҡ ам аса
улыҡ итеү тсамасаулау.
Ҡ АМ АСЛАУ ҡ. Ҡамасты әйләндереп тсамау.

Йылымды ҡамаслап сыгарыу.
ҠАМ АСТАУ с. диал. ҡар. ҡамау 3. Ҡамастау
ер.
ҠАМАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡамау
Малды
ҡаматыу,
ҠАМ АУ 1 ҡ. 1. Тирә-яҡлап уратыу, әйләнде
реү. А ҫы л гөлдәр ҡамап алган тирә-ягымды.
Ғ. Әмири.
2.
Уратып, инер-сығыр юлды бикләү. Ҡамап
тотоу. Юлды ҡамау, ■ Пайтәхетте, шанлы
ҡаланы, дошман яуы килеп ҡаманы, М. Кәрим.
Ҡ АМ АУ 2 и. Ҡамап алынған, тирә-яҡтан ура
тып алынған хәл; тсамальпп. Ҡ амауҙа тороп

ҡалыу. Ҡамауҙа ултырыу, ш Кәжән йылгаһын
аша сыгып оло юлга төшкәс тә, [Ҡолсобай
отряды] ҡамау га эләкте. Я. Хамматов.
Ҡ А М А У 3 с. Тирә-ятслап уратып алынған
(урынға тсарата). Ҡамау ер.
ҠАМ АУ 4 с. диал. ҡар. урау 2. Ҡамау юл.
ҠАМАШ 1 и. Teni төбө.
ҠАМАШ 2 и. диал. ҡар. аңҡау 1.
ҠАМАШ АУ и. диал. ҡар. аңҡау 1.
ҠАМАШ ТЫ РЫУ

ҡ.

Ҡ амаш ы рға2 мәжбүр

рып, нур сәселде елкалагы бик күп тәтәйҙән,
А. Игебаев. [Миләштең] ,, тәме әлегә әсе һәм
теште ҡамаштыра, «Совет Башҡортостаны»,
1980, 16 сентябрь.
ҠАМАШЫУ 1 ҡ. урт. ярҙамл, ҡар, ҡамау 1.

Малды ҡамашыу.

ыргый тәгәрләп, дала уртаһында саҡ-саҡ ҡына
күренеп ултырган башҡорт ауылына килеп инә.
3 . Биишева.
2. күсм. Йүгерекләп, көйәләнеп, тсауғалап
йөрөүсән к е т е тураһында. Ҡамгагы әйләнеп
йөрөй. / К е т е ыңғайына йөрөүсән ауматсай кеше
тураһында.
ҠАМ ҒАҠ ЛАУ ҡ. Көйәләнеп, тсауғалап йүге
рекләү.
Ҡ А М Ҡ А 1 и. Биҙәкле тсытай ебәге. Сыңгыҙ

хан да яу асып, .. бөтә улы н бей иткән, кейемен
ебәк, ҡамҡа иткән, атын аргымаҡ иткән, «Мәргән
менән Маянһылыу».
Ҡ А М Ҡ А 2 и. Ҡанат өҫтө ҡыҙыл йәки һары
төҫтәге, тсара төрткөлө ватс тсына йомро тсуңыҙ.

Ете төрткөлө ҡамҡа. Ике төрткөлө ҡамҡа,
Ҡ АМ ЛАУ ҡ. этн. М әжүсиҙәрҙә: дини йола,
им-том эше баштсарыу.
Ҡ АМ СА и, Сельдтар ғаиләһенә тсараған ватс
диңгеҙ балығы.
ҠАМ САТ и., ҡамсат ҡама 1. һы уһарҙар ғаиләһенә ҡараған ҡыҫҡа ғына аяҡлы, ҙур кәүҙәле,
ҡара-көрән йөнлө көнсығыш диңгеҙ йәнлеге;
диңгеҙ ҡамаһы. Ҡамсат тиреһе,
2. Шул йәнлектең тиреһе. / с, мәг. Шул йәнлек
тең тиреһенән тегелгән. Ҡамсат бүрек. Ҡамсат

яга.
ҠАМСЫ и. Һыбай кеше йөрөтә торған ҡыҫҡа
сыбыртҡы. Армытлы ҡамсы. Бүре һуҡҡыс

ҡамсы, Бөлдөргәле ҡамсы. Ҡайыш ҡамсы.
Ҡамсы үреү. Ҡамсы менән һугыу, / Шуның
менән Ьуҡҡан яза. Ҡамсы алыу, ■ [И справ
ник:] Сисендерегеҙ! Бер илле ҡамсы бирһәгеҙ,
унан үҙе лә әйтер. Т. Хәйбуллин. К ейәү ҡамсыһы
1) ҡыҙҙы кейәүләп барғанда егеттең ҡулында
була торған ҡамсы (һабы ҡоралайҙың енсек
һөйәгенән йәки еҙ, көмөш биҙәкле ағастан
эшләнгән, үҙе быуын-быуын суҡлы итеп үрелгән
була); 2) бот. быуын-быуын теҙелеп торған
алһыу күк суҡ сәскәле баллы үлән; майсыбыҡ.

Урмандар йәшел япраҡҡа төрөндө, тауҙарҙа
кейәү ҡамсылары тумалды, р . Низамов. Туйыр
ҡамсы күп ҡайыштан үрелгән йыуан ҡамсы.

Көмөш ҡашлы эйәр, көмөшлө күмелдерек, кө
мөшлө йүгән, туйыр ҡамсы, ебәк билгау — һәр
ҡайныһы үҙ урынына матурлап элеп ҡуйылган.
Ғ. Дәүләтшин.
• Яҡшы атҡа ҡамсы кәрәкмәй. Әйтем.

625

ҠАМ

ҠАН

Ҡ аМ С Ы Ғ О РТ и, Кегпенең эсәгенә төшөп, ҡан
һурып лта Торған тсорт.
ҠаМСЫ ЛаТЫ У ҡ. йөкм, кар, ҡамсылау,
ҡ а м с ы л а у ҡ. 1. Ҡамсы менән -туҡмау.

ф Ҡамыт аяҡ ҡар. аяҡ *. Муйынға ҡамыт
кейеү ауыр бурыс алыу, ауыр эш йөкмәү. Муйы
нына ҡамыт теймәгән 1) бер ҙә егелмәгән (атҡа
тсарата). Бы л өйөрҙә гел [йылҡылдап] торган,

[Ш әйхел бабай:] Мин атты ҡамсылаган кеше
ләрҙе бик яратып етмәйем, В. Исхаков.
2. күсм. Һүҙ менән сыптырыу; тәнтситләү,
әрләү. [Бабич] сатираһы ,, « дин», « милләт» һүҙ
ҙәрен үҙ синфи мәнфәгәттәре өсөн ҡорал итергә
керешкән буржуа ялсыларын ҡамсылай баш
ланы, С. Ҡудагп.
ҡ а м т а р ы у ҡ. ҡар, ҡантарыу.
Ҡ а М Т а У ҡ, диал, ҡар, ҡамау
ҡ а м т ы у ҡ. диал, Маттсыу. Ҡамтып тотоу,
ҠаМ УС [гәр.] и, иҫк, кит. Һүҙлек. Ҡамусе
гөлүм энциклопедия.
ҡ а м ш а л ы у ҡ. төш, ҡар, ҡамшау. К әзәке
йеңде м ул теккәндәр, сабыуҙары бигерәк ныҡ
ҡамшалып тора. Т. Морат.
ҡ а м ш а р ы у ҡ, диал. Умырыу,
ҡ а м ш а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡамшау.
ҡ а м ш а у ҡ, 1. Әйләндереп тотоу йәки тоттороу; уратып алыу. Ҡамшап ҡосаҡлау, ш Х алы ҡ
беҙҙе ҡамшап алды, Т. Морат.
2. күсм, Әйләндереп биләү; уратып тсамау.
Тирә-яҡты ҡамшап тотоу, Камшап алыу,
ҡ а м ы л и. Игенде урғас, төбөндә ултырып
тсалған һабағы. Эй, баҫыуҙа башаҡ йыйган
сагым ҡамылдарҙа аяҡ ҡанатып, Ғ. Дәүләтов.
/ Үҫеп ултырған игендең һабағы. Ҡамылда
ултырган иген. Ҡамыл ҡатырыу, ш Бойҙай бик
уңган, .. башы түбән эйелгән, ҡамылы оҙон.

муйынына ҡамыт теймәгән йәш йылҡы ине.

М. ҒаФури.
ф Ҡамыл ер игене урылып, тсабаттан әле
һөрөлмәгән ер. Күпме ҡамыл ерҙәр һабан көтөп
ята. В. Викбай. Ҡамыл төбө ашлығы урылған
ерҙең Тупрағы. Ҡамылға ултырыу һабатс ебәреү,
һабатсланыу. Арыш ҡамылга ултыра башланы.
ҠаМЫР [гәр.] и. 1. Ниҙер беш ереү өсөн баҫтсан он иҙмәһе. Сөсө ҡамыр. Әсе ҡамыр. Йоморт-

ҡага баҫҡан ҡамыр, һөткә баҫҡан ҡамыр. Арыш
ҡамыры. Билмән ҡамыры. Икмәк ҡамыры. Т уҡ 
мас ҡамыры. Ҡамыр баҫыу. Ҡамыр әсетеү.
Ҡамыр ашы ондан бешергән аҙытс.
2. Ҡулынан йүнле эш килмәгән, бепшәгән,
булдытсЬыҙ кепге тураһында.
ф Ҡамыр ағасы (йәки емеш е) диал. Энәлек.
Ҡамыр аяҡ тиҙ атламаған, кәрЬеҙ (балаға
тсарата).
•
Ҡатын кеше ҡамыр менән ҡартая, бала
менән һаргая. Әйтем.
Ҡ а М Ы Р Л а м а н. диал. Энәлек.
ҠаМ Ы РЛаНЫ У ҡ. төш. ҡар. ҡамырлау.

Ҡ улы ҡамырланган.

Н. Мусин; 2) ауыр эш күрмәгән, донъя ауырлы
ғын татып өлгөрмәгән (кешегә тсарата).
ф Ҡамытҡа ҡарап ат алмайҙар. Әйтем.
ҠаМЫТБаУ и. ҡар. ҡолаҡбау 1.
ҡ а м ы т д у ғ а и. йыйн. атты егеү өсөн кәрәк
булған нәмәләр. Ул [Айбулат] .. ҡамыт-дуганы
тәртә араһынан ситкә алып ыргытты. Һ. Д ә ү 
ләтшина.
ҡ а м ы т ҡ о р а н т ы и. диал. Ҡамыт дуға.
Ҡ аМ Ы Т-ҠУЛаН и. диал. Ҡамыт-дуға.
ҡ а м ы т л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡамытлау,
ҡ а м ы т л а у ҡ. Ҡамыт кейҙереү. Ҡамытлап

егеү,
ҡ а м ы т л ы ҡ и. а т муйынының ҡамыт ята
торған урыны.

ҠаМЫТ-ЫҢҒЫРСаҠ и. ҡар. ҡамыт-дуға.
ҡ а м ы ш и. К үрәндәр ғаиләЬенә ҡараған һыу
ситендә үҫә торған көпшәк Ьабатслы эре үлән.

Екәнле ҡамыш. К ү л ҡамышы. Йомро ҡамыш.
Ҡырлы ҡамыш, һ а ҙ ҡамышы. Я лпаҡ ҡамыш,
ш Элегерәк бында аҙым һайын күл булган тип
һөйләйҙәр. Тора-бара улар әҙәйгән. Күбеһенең
һыуы кәмегән, ситтәрен ҡамыш, күрән баҫҡан,
Ә. Вәли. Бала ҡамыш мал ашай торған ваҡ
тсамыш. Безелдәк (йәки сүре) ҡамыш ҡар, ҡолан
ҡойроҡ.
ф Шәкәр ҡамышы тсыятслылар ғаиләһенә
тсараған һабағынан шәкәр алына торған тропик
һәм субтропик үҫемлек. Шәкәр ҡамышы — күп

йыллыҡ үҫемлек,
#
К ү л ҡамышһыҙ булмай, күңел һагышһыҙ
булмай. Әйтем.
ҡ а м ы ш ҡ а р а и. Ыласындар ғаиләһенә
тсараған, тсамыш араЬында оялап, өйрәк, батса,
йомран, сыстсан тибеп ашай торған һаҙ мүктәргеһе (тсарғанан ҙурыратс, башы, тсойроғо буҙ,
түше сыбар, тсалған ере асытс көрән төҫтә).
ҠаМЫШЛЫҠ и. Ҡамыш күп үҫкән ер. Йылга

буйҙары ай ҡамышлыҡ, аҡҡош балалары ҡагына
(Халытс йырынан).

ҠаМӘТ [гәр.] и. иҫк. 1. Намаҙ алдынан аяғүрә
тороп утсыла торған доға. [Мәзин:] Аҙан, ҡамәттәр барыһы ла үҙебеҙҙең телдә уҡылһын ине,
тим. а . ТаҺиров. Ҡ амәт төшөрөү намаҙ башлан
ғанын хәбәр итеү. А ҙан әйтеп, ҡамәт төшөрҙө
ләр, мин тик аягүрә ҡалҡманым, М. ҒаФури.
2. Вуй-һын, кәүҙә.
Ҡ а Н 1 и, 1. Күҙәнәктәрҙе тутсландырып, тән
буйлап йөрөгән тсыҙыл шыйыҡса. Артерия ҡаны.

ҠаМЫРЛаУ ҡ. Ҡамырға буяу. Ҡ улды ҡа
мырлау.
Ҡ аМ Ы Р Т аР аҠ и. диал. ҡар. ҡы лы с2,
ҡ а м ы т и. Йөк тағып Ьөйрәтеү өсөн екке
малдың муйынына кейҙерә торған нәмә. Ҡайыш
ҡамыт. Үгеҙ ҡамыты. Й үкә ҡамыт. Ҡамыт кей
ҙереү, Ҡамыт йүнәтеү. Ҡамытын һыпырыу,
■ — Ҡамытыңды миңә ебәр, яңынан мөйәт
ҡуйып, кейеҙләп [бирермен]. Ф . Иҫәнғолов.
Ҡамыт бауы ҡар. ҡолаҡбау 1. Ҡамыт энәһе ҡар.

лен, һин бынау ауыр аяҡлы көйөңә йонсойһоң.
К үп йөрөгәс, аягыңа ҡан төшөп китер әле.
Һ. Дәүләтшина. Ҡан аҙлығы йәки аҙ ҡанлылыҡ

энә 1.

тсанда тсыҙыл тсан бөртөктәренең тейешленән аҙ
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Вена ҡаны. А ҡ ҡан бөртөксәләре (лейкоциты).
Ҡ ыҙыл ҡан бөртөксәләре (эритроциты). Ҡан
йөрөшө. Ҡан биреү. Ҡан ебәреү. Ҡан агыу,
Ҡанга туҙыу, Ҡанга буялы у, ш Сергеевтың
битенән ю лаҡ-юлаҡ булып ҡан агып төшкән,
Д. Юлтый, [аяҡ ҡ а] ҡан төшөү [аятстағы] тсан
тамырҙары киңәйеү. [Мәгфүрә:] Гөлйөҙөм ки

Ҡ

ҠАН

ҠАН

бУлыУы. Ҡ ан алдырыУ даУалаУ маҡсатында
тамырҙан ҡан ағыҙыУ. Ҡ ан баҫымы ҡандың ҡан
тамырына яһаған баҫым көсө. Артериаль ҡан

«һөс» тиеү менән .. алга атыла.Д,. Юлтый. Ҡанға
Ьеңеү тәбиғәткә, ғәҙәткә инеп, бер сиФаттса әйлә
неү. [А бдулла] һәр эште еренә еткереп эшләргә

баҫымы. Түбән ҡан баҫымы, ш [Врач:] Ҡан
баҫымың бик югары, һеҙҙә гипертония, һис тот
ҡарлыҡһыҙ, сара күрергә, дауаланырга кәрәк.
С. КУлибай. Ҡанға батыУ 1) ҡанға бик ныҡ бүялыУ. Ҡаңга батып һугышыу; 2) күсм. ҡеше үлте

өйрәнде. Тора-бара был уның ҡанына һеңеп,
тормош ҡагиҙәһенә әүерелде. Ҡанды боҙоУ үртәнеү; үртәндереү. Ирештереп баланың ҡанын
боҙалар. Дөрөҫлөктө табыу өсөн беҙҙең заманда
ла күп ҡан боҙорга тура килә. Д. Исламов. Ҡ ан

реп ҡан ҡойоү. Ҡанға сәсәү күп ҡан аҡҡандан
хәлЬеҙләнеү. Вер йәш һылыу ҡанга сәсәп ауҙы,
ауҙы, каштан һинең төбөңдә. М. Кәрим. Ҡанға
тУҙыУ ҡар. ҡанға батыУ 1. Ҡ ан сабыу тамырҙы
ҡырҡып, ҡан ағыҙыУ. Ҡараһаҡал батыр ҙа белә

ды йыуыу түгелгән тсандың жонон тсайтарыү; үс
алыү. И лен яҡлап яу сапҡан, ерен һаҡлап дан

генән ҡан сабып, иле алдында ант биргән.
«Ҡ араһаҡал». Ҡ ан сире ТанаУҙан тсан килтерә
торған аУырыУ. Ҡ ан тамыры тәндәге ҡан иөрөи
торған юл. Ҡ ан тибеше 1) тсан йөрөшө; 2) күсм.
бер-бер нәмәнең тормош барьппы; тын алыгпы.

Тыуган ерем ҡосагымда һымаҡ, уның ҡан тибе
шен тоймаҫҡа мөмкин түгел. М. Кәрим. Ҡ ан
ЬаУыУ эстән тсан тамыры өҙөлөп, берәй ергә тсан
эркелеү, ҺартсыУ. Йөрәккә ҡан һауыу. Мейегә
ҡан һауыу. Ҡ ан ялатыу к етен ең аУыҙын, моро
нон ҡанға тУҙҙырыУ. Ҡан ялата һугыу. Ҡ ан ятыу
ҡан тамырының тибеще тУҡтаУ. Ҡ ара ҡан вена
ҡаны. Ҡыҙыл ҡан артерия ҡаны. Түл ҡаны бала
тапҡанда коиолған тсан. Яман ҡан һөйл. б°ҙоҡ ,
сирле тсан ( был осраҡта халытста даУалаУ өсөн
Ьөлөк Ьалалар, тсан алдыралар). / с. мәг. Ҡыҙыл
төҫтөң айырым төҫмөрөн белдерә. Ҡан ҡыҙыл.
2. күсм. Я үҙа бүлған Ьәләкәт; үлем. И зге ҡан.

ш Арыҫландар үҙ ерен залимдарҙан тапатмаҫ,
тапайым тип атлаһа, башҡорт ҡаны атлатмаҫ.
Ш. Бабич. Ҡанға Ьыуһау icenie үлтерергә тсанығыү. Бер-берен ҡыҙганмаган, ҡанга һыуһаган
әҙәм балалары һугышты. М. ҒаФүри. Ҡ ан даръяһы (йәки диңгеҙе) Ьуғыпгга түККән тсүмән тсан,
иҫәпЬеҙ ҡорбан. Ҡем өсөн баштар киҫеп, агыҙҙылар ҡан даръяһын. Т. Йәнәби. Ҡ ан ҡойоу к е т е
үлтереү. Тыуган ерем, һинең өсөн .. ерҙә булган
күпме ҡан ҡойоу. Ш. Виҡҡол. Ҡ ан ҡойош Ьүғыш
артсаһындағы тсырыльин, үлтерегп. һ ә р саҡ

тыныс булһы н тормош. Булмаһы н һис ҡан
ҡойош! С. Әлибаев.
3. күсм. Ятсын түғанлытс; нәҫел. Ҡ ан бәйләү,
ш [Рәхимә:] Баш һалып килһә, агаһы ла ситкә
ҡаҡмаҫ. У л [Айбулат] беҙҙең үҙ ҡаныбыҙ бит.

тотҡан, яраланган батырҙың ҡанын йыуган саҡ
булы р (Ҡ обайырҙан). Ҡанды ҡыҙҙырыү к етен е
тсүҙғытып ярЬытыү. Ҡан йотоу аүыр хәсрәт,
ғазап кисереү. Ҡ ан кибеү ғазап-хәсрәттән тәтсәт
бөтөү.— Ҡан кипкәйне, йөрәк асыу менән ҡабаргайны, бөгөн бер аҙ әсем бушап калды. Д. Юл
тый. Ҡ ан көйөү бик нытс сарсаү. Ҡ ан ҡайнау
1) ярһып, тоҡанып китеү; 2) дәрт инеү, елкенеү.
Ҡ ан ҡарайыу ш ул уҡ йән ҡарайыу (ҡар. йән).

Асыуланы п ҡаным ҡарайганда, белә алмайым
нимә эшләргә. Б. Вәлит. Ҡ ан ҡасыу ап-аҡ бүлып
ағарыныү. Ҡ ан ҡороу ябығып, Ьарғайып кибеү.

Й үнле тамагы туймай ҡаны ҡороган имсәк бала
.. йоҡлар-йоҡламаҫ булып ыңгырашып ята.
Ғ. Дәүләтпшн. Ҡ ан ҡыҙыУ нимәгәлер үртәнеп
ярЬыү. М улланы ң ҡаны ҡыҙҙы. Йөрәге ургып
ҡайнай башланы. Ш. Шәһәр. Ҡ ан сүп күҙгә төшә
торған ҡыҙыл ҡылаү. Ҡ ан талашыү ҡар. талашыУ. Ҡ ан таралыү тән яҙылыү.— Бер аҙ йөрөш

төрөп алайыҡ, ҡан таралырга яҡшы булыр.
М. Ғажи. Ҡ ан ташлаү диал. ҡар. сығыүлау
1. Ҡ ан ташыУ ныҡ ҡыҙыпшү, ярЬыү.— Ҡара

йөрәк [Чемберлен], беҙгә ҡарап ҡаның ташамы?
Ғ. Мәсғүт. Ҡ ан төйөлөү аңғармаҫтан һүҡҡанда
йәКи ҡыҫҡанда ҡарайып сығыү. Ҡ ан түгеү яуҙа
тсатнашыү, яраланыү. Бәхет , шатлыҡты Ватан
яулап алды ҡан түгеп. р . Ниғмәти. Ҡ ан эсендә
йөҙөү үлеш, тсырылыщ, Ьүғьпп эсендә йөрөү.
Ҡ ан эсеү иҙеп, талап, бик нытс йәберләү. Арыҫ

ландай ирҙәрҙе йыуаш ҡуйҙай итер хан, .. богазламай эсер ҡаныңды, үлтермәй алыр йәнеңде
(Ҡобайы рҙан). Ҡаны ҡагкыр ҡарғағанда әйте
лә. Ҡ ан йүгереү тсыҙарыү (тәнгә тсарата). Биткә
ҡан йүгерҙе. Иренгә ҡан йүгерҙе. Ҡ уян ҡаны
кеүек тсара-тсыҙыл төҫтә (сәйгә тсарата). Сәйҙәр

Һ. Дәүләтпшна. Ҡ ан ҡатышыу тсоҙа-тсоҙағыи
бүлып, түғанлагпыү. [Үмәр:] Ҡеше ш икелле

яһай ҡарсыҡ, ҡалай ҡуйы, ҡып-ҡыҙыл у л ҡуян
ҡанындай. Ғ. Дәүләтпшн. ҠырҡЬаң ҡаны сыҡ
маҫ ҡар. ҡырҡыУ ‘. Саф ҡан 1) таҙа тоҡом;
2) күсм. керЬеҙ күңел. СиртЬәң ҡаны сығыр[ға

кешеләр менән агай-эне булып, ҡан ҡатышҡас,
һыр биреп, тартынып тороп булмаҫ инде. Һ. Д әү-

тора] Ьимеҙ, ҡыҙара бүртеп торған кешегә ҡара
та әйтелә. Тимербай урта кәүҙәле егет, бик таҙа,

ләттина.
4. Айырым тсылымдарҙың мәғәнәЬен көсәйтә.

мускулдары үрелеп-үрелеп тора, сиртһәң ҡаны
сыгыр. С. Агиш. Таҙа ҡан ҡар. саф ҡан 1.
Ҡ А Н 2: ҡан заманындағы һөйл. ш ул уҡ хан
заманындағы (ҡар. хан).
Ҡ А Н А ымл. 1. Берәй э т к ә өндәү, ҡеүәтләүҙе
белдерә; йә. Ҡана әле. ■ Әй, ирекле, наҙлы һең
лем, тор йоҡоңдан, тор, ҡана! Д,. Юлтый. / Берәй
э т к ә саҡырыүҙы, әйҙәләүҙе белдерә; әйҙә. [Мәүлет бай:] Ҡана, тиҙерәк эште бөтөрөп алайыҡ.
Х әҙер төн уртаһы уҙы п бара, былай яраймы ни?

Ҡан биҙрәү. Ҡан илау. Ҡан ҡайгырыу. Ҡан ҡал
тырау. ш Ҡан ҡыҙарҙы бөтә һыу өҫтө. Т\ Арс
лан. Ҡыҙыл гәскәр унда ҡан талаша аҡ эттәрҙе
илдән ҡыуырга. В. Ишемғол.
ф Аүыҙға [ҡара] ҡан тУлыУ йәки аУыҙ тулы
ҡан булыү ҡар. аУыҙ. [Бер] ҡалаҡ (йәки тамсы)
ҡан ҡалғанса һүңғы сиккә, аҡтыҡ мөмкинлеккә
тиклем. Бер ҡалаҡ ҡаны ҡалганса һугышыу.
Битендә ҡаны юҡ оЯты юҡ, намыҫы юҡ. Йөрәк
ҡаны ҡар. йөрәк. К үҙҙе ҡан баҫыу асыү иәки
ҡомар менән ярһыү. һ ун а р ҡомары менән күҙен

ҡан баҫҡан эт, бауын ысҡындырып, бер генә

Ғ. Дәүләтшин. / Берәй эшкә ыңғайлыҡ, теләк
белдергәнде аңлата; йә, бүлмаЬа.— Ҡана, үҙем
бара һалып, таһырлатып алып киләйем. Б. Бик
бай.
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2. Берәй нәмә һорағанда әйтелә; ҡайҙа, бир
әле. Ҡ ана, билеттарыгыҙҙы бирегеҙ әле бында.
И. Насыри. / Берәй эшкә, ярҙамға рөхсәт һорағанда әйтелә; бир әле. Урал ҡыҙҙы йәлләп китеп:
«Ҡана, һылыу, тогоңдо үҙем күтәрәйем » ,—
ти[гән]. «Урал батыр».
ҡ а н а т и. 1» Төрлө ҡош, бөжәк Ьәм ҡайһы
бер һөтимәрҙәрҙең осор өсөн хеҙмәт иткән
ағзаһы. К үбәләк ҡанаты. Ҡош ҡанаты. Себен

лап алыү. Ҡараңгылыҡ ергә ҡанат йәйә, уттар
ҡабына. X. Кәрим; 2) киң үҫеш алыү. Э лек баш

ҡанаты, ш Ситәнгә менеп, күрш еләрҙең әтәсе
ҡанат ҡагып, ҡысҡырып ебәрә, ҡайҙалыр ҡолон
дар кешнәгәне ишетелә, Ғ. Ғүмәр.
2. Самолёттың ике яғындағы һаУаға күтәрә
торған яҫылыҡтар. Уң яҡ ҡанат, һ у л яҡ канат,
I Уҡтың ҡойроғо, ҡаурый Ҡуйылған осо. [А лпа

мышаның] угының башагы алтындан, ҡанаты
көмөштән, ти. «Алпамыша».
3. Төрлө ҡорал-ҡорамалдың әйләнмәле таҡтаһы. Б ал ҡыугыс ҡанаты. Лобогрейка ҡанаты.
П ропеллер ҡанаты, ■ Е л тирмәне елпеү елдәргә
ҡанаттарын болгап әйләнә. Ғ. Амантай. [Ком

байнер] ергә төштө һәм ,. машинаның алдына
сыҡты, әүернә ҡанатын түбән төшөрөп сүкәйеп
ултырҙы, Ә. Вәли. / Й ондоҙҙоң (3 мәғ.) бер тар
бағы; мөйөш. Биш ҡанатлы йондоҙ.
4. Бальпстарҙың йөҙөү өсөн ткүлайлапгкан
ағзаһы; йөҙгөс. Ҡыҙыл ҡанатлы балыҡ. ■ Аги-

ҙелкәйҙәрҙе үрләгән ҡанаттары ҡыҙыл күк бәрҙе
(Халытс йырынан).
5. Бысратс сәсрәмәһен өсөн, тәгәрмәс өҫтөнә
тсуйылған япма. Велосипед ҡанаты,
6. Тирмә кирәгәһендә стенаны тәшкил иткән
өлөштәрҙең береһе. Алты ҡанатлы тирмә. Ун
ике ҡанатлы тирмә. ■ Тирә-ягы вагыраҡ тирмә

ләр менән уратылып, ҙур майҙан ҡалдырылган
урталыҡта ун биш ҡанатлы оло аҡ тирмә ҡоролган. Ғ. Хөсәйенов. / Төрлө аУ тсоралдарының
ике ятстса киреп тсүйылған өлөшө. М урҙа канаты.
Ҡанат ҡуйыу. ■ Теге ултырган баганалар буй
латып канат тотабыҙ. Ҡанат һыуҙың агышын
икенсе яҡҡа бороп ебәрергә ярҙам итә, М. Тажи.
Инде һәйбәт кенә һөҙөп барганда, Юламаныбыҙ
ҡапыл .. ҡанатты ташлап, ах-вах килеп, ярга
йөҙә башланы. Ф . Иҫәнғолов.
7. Теҙелгән саФтың ике ятс осо; Фланг. Коман
дир ротаның уң ҡанатынан башлап һул ҡана
тына килде. А. Таһиров.
8. күсм. Тормоштағы, эштәге ярҙамсы; тая
ныс, терәк. [ Ншмәтулла — Ҡолсобайга:] Татыу
йәшәйек. И хлас күңелдән әйтәм. Бер-беребеҙгә
канат булайыҡ, Я. Хамматов. Тау яланым,
урман йылгам, һиңә багам, ҡанат алам, С. Күли
бай. Уң ҡанат иң ятсын, иң ышаныслы д үҫ, ярҙам
сы. Яңгыҙ атым — уң ҡанатым, эй туры ат, тарт

һабанды, артта ҡалһын киң бураҙна ялтырап.
Б. Ишемғол.
ф Ике ҡанат бер ҡойроҡ берәй эшкә ҡушҡуллап риза бүлғанды белдергәндә әйтелә. М ин ни,

Әбделнәгим бабай менән йөрөүгә ике ҡанат бер
ҡойроҡ инде. Ятҡан еремдән һикереп торҙом.
Н. Мүсин. Ҡабыҡ ҡанат ҡар. ҡабыҡ. Ҡанат
аҫтына алыУ кемделер яҡлаү, тсүрсыү. [Түрә],
баҡтиһәң, үҙе иҫкене ҡыуыусы, хәллерәк кеше
ләрҙе ҡанат аҫтына алыусы аумаҡай бер кеше
икән. Б. Бикбай. Ҡанат йәйеү 1) таралып, тсап-
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ланып ҡына ҡуйылган тау промышленносы ..
канат йәйҙе. «Оовет Башҡортостаны», 1969,
19 Февраль. Ҡанат ҡайырылыу 1) терәктән,
таяныстан яҙыү. Айырылгандың ҡанаты ҡайырылган, тиҙәр; 2) көс, дәрт һүнеү. Ҡанат осороУ этн. кем кейәү булырын алдан белеү өсөн
көҙгө тсаҙ өмәһе ватсытында тсаҙ йөнө осороу (кем
өйөнә барып төшһә, кейәү, йәнәһе, шул өйҙән
була). Ш аулап ҡаҙ өмәләре үтте, ҡыҙҙар йыр-

лай-йырлай ҡанат осорҙо, ҡанаттары, йөрәк
тәрҙе елкендереп, ауыл өҫтөнә күтәрелде. Р. Ни
замов. Ҡанатҡа теҙеү йылым ултыртыу. Ҡ анат
ты киҫеү (йәки ҡыйыу) ауыр хәлдә ҡалдырыу,
сараһыҙ итеү. Һомай ҡанат бәхет килтергән хәл,
осраҡ тураһында. Мөхәббәт әруахына сәләм
һала өммәткә гасый булган һомай ҡанат. Аҡ
мулла.
Ҡ А Н А ТА Я Ҡ Л Ы Л А р и. Ҡ усҡарҙар ғаиләһенә
ҡараған әкәм-төкәмдәр төркөмө.
Ҡ А Н А ТЛ А Н Д Ы р ЫУ ҡ. р ухландырыу, дәрт
ләндереү. [Хикәйәм журналда] баҫылып сыҡты.
Б ы л хә л мине ҡанатландырып ебәрҙе, Ш. Н а
сыров. Беҙҙең йәшлекте тәүге биш йыллыҡтар
ҙың ялҡыны ҡанатландыр[ҙы], Д. Исламов.
Ҡ а н а Т Л а Н Ы У к, 1. Ҡанат сығыу, ҡанат
ү ҫ еү , оса башлау. Ҡырмыҫҡа ҡанатланган,

ш [Абыстай:] Ошо осорҙа көн дә һаташам. Әле
балыҡ тотам, әле .. ҡанатланып һау ага осам.
Т. Хәйбуллин. Сыйырсыҡтар балаларын осорҙолар кисә, ҡанатланырга коштарга бер ай ваҡыт
етә. Н. Нәжми. / Елеп сапҡан атҡа ҡарата.
Ҡанатланып осҡан бурылды ҡыуып етеү ҡайҙа
ул. Н. Иҙелбай. / күсм. Буйға үҫеп, балиғ булыу.
Ғүмер бигерәк тиҙ үтә инде! Ҡыҙҙарының ҡанатланганын Тайба әбей һиҙмәй ҙә ҡалды. X. Мох
тар.
2. күсм. Нимә менәндер рухланып дәртләнеү,
йөрәкһеү. К үңел ҡанатлана. Ҡанатланып эшкә

тотоноу, ш Мин китеү дәрте менән ҡанатланган булһам да, нисектер, ауылды .. ташлап кит
кем килмәй, Ғ. Ғүмәр. Ҡанатландым, яңы көстәр
алдым хеҙмәт диңгеҙендә йөҙөргә, С. Ҡудаш .
ҠанаТЛЫ с, 1. Ҡанаты булған, оса торған.
Ҡанатлы ҡош. Ҡанатлы бөжәктәр,
2. күсм. Осҡан ҡоштай етеҙ. [Нурый:] Ә мин
әйтәм, атым ҡанатлы, абруйым һанатлы булһын,
тием. А. Таһиров.
3. күсм. Юғары илһамға, дәртләндергес хискә
бай. Ҡанатлы хыял. ш Ҡарт мастер ҡанатлы
уйҙар менән тулҡынланып .. сыгып китте.
М. Хәйҙәров.
ф Ел ҡанатлы бик етеҙ. Е л ҡанатлы күбәләк.
Ф әреш тә ҡанатлы бер гонаһһыҙ; саФ.
ҠАНАТЫ У ҡ. Й әрәхәтләп ҡанын сығарыу.

Аяҡты ҡанатыу. Танауҙы ҡанатыу, һ угы п ҡана
тыу. m Кем дәһанымды тешләп ҡанатты? Кем
һуң ул? Ш. Бабич.
ҠАНАТЫШ ЫУ ҡ. урт, ҡар, ҡанатыу. Мәрә
кәгә әүәҫ ,, малайҙар, ошонда ҡыҙыҡ табып,
көрмәкләшеп, танау ҡанатышып тарала, Ф. Иҫән
ғолов.
Ҡ А Н А У ҡ . Й әрәхәтле урындан ҡан сығыу, ҡан
ағыу. Танау ҡанау, ■ Күлдәктә ҡандар күрен
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де, ҡараһам, түш буй-буй булы п һыҙырылган,
ҡанаган. Д. Юлтый.
ф Йәтимдең ауыҙы ашҡа тейһә, танауы ҡа
най. Мәкәл. Биргән бейгә яраган, ауыҙы-башы
ҡанаган. Мәкәл.
ҡ а н ғ ы ҙ ы у ҡ. диал. Ҡандырыу. Асы у ҡан гыҙыу. Йоҡо ҡангыҙыу.
ҡ а н д а ғ а и. диал. Ҡ анъяға.
ҠАНДАЙ а. Һөйл. ҡар. ҡалай 2. Ҡара, беҙҙең
ҡашҡа быҙау, ҡара, ҡандай уйы нсаҡ1 һ икерә
йөрөп уйнар ине, уңайһыҙлай муйынсаҡ, Ғ. ам ан

лылар зоол. тән йылыЬы тотороҡло булған,
тышҡы шарттар тәьҫирендә үҙгәрмәй торған
хайуандар. Ҡайнар ҡанлы дәртле, Ярһыу. Ҡ ан
лы болаҡ диал. ҡан ҡойош, үлтереш. Ҡанлы
йәкшәмбе тар. 1905 йылдың 9 ғинуары, батша
хөкүмәтенең Петербургта эш селәрҙең тыныс
демонстраңилһын аттырған көн. Ҡанлы йәш
ауыр ҡайғы, хәсрәт кисереүгә, әрнеүгә ҡарата
әйтелә. Ҡанлы йәш менән илау. Ҡ анлы йәш
түгеү. ■ И л күҙенән ҡанлы йәш агыҙган Ҡ олой
кантон менән Ермолай (Халыҡ йырынан). Ҡом
ҡанлы ҡаты күңелле, шәФҡәтһеҙ. [Көнһылыу:]

тай.
Ҡ а Н Д а Л [р у с. кандалы < гәр,] и. Тотҡондоң
ҡул-аяғына һала торған ҡоршаУ. Ҡул-аяҡта

рында сынйыр ҡандал, ятап менән ристан бара
лыр (Халыҡ йырынан).
ҡ а н д а л а и. Kenie ҡаны менән тУҡланыУсы
паразит бөжәк. Ҡандала менән бөрсә талау га
уянып киткән В әлиҙең ҡолагына ишек асылган
тауыш ишетелгән кеүек булды. С. Ханов. Ҡыр
ҡандалаһы ҡаты Ялпаҡ ҡанатлы, һаҫыҡ бөжәк,
ф Ҡ андала үләне ҡар. үлән.
ҡ а н д а ш и. диал. 1. Ҡәрҙәщ .
2. Ҡарындащ.
ҡ а н д ы р ы у ҡ. 1. Кәрәкле бер нәмәгә туйынДырыУ. Бөркөп яуҙы ямгыр киң ҡырҙарга һыу
һап торган ерҙе ҡандырып, С, Ҡ УДаШ.
2. "Теләкте, тойғоно ҡәнәғәтләндереү. Асыуҙы

ҡандырыу. Йоҡоно ҡандырыу. Танһыҡты ҡан
дырыу, Үсте ҡандырыу, һы уһы нды ҡандырыу,
■ [Тауыҡтар] ҡыш буйы тибә алмай ҡысып тор
ган тырнаҡтарының ҡысыуын ҡандыргылары
килгәндәй, кәлдән тиреҫкә, тиреҫтән кәлгә йүге
рәләр, Ғ. Дәүләтпшн. һөйөүең дәртте ҡандырыр
кеүек, ә яҡын барһам яндырыр кеүек. р . Н аза
ров.

ҠаНЕСКЕС с. Әҙәм ҡанын ҡойоүсы, к е т е
үлтереүсе; ҡанхур. Ҡанескес батша.
ҡ а н й ә ш и. йыйн. Әсе, хәсрәтле күҙ йәше.
Батшаның башын ҡырҡыр ваҡыт еткәс кенә,
өсөнсө ҡыҙы ҡан-йәш түгеп: « Атайымды, зин
һар, үлтермә!» — тип Ҡыҙрастың аягына йы
ғыла (Әкиәттән).

ҡ а н л а н ы у ҡ. Ҡанға буялыу, ҡан тейеү.
Башы ҡанланган Сабир бәлтерәп ултыра.
В. Викбай.

ҡ а н л а у ҡ. Ҡанға булу, ҡан тейҙереү. Ҡ у
лын ҡырҡып, күлдәген ҡанлап бөткән.
ҠаНЛЫ с. 1. Ҡанланған, ҡанға буллған.
Ҡанлы бысаҡ. Ҡанлы күлдәк. Ҡанлы кәүҙә.
■ Ҡанлы командирҙы алып, лазаретҡа сапты
автобус. р . Ниғмәти. / Ҡ ан ҡатыш, ҡан менән
булған. Ҡанлы төкөрөк. ■ Алм аларҙан тамган
ҡанлы һуттан ике ҡош яралып, алма агасы
башына ике оя яһагандар, ти (Әкиәттән). / Ҡан
һауған. Уның .. ҡаймаҡланган ҡанлы күҙҙәре ..
ҡот осҡос булып күренде, Д. Юлтый.
2. Күп ҡорбан, үлеш килтергән. Ҡ анлы көн.
Ҡанлы бәрелештәр. Ҡанлы һугыш, m һ ө й лә
тарихыңдан, яуҙарыңдан, һөйлә ҡанлы башҡорт
болаһын, Ш. Вабич. К үп иркәйҙәр ятып ҡалды,
ҡайта алманы ҡанлы яуҙарҙан (Халыҡ йыры
нан).
ф а ҙ ҡанлылыҡ организмда ҡанДың тейешле
кимәлдән кәм булыуынан килгән сир. Йылы ҡан

Ҡ

Бер аҙ гына ҡыҙганһаңсы беҙҙе?! Юҡ, у л — таш
йөрәкле, ҡом ҡанлы кеше, ишетергә лә теләмәй,
В. Викбай. Ҡыҙыу ҡанлы лрһыу тәбиғәтле. Ү ҙ
улының ауыҙынан һүҙ ишеткәс, былай ҙа ҡыҙыу
ҡанлы Сәмәр хан бөтөнләй ҡоторона (Әкиәт
тән). Тулы ҡанлы күп нәмәне эсенә алған, бай
йөкмәткеле, күп лҡлы. Тулы ҡанлы образ. Тулы
ҡанлы тормош, ■ Заманыбыҙҙың актуаль та

лаптарына яуап бирә алган тулы ҡанлы әҫәрҙәр
кәрәк беҙгә, М. Ғәли. "Тулы ҡанлылыҡ тулы
ҡанлы булыу сиФаты. Һалҡын ҡанлы тиҙ генә
ярһып, ҡыҙып китмәгән, ауыр тәбиғәтле, һалҡы н
ҡанлы кеше. Һалҡын ҡанлылыҡ һалҡын ҡанлы
булыу сиФаты. Һалҡын ҡанлылар зоол, тән
йылыһы тышҡы шарттар тәьҫирендә үҙгәреп
торған, тән йылыһы тотороҡло булмаған хайуан
дар (мәҫ. тәлмәрйен, йылан, селәүсен һ. б.).
Ҡ а Н С а һор, а, һөйл, 1. Верәй нәмәнең һанына
ҡарата бирелгән һорауҙы белдерә; нисә. Ҡанса

көн үтте?
2. Вилдәһеҙ һан, күләм, ваҡытҡа ҡарата
әйтелә; күпме. И ке батыр гәжәпһенеп ҡарап тор
ҙо,,, ҡанса әҙәм бар икәнен һанап торҙо, «Бабсаҡ
менән К үсәк». / Берәй нәмәнең бик күп булғаны
на баҫым яһағанда әйтелә; күпме, ни хәтле.
Ҡанса быуат Ыргыҙ ш улай алыҫтарга алҡы н ган, Р. Ғарипов. Ҡанса йөрәк парланышып,
яҙмыштары бергә төйнәлгән, Р. Бикбаев.
3. р, мәг. Эш-хәрәкәттең бик дауамлы йәки күп
тәҡрарлы икәнен билдәләй; ни хәтле, нисәмә тап
ҡыр. Ҡылдарың наҙлы, наҙың мәгсүм ауазды
аңҡыта, ҡанса тыңлам та туя алмайым, Ш. Б а
бич.
ф Баҡырҙы ҡанса йышһаң да алтын булмаҫ.
Әйтем.
Ҡ а Н С а Й и, диал. Кәнтәй.
Ҡ аНСЫ Ҡ и, диал. Кәнтәй.
ҡ а н с ы р а н. диал. Этеш.
ҡ а н т а р и. Ҡыҫҡа теҙген.
ҡ а н т а р ы у ҡ. аттың теҙгенен ҡыҫҡартып
бәйләү. Сәнгәт атты тугармай ҡантарып ҡуйҙы.
Ғ. Дәүләтшин. / Һимеҙ атты сыныҡтырыу өсөн
төнгөлөккә ашатмай-эсермәй башын күтәртеп
бәйләп ҡуйыу.
ҡ а н т и р и. йыйн. Ауыр эшкә һалынған ҙур
көс. Ҡан-тир түгеп эшләү.
ҡ а н т ү ш и, ҡар, ҡыҙылтүш.
ҡ а н у н [гәр,] и, 1. Дин тотоу һәм көн итеү
тәртибен билдәләгән дини ҡағиҙә. Шәригәт

ҡанундары, ш Мохтар М у тин ҡара груһ динсе
ләр ауыҙынан сыга торган һүҙҙәр һөйләй: «Н и
ҡәҙәре мосолман бөйөк ислам ҡанундарын
химая ҡылырга әҙер тора»,— ти. 3 . Шәрҡи.

629

ҠАН

ҠАҢ

2. Тормош-көнкүрештә нығынып, бер тәртип
кә әйләнеп киткән ғәҙәт, йола. Беҙҙең һәр көнө

ғаһына йәнлек аҫыр нәүбәте еткәндә, йәнлек
табылмай иәки алдырмай аптырата торған кешегә ҡарата әйтелә.
ф Сөймәгә бирһәң, ҡарсыга бир — ҡанъягаңды буш итмәҫ. Мәҡәл.
ҠАНЪЯҒАШ и. диал. Егет яғынан килгән
ҡоҙалар тараф ынан ҡыҙҙың ағаларына бүләк
рәүещ ендә аҡса ҺалыУ иолаЬы.
ҡ а н ъ я у л а н ы у ҡ. Һуғыш, ЯнъЯл сыға
ры у.— Нимә, ҡанъяуланып, унда-бында һугылып йөрөйһөң? «Ҡуҙыйкүрпәс менән МаянЬылыу».
ҠАНЫ ҒЫ У 1 ҡ. һөйл. Ҡан һауып шешенеү.

бөҙ үҙгәрешһеҙ бер ҡанун буйынса китеп бара
ине, М. ҒаФури.
3. Ниҙеңдер бапгкарыУ рәүешен билдәләи тор
ған тәртип, дөйөм ҡабул ителгән ҡағиҙә, норма.

Й ола ҡанундары, Шигыр ҡанундары, ш Йәш
көстәрҙе сәхнә ҡанунына өйрәтеү өсөн режиссер
кәрәк, Д. Юлтый. Р уда йөкмәп йөрөй вагонетка
лар, һ ә р бер нәмә үҙенең хәрәкәтендә, һәммәһенә махсус ҡанун бар. В. Вәлит.
Ҡ А Н У Н Л аШ ТЫ р ЫУ ҡ. Ҡ анУн итеп индереү,
ҡағиҙәгә әйләндереү.
ҠАНУНЛАШ Ы У ҡ. Ҡанүн хәленә килеү;
бер тәртипкә Ьалынып, ҡағиҙәгә әйләнеү. [Ша

гир] башҡорт шигырының .. ҡанунлаш ҡан фор
малары менән генә ҡәнәгәтләнмәй, уны төрлән
дереү .. хәстәрлеген күрә. Ғ. Хөсәйенов.
ҡ а н х у р с. Әҙәм ҡанын ҡойоусы, тсанескес.
Ҡ анхур дошман.
Ҡ А Н Һ Ы Ҙ с. 1. Тәнендә тсаны булмаған, ҡаны
кж. Ҡанһыҙ тереклектәр.
2. күсм. Ҡаты бәғерле, ШәФҡәтҺеҙ. Тәфтиләүҙәй ҡанһыҙ булыр микән, һуйҙы илде ҡырагай
йәнлек күк (Халытс йырынан). Ц К үрҙегеҙ бит,
у л ҡанһыҙҙар ярлының ете-һигеҙ йәшлек сабый
ҙарынан үс ала. В. Хәсән.
Ҡ А Н ҺЫ ҘЛ АН Ы У ҡ. 1. Верәи сирҙән иәки
күп тсан юғалтыүҙан тсан әҙәйеү. Уның [Таймор-

зиндың] сәләмәтлеге ҡаҡшаган, .. ныҡ ябыгып,
ҡанһыҙланып ҡалган. М. Тажи.
2. күсм. Ҡаты бәғерлегә, ШәФтсәтҺеҙгә әйлә
неү; п1 әФтсәтҺеҙләнеү.
ҡ а н һ ы ҙ л ы ҡ и. Аяуһыҙлытс, П1әфҡәтһеҙлек. Ҡанһыҙлыҡ күрһәтеү.
ҡ а н һ ы р а т ы у ҡ. Ҡанын күп ағыҙып, ҡанҺыҙландырыУ. Кешене ҡанһыратыу.
ф Йөрәкте ҡанЬыратыу күңелде борсоп әрне
теү (берәй ауыр хискә ҡарата).
ҡ а н һ ы р а у ҡ. 1. Күп ағыүҙан ҡан әҙәйеү;
ҡанЬыҙланыү. М инең йәшемдә атайым .. ҡаты
яранан ҡанһырап һуңгы һулышын алган. Р. Ни
замов. / күсм. Аслыҡ, бөлгөнлөк кисереп, күп
ҡорбан биреп, хәлЬезләнеү. Х а лҡ ы м !һ и ң ә нисек

һаран тарих данды былай йомарт өләшкән?
Ҡанһыраган көйө ни көс табып, еңеп сыҡтың
тиңһеҙ көрәштән? р . Викбаев.
2.
күсм. Аяуһыҙланыу , т ә ФҡәтҺеҙләнеү.
Үлемгә һыуһап, ҡанһырап осҡан немец самолет
тары баш өҫтөндә көнө-төнө бомба яуҙырҙы.
К. Киниәбулатова. [Урал — Ш үлгәнгә:] Ҡ ан
һыраган йөрәгең яҡш ылыҡҡа баҙа алмаҫ. «Урал

Ҡ улым бер ҙә дөрөҫ яҙмай ҡаныҡҡанга кү ҙҙә
рем (Вәйеттән).
ҠАНЫ ҒЫ У 2 ҡ. 1. Көслө теләк, ҡомарлыҡ
күрЬәтеү. Ҡаныгып мал йыйыу. ■ Ҡаныгып
эсер инем татлы шишмәһенән белемдең, Ғ. М әс
ғүт. / Ныҡ иғтибар итеү, артыҡ мауығыу. А у ы л 
да биш Әхмәҙи бар, .. Н и өсөн «Әхмәҙм» тигән

исемгә ҡаныҡҡандарҙыр, уныһын белеү ҡыйын
хәҙер. Ж. Кейекбаев.
2. Б ерәүҙе дошман күреп, үсләш еп ҡаҙалыу,
хасланыу. [Оләсәһе:] Бисәң дә ш ул орсоҡтай

балага ҡаныҡҡан. Ниткән туҡмау у л гел генә.
Ғ. Ғүмәр, [һунарсы ] бүре ояһын тап итеп, өс
балаһын алып ҡайтҡайны, шунан бирле ҡаныҡ
ты бит йыртҡыс. Р. Оолтангәрәев.
3. Бәйләнеп йөҙәтеү. [Мансур:] Управляющий
ҡаныҡты бит, «һинең кеүек йәш, энергиялы
инженер бында ла кәрәк » тип, тәки алып ҡалды.
Ш. Янбаев.
•
Асыҡҡандан ҡаныҡҡан яман. Әйтем. Ҡ а
ныҡҡан ҡатын ҡырлыҡты ярма итә. Әйтем.
Ҡ А Н Ы Ҡ ТЫ р ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡаны ғы у2
2, 3. Кешегә ҡаныҡтырыу.
Ҡ А НЫ У ҡ. 1. Ҡәнәғәтлек алып баҫылыу, бө
төү (а т а у , эсеү һ . б. булған теләккә ҡарата).

һ ы уһы н ҡаныу, ш Ҡунаҡтар ашап-эсеп ҡангас,
хужа ҡатынга ысын күңелдән рәхмәт уҡып
таралышалар. «Алдар менән З ө Һрә».
2. Ҡәнәғәтлек алып, юйылыу, баҫылыу (уи-тоиғо, теләккә ҡарата). К үңел ҡангансы ҡарау.

Асы у ҡаныу. Танһыҡ ҡаныу. Ү с ҡаныу, ш [Уҡы
тыусы] башы һуҡҡан яҡҡа сыгып китә лә, мауҡы
ҡангансы йөрөп ҡайта. Ж. Кейекбаев. А лп а 
мыша йоҡоһо ҡанып уянып китһә, ҡул-аягы
бәйле. «Алпамыша», һөйгән генә йәрем тогро
булһа, һөйөр инем зауҡым ҡангансы (Халыҡ

батыр».
ҠАНҺЫ У с. Ҡан төҫөндәге, тсан кеүек алҺыУ.

йырынан).
ҠАНЫ Ш и. Киленгә Ьыу күрЬәткән ҡәиенһеңле.
Ҡ А Н -Я У и. йыйн. Һуғыш, ЯнъЯл. Ҡ ан-яу
сыгарыу. ш [Ҡыҙ — егеткә:] Егет, һүҙең һүҙ

Беҙҙә бына яҡын дауылдарҙан хәбәр биреп
ҡанһыу көн бата. X. Ҡ унаҡбай.

булһын, һиңә антым бирәйем, .. ҡан-яу асмай
арала һоҡланганың бирәйем. «Аҡбуҙат».

Ҡ А НҺЫ УЛ АУ ҡ. ҠанЬыу төҫкә инеү, алһыуланыу. К үк ситтәрен үртәп ҡыҙыл нурга ҡояш
сыга көлөп, ҡанһыулап. С. Ҡ Уд а т .
Ҡ А Н Ъ ЯҒА и. Төрлө нәмә бәйләү өсөн эйәр
ҙең тсапталына тағылған ике армытлы ҡайыш
баУ. Йомагол ут яҡты, Р әзилә уның эйәренең

Ҡ А Ң А ЛТЫ р с . 1. Эиелеп-Ьығылып торған,
йоҡа (ҡалайға тсарата).
2. Йоҡа ғына, келәүек (боҙға ҡарата). А яҡ

ҡанъягаһына бәйләнгән сәйнүкте алып һыу
килтерҙе лә, сәй ҡайнатырга ҡуйҙы. Н. МУсин.
ф ҠанъяғаЬы ҡаты күмәк Ьүнарҙа, тсанъя-
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аҫты .. төнгө һыуыҡҡа ҡатҡаҡланган. Ҡар һыу
ҙары [тояҡ эҙҙәрендә] ҡаңалтыр боҙ булып туңган. Һ. Дәүләтшина.
Ҡ АҢ ҒАҠ с. 1. Оҙаҡ ваҡыттар яуым-төшөмһөҙ, алҙ Ьәм ҡоро булып торған. Ҡаңгаҡ көн.
Ц Ҡ аңгаҡка тартыу. ■ Бөгөн шундай матур

Ҡ

ҠАН

ҠАП

ҡаңғаҡ көн. У л күктең зәңгәрлеге,,! Ш. Битекол.
Ҡаңғаҡ ел тсоро, һалтсынса ел.
2. и, мәг, АяҠ аҫты туң, тсоро сатс. Көҙгө ҡаң-

са килмәй көҙ булмаҫ, ҡаңтар килмәй боҙ б ул 
маҫ. Һынамыш.
Ҡ АП 1 и. 1. Ниҙер һалырға йәтешләп эшләнгән
һауыт; тсумта. Шырпы ҡабы. ■ С алих һары
ҡагыҙҙан бер әсмуха тәмәке һыйырлыҡ ҡап
яһай. X. Мохтар. [Мин] ҡулыма сәгәт һалынган
ҡапты алдым. Н. Мусин.
2. Йүкәнән һуғылған ҙур тоҡ. Мәгфүрәне ҡап
тоттороп тиҙәк йыйырга ебәрмәк булдылар,
Һ. Дәүләтшина. / диал, Оептә.
3. Ҙур киндер тотс. Тирмәнгә биш ҡап бойҙай
тултырып ҡуйҙым,

гак, Яҙгы иртәнге каңгак,

ҠАҢҒАҠЛАУ ҡ. Ҡ аңғаҡка әйләнеү. Көн ҡаңгаклап тора, ҡар юк.
ҡ а ң ғ ы и. диал. Ҡалъян.
ф Ҡыҙ бала — каңгыла ятҡан уҡ. Мәтсәл.
ҡ а ң ғ ы л с. Нытс һимермәй торған, тсатсса.
Ҡ аңгыл кеше. Ҡаңгыл мал. ■ [Ғәндәлиф] ба
шына сал йүгергән ҡаңгыл һөйәкле ҡартҡа әйлә
нә, Т. Килмөхәмәтов.
ҠаҢҒЫЛДаҠ с, 1. Ҡаңғылдап тсыетсырған.
Ҡаңгылдаҡ ҡаҙын йолҡайыҡ, торҡолдаҡ торна
һын тартайыҡ, «Заятүләк менән һыуһылыу».
2. Яңғырап торған тсалын (кеШе таүышына
тсарата). Бабич бик үҙенсәлекле, ҡаңгылдаҡ тау
ышлы бер кеше ине. С. Ҡ удаш .
ҠаҢҒЫ ЛДаТЫ у ҡ. Ҡаңтс-тсаңтс иттереү.

Заятүләк атлы улы ҡаңгылдатып ҡаҙ алды, ти.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
Ҡ АҢҒЫ ЛДАУ ҡ. 1. Ҡаңтс-тсаңтс итеү, тсаңтс-тсаңтс килеү, һ а ҙ эсендә бер яңгыҙ ҡаҙ өҙөлөпөҙөлөп ҡаңгылдай (Әкиәттән).
2. күсм. Н иҙелер тсат-тсат әйтеү, тутсыу. С ура-

гол белмәй ҡаңгылдамайҙыр. Ул донъяның
әсеһен-сөсөһөн күп татыган. Т". Хәйбуллин.
ҡ а ң ғ ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡаңғылдау
1. Аҡҡоштар ҡаңгылдаша. Ҡ аҙҙар ҡаңгылдаша.

ҡ а ң ғ ы рты у ҡ. Ни эпгләргә, ни уйларға бел
мәҫ хәлгә килтереп аптыратыу, һ ора уҙа р менән
башты ҡаңгыртыу. Кеш ене ҡаңгыртыу.
ҠаҢҒЫрЫҠ и. 1. Баш тсаңғырттсыс тау-гпыу,
ығы-зығы. Ҡаңгырыҡ булыр тип, кешене күп
йыйманым.
2. с. мәг. Т щ генә тсаңғырып, зиһене таралып
барыусан. Ҡаңгырыҡ кеше.
ҡ а ң ғ ы р ы у ҡ. 1. Ни тип уйларға, нимә
эщләргә белмәй аптырау. Азаматов бер нисә көн

4. Мал тсарынындағы яралғының көбө.
5. диал. Кәпрән.
6. диал. Туйға килтерелгән бүләк, күетәнәе.
Ҡап таратыу. Ҡ ап сисеү туй күстәнәсен асыу,
асып тсабул итеү.
ф Бәрән ҡабы диал. бәрән тун. Ҡ ап ҡорһаҡ
ҡар. ҡорһаҡ. Ҡ ул ҡабы мәйет йыуғанда кейә тор
ған сепрәк бейәләй.
ф Күркәмгә күмер ҡабы ла килешә. Мәтсәл.
Ҡ А П 2 оҡш. Ҡалын, йомшатс нәмәгә һутстсанда
сытстсан тауышты белдергән Һүҙ. Ҡап итеү. Ҡап

итеп ҡалыу,
ҠАП 3 киҫ, Уртальпс төшөнсәһен көсәйтә; тап,
нәтс. Ҡап уртага төшөү. Ҡап урталай ярыу. Ҡап
уртаҡ бүлешеү. ■ Яландың ҡап уртаһынан сик
һыҙыгы үткән. Ә. Вахитов. Берегеҙ ошо ваҡытта
торор ҡап ярты юлда, Р. Ниғмәти.
Ҡ АП- киҫ. Ҡа* ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә теушылып артытслытс дәр әж ә
һен бирә. Ҡап-ҡара. Ҡап-ҡараңгы. Ҡап-ҡаты.
ҠАПАЙТЫ У ҡ. Ҙур итеп тупайтыу; кәпәйтеү.

Эсте ҡапайтыу.
ҠАПАЙЫ У ҡ. 1. Ҙур булып тупайып, тсалтсып
сығыу; кәпәйеү, тазрайыу. Уға [М игелгә] ҡорһагы ҡапайганса ашарга гына булһын. Ә. Бикчәнтәев.
2. күсм. Матстаныу, эреләнеү. Мин ҡапайма

йым, үргә менмәйем, .. мин түбәндә ваҡ ҡыуаҡта
фырлайым тургай кеүек. Ғ. Ғүмәр.
Ҡ А П А Ҡ 1 и. 1. Балаларҙы тсуртсыта торған
Ә. Вәли.
2.
Күп төрлө ығы-зығы менән иҫәңгерәү, бута уйҙырма йән эйәһе; бапатс. / күсм. Йәмһеҙ нәмә,
тсарастсы. Батыр егет йөрәге ҡоро ҡапаҡтан
лыу. Т ауыштан баш ҡаңгырыу. ш [Ҡыҙ] ҡасҡан
өркмәҫ. «Атсбуҙат».
һәм оҙаҡ ҡаңгырып йөрөй торгас, Өфөгә килеп
2. (йәки ҡапаҡ ауыҙ) диал. Шап-щоп килеп
сыҡҡан. В. Викбай.
•
Байҙың ҡатыны үлһә, түшәге яңырыр, таүьнпланып атаған , күп һөйләгән кешегә тса
рата әйтелә.
ярлының ҡатыны үлһә, башы каңгырыр. Мәтсәл.
Ҡ А П А Ҡ 2 с. диал. Матстансытс, тсУпым.
ҡ а ң ғ ы р ышыу ҡ. урт. ҡар. ҡаңғырыу.
Ҡ А П А Ҡ 3 с. һөйл. Килешле, йәтеш, матур.
ҠаҢҒЫТЫУ ҡ. ҡар. ҡаңғыу '. К өн ҡаңгытты.
ҡ а ң ғ ы у 1 ҡ. Ҡаңғатстса әйләнеү; тсаңғатслау. [Аллаҡаев:] Мин дөрөҫтө әйтәмме..? Ҡапаҡ
фекер әйтәмме? [Әлхәмов:] Дөрөҫ, дөрөҫ, яҡ 
Көн ҡаңгыны.
ташI Б ик ҡапаҡ фекер. С. Кулибай. Ц һ ы у га
ҠАҢҒЫ У 2 ҡ. диал. Ҡаңғырыу. Баш ҡаңгыны.
инеп .., һап-һары ҡаҙ бәпкәләре йөрөп ята ҡапаҡ
Ҡ А Ң Ҡ оҡш. Ҡ аҙ, атстсонг кеүек тсоштар тауы
ҡына. Н. Нәжми.
шын белдергән һү ҙ. Ҡаңҡ итеү.
Ҡ А П А Ҡ Л АУ ҡ. Ҡуртсытыу, янау. [У полно
Ҡ А Ң -Ҡ А Ң оҡш. ҡар. ҡаңҡ-ҡаңҡ. Яланда
моченный] портфеленән наган һөйрәп сыгаргас,
ҡош-ҡорт аҙая. Йылы яҡҡа ҡаңҡ-ҡаңҡ итеп кит
кулак Дауыттың тауышы яңгыраны: — Бына
кән ҡыр ҡаҙҙарының тауышы ла баҫылды.
С. Агиш.
улар .. ҡапаҡлайҙар! Б. Дим.
Ҡ А П Ҡ А и. 1. Ишек алдына, кәртә-тсураға,
Ҡ А Ң Ҡ Ҡ А Ң Ҡ оҡш. Ҡ абат-ҡабат тсаңҡ иткән
бакса һ. б. инеп-сығып йөрөү өсөн махсус
тауышты белдергән һүҙ; тсаң-тсаң. Ҡ аңҡ-ҡаңҡ
эшләнгән ҙур ишек рәүешендәге тсоролма. Агас
ҡысҡырыу. Ҡаңҡ-ҡаңҡ килеп осоп китеү.
ҡапҡа. Тимер ҡапҡа. Б уяулы ҡапҡа. Ҡыйыҡлы
Ҡ А Ң Ҡ Ы Л ДА У ҡ. ҡар. ҡаңғылдау.
ҡапҡа. Баҡса ҡапҡаһы. Йорт ҡапҡаһы, һарай
Ҡ АҢЛ Ы и. Бер баппеорт ырыуының иееме.
ҡапҡаһы. Ы рҙын ҡапҡаһы. Ҡапҡа алды. Ҡапҡа
Ҡ А Ң ТА р и. Көҙгө тсырпатс тсар миҙгеле. Ҡара
ҡаңгырып йөрөнө. Ваҡыты менән уга Иркәнән
башҡа йәшәү мөмкин түгел төҫлө тойола ине.
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баганаһы, К апка башы. Ҡапҡа бәйе, Ҡ апка
келәһе, Ҡ апка төбө. Ҡапҡанан инеү. Ҡапҡанан
сыгыу. Ҡапҡанан үтеү. Ҡапҡаны асыу. Ҡапҡа
[ ны] бикләү, Ҡапҡа[ны] ябыу, ■ Бер көтөү ма
лай барып асыр баҫыуҙың ҡапҡаһын, ыргытыр
ҡунаҡ уларга күстәнәс тип, аҡсаһын, Ш. Бабич.
Ҡарагай ҙа ҡапҡа , башы таҡта, сереп төшөр
микән бер сакта (Халыҡ йырынан). а р а Та[лы]

2. күсм. Кемделер алдау, эләктереү өсөн
ҡоролған хәйлә. К үп тә үтмәй ҡарт бүре И ркә

ҡапҡа буй-буй һайғау ғына ҡуйып яһалған
ҡапҡа. Кәртә-ҡура тиһәң, ҡайын сыбыгынан

Ғ. Дәүләтшин.

үреп яһалган кәртәнән, урам ягындагы араталы
ҡапҡанан башҡа нәмә юҡ. Ғ. Дәүләтшин, арт

усы.

ҡапҡа ишек алдынан кәртә артына сыға торған
ҡапҡа (ғәҙәттә кеше йөрөмәле генә була). Ул

[Гәрәй] хәҙер, угыры һымаҡ, арт ҡапҡанан
ҡасып-боҫоп ҡына йөрөй, Б. Бикбай. Бәләкәй
(йәки ел) ҡапҡа атһыҙ кеше өсөн айырым эшлән
гән ҡапҡа. Инлек ҡапҡа ҡар. ин лек'. Ҡапҡа
эсе ишек алды, йорт алды. Оло ҡапҡа ат-арба
менән инеп-сығып йөрөй торған урам Яҡ ҡап
ҡаһы. Түтә ҡапҡа тура йөрөү өсөн ике күрше
араһына эшләнгән бәләкәй ҡапҡа. Урыҫ ҡапҡа
таҡта менән кәпләп, башын ҡыйыҡлап Ябып,
семәрләп эшләнгән урам яҡ ҡапҡа. А уы л ярлы,

,, Бер генә лә тимер менән япҡан өй, бер генә лә
урыҫ капка күрә алмаҫһың, И. Насыри. Шаҡар
ма ҡапҡа таҡта урынына ҡыуал шаҡарып яһаған ҡапҡа. / Йорт һанын иҫәпләү берәмеге. Йөҙ
ҡапҡанан торган ауыл, ■ Д алала көн иткән

етмешләп ҡапҡалы ауылым, әтәстәр йырына
у янган, ҡалайлы, таҡталы ауылым, 3 . Ш аһба
зов. / күсм. Нимәгәлер юл асҡан символик нә
мәгә ҡарата. Белем ҡапҡаһы. Дан ҡапҡаһы,
■ Күпме илгә яҡты байраҡ илтеп, еңеү ҡапҡа
ларын астым мин. X. Кәрим.
2. Һыуҙың кимәлен билдәле бер кимәлдә тотоу
өсөн асып йәки ябып ҡуя торған ҡулайлама.

Бы уа ҡапҡаһы. Шлюз ҡапҡаһы, ш Плотинаның
һул яҡ яр ситендә 4 һыу агыҙгыс ҡапҡа бар,
Ғ. Дәүләтов.
3. спорт. Ф утбол, хоккей кеүек уйындағы туп
ты ҡыуып индереүҙән команда тараФынан һаҡ
лана торған махсус билдәләнгән урын.
ф Ҡапҡаһынан эт баҡмай, төнлөгөнән ел ҡаҡ
май. Мәҡәл.
Ҡ а П Ҡ а Ҡ и. 1. Түмәр умартаның, солоҡтоң
ҡапҡасы. Югарыга караным, солоҡтоң ҡапка-

гына етергә күп кенә бар икән әле. Үргә ынтыл
дым, Н. Мусин.
2. диал. Ҡапҡас.
ҡ а п ҡ ам ты и, йыйн. диал. Ҡарт-ҡамкы.
Ҡ а П Ҡ а Н и. 1. Ике тимер дуға һәм сирткенән
торған йәнлек аулау тсоралы. Бүре ҡапҡаны,

Төлкө ҡапҡаны. Ҡапҡан һалыу. Ҡапҡан ҡороу,
Ҡапканга эләгеү, ш Ҡ апканга баҫҡан бүре
ҡапыл ситкә һикергән, ҡарҙы йыргаҡлап аунаган, ярһып тулаган, ахыры килеп, ҡапҡанды
һөйрәп ҡыуаҡлыҡҡа ингән. С. Кулибай. Ҡапҡан
беләге ҡапҡанды һуҡтыра торған пружина. Ҡ ап
ҡан йәйәһе тсаптсандың тсыҫып ала торған ике ятс
дуғаһы. Ҡапҡан иләге тсорған ҡапҡанды ыстсындыра торған баҫмаҡ. Ҡапҡан сирткеһе иләккә
эләктереп ҡапҡанды ҡора торған бик. Ҡапҡан
сынйыры ҡапҡанды нығыта торған сынйыр.
Ҡапҡан сырмауы иләккә сырмалған бау.
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бай Мораҙымды ҡапканга эләктереү ҡыйын
түгел икәнде төшөнөп ала. Ғ. Әмири. Ҡапҡан
ҡороу кемгәлер ҡарата хәйлә, мәкер уйлау.
ҡ а п ҡ а н л а у ҡ. Ҡапҡанға эләктереү. Ҡ ап
ҡанлап тотоу. ■ Тагы бәләкәс кенә ҡар өҫтәл

һә, [һунарсылар] көҙән капҡанларга сыгып китә.
Ҡ аП Ҡ аН С Ы и. Ҡапҡан менән йәнлек тото

ҡ а п ҡ а с и. 1. Н иҙеңдер ауыҙына ҡаплай
торған лпма. Көбө ҡапҡасы. Көрәгә ҡапҡасы.
Тәпән ҡапҡасы. Футляр ҡапҡасы, ш [һы у]
күнәктәре туп-тулы тора, өҫтәре ҡапҡас
менән ыҡсымлап ябып ҡуйылган. Б. Бикбай.
2. Ишек һымаҡ итеп эшләнгән күгәнле ябыу.

Баҙ ҡапҡасы. Шкаф ҡапҡасы. ■ Ҡояш яңы
байып барһа ла, урам яҡ тәҙрә ҡапҡастары ябыҡ
булганлыҡтан, өй эсе ҡараңгы ине. Д. Исламов.
ф Баш (йәки мейе) ҡапҡасы ҡар. түбә ҡап
ҡасы. Йөрәк ҡапҡасы ҡар. йөрәк 1. Күкрәк ҡап
ҡасы ҡар. күкрәк 1. К үлдәк ҡапҡасы диал. ҡар.
иҙеү 1 1. Түбә ҡапҡасы анат. баш һөйәгенең көм
бәҙләнеп түбәне ҡаплап торған өҫкө өлөшө.

[Тимеркәй] йыгылды. Ш рапнелдең бер ауыр
суйын киҫәге уның түбә ҡапҡасын айырып алып
киткән ине. Д. Юлтый.

ҡ а п ҡ а с л а у ҡ. Ҡапҡаслы итеү, ҡапҡас
ябыу. Ҡапҡаслап шкаф эшләү.
Ҡ а П Ҡ а С Ы и. Ф утбол, хоккей кеүек спорт
уйындарында ҡапҡала һаҡта торған уйынсы.
ҡ а п ҡ а с ы р : ҡапҡасыр баҙары диал. ураҡ
бөткәндән һуң булған ҙур, бай баҙар.
ҠаП-ҠОП, ҡап та ҡоп оҡш. 1. ҠабаТ-ҡабат
ҡап иткәнде белдергән һүҙ. Ҡап та ҡоп һугыу.
ш Таң алдынан һуйырҙар карагасҡа ҡап-коп
килеп ҡуна башланы. М. Тажи.
2. Ашығып, һоғаланып ашағанды белдергән
һүҙ. Ҡап та ҡоп ашау.
ҡ а п ҡ ы л а у ҡ. 1. Һирәк-Һаяҡ, әллә ниҙә бер
ауыҙға алыу; ҡабыу. Тәнзилә әбей .. ынтылып
ҡурай еләктерен ҡапҡылай. М. Тажи.
2. Әҙ генә ашау, ашап алыу. [Ҡәюм агай:]

Әсәһе, ҡапҡылап китергә берәй нәмәң табылыр
мы? М. Садыкова.
ҡ а п л а м а 1и. Күлдәк иҙеүенең өҫтән ҡаплап
тегелгән өлөшө. Югалган төймә урынына ҡапламага ҙур кара төймә тагып ҡуйҙылар, И. абдул
лин.
Ҡ а П Л а м а 2 и, диал. Түшәм.
Ҡ а П Л а Н и. Бесәйҙәр ғаиләһәнә ингән ҡара
сыбар төҫтәге имеҙеүсе йыртҡыс йәнлек,
ҡ ап л ан ды р ы у к. йөкм, ҡар, ҡапланыу,
ҡ а п л а н ы у ҡ. 1. төш, ҡар, ҡаплау 1—4.

Тәҙрә бәҫ менән ҡапланган. К үк йөҙө ҡара болот
менән ҡапланды, ш Ҡаяның түбәһе бейек-бейек
карагайҙар менән ҡапланган, Я. Хамматов.
Яңгырауыҡлы ҡылдар, ҡылдар, ҡылдар, тау
ышың менән ҡырҙар ҡаплана. Ғ. Хәйри.
2. ҡайт. ҡар. ҡаплау 1. Баштан аша ҡапланыу,
3. Й өҙ менән нимәгәлер ятыу, йөҙҙө нимәгәлер
ҡуйыу, йәш ереү. Мендәргә ҡапланыу. ■ Ҡыш

үтеп яҙ айҙары килһә, керәм ш ул баҡсага, сыҡ
майым, шунда ятам мин, ҡапланам да сәскәгә.
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Ш. Вабич. / Кем иәки нәмәгәлер табан киҫкен
хәрәкәТ яҺау, ТашланыУ. Ят ат үҙҙәренә карай
боролгас, А ллаяр тәҙрәгә ҡапланды, Ф . И ҫән
ғолов.
4. Й өҙтүбән йығылыу, йөҙ менән аУыУ. Ҡ апла

ҡараңгыландырып, ниндәиҙер ҡыҙыл ҡорма ҡап
ланы. Б. Бикбай. / Ябыү, солғап алыү (тсараңғылытс, болот Һ. б. тсарата). Е л иҫте, йәшен ялт
ланы, күкте болот ҡапланы. Ф . р әхимғолова.
Й әйҙең ҡыҫҡа һалҡынса т ө н ө яланды ҡапланы.
Һ. Дәүләтшина. / күсм. К үңелде, иғтибарҙы
тотош биләү. Йөрәкте хәсрәт ҡапланы, ш Ш ул
минуттан күңелемде мөхәббәтең ҡапланы. Ш. Ба

нып барып төшөү, ш Аҫылбикә ,, йөгөнә төштө,
йөҙө менән ҡарга ҡапланды. Т. Хәйбуллин.
5. Инә малға ЯтыУ (иркәк малдарға тсарата).

Айгырҙар бейәләргә ҡапланалар, уларҙы һөрөп,
ҡыҫтап алып баралар. Ш. Шәһәр.
6. күсм. Кем йәки нәмә менәндер ныҡ мауығыу,
бөтә күңелен, иғтибарын йүнәлтеү. Ҡапланып
китеп эшләү. ■ [Саҡайҙың ҡатыны:] Агайыңды
йәлләйем. .. Өйгә саҡ ҡайтып керһә, китабына
ҡаплана. Б. Бикбаи.

7. "Гөп яғы, аҫты өҫкә әйләнеү; түңкәрелеү.
Туҫтаҡ ҡапланды. К үнәк ҡапланды, һыуы түгел
де. ш Бына ҡапыл .. һиҙмәй ҡалдым кәмәнең
ҡапланганын. Ш. Бабич.
ф Ҡапланып клткер тсарғағанда әйтелә,
ҡ а п л а т ы л ы у ҡ. төш. ҡар. ҡаплатыу. Ҡар

менән ҡаплатылган баҫыу. Эмаль менән ҡапла
тылган һауыт. Сыгым үҙ ваҡытында ҡапла
тылды.
ҡ а п л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡаплау. Ҡапҡас
менән ҡаплатыу. Ү лән менән ҡаплатыу. Б ейә
ләрҙе ҡаплатыу. Тотонган аҡсаны ҡаплатыу.
Тәҙрәне ҡаплатып ҡараңгылау.

ҡ а п л а у ҡ. 1. Берәй нәмәгә нимәнелер йәки
берәй нәмәне нимә менәндер өҫтән ЯбыУ. Ҡапҡас
ҡаплау, һауыт-һабаны аш ъяулы ҡ менән ҡаплау,
ш [Шафиҡ] башын япраҡлы ботаҡтар менән
ҡаплап ҡыуыш эшләне. Я. Хамматов. Хәтирә
битенә аҡ яулы гын ҡаплап .., ҡайнар ҡомга сал
ҡан һуҙы лып ятты. Ф . Иҫәнғолов. / Йәпгереү,
ыщытслаү өсөн ЯбыУ. Ҡ ул менән ауыҙҙы ҡаплау.
Ус менән битте ҡаплау. ■ [Гөлйөҙөм] шәмде ел
һүндермәһен тип ҡулы менән ҡапла[ны]. Һ. Д ә ү 
ләтпшна. Ергә түште ҡуйып, тимер кәрәк менән
баштарҙы ҡаплап ятабыҙ. Д. Юлтый. / Кейемде
өҫкә ЬалыУ, ЯбыУ. Әсмә башына шәл генә ҡаплап
сыгып йүгерҙе. Б. Бикбай.

2. Нимәнелер өҫтән t o t o h i лбып, күренмәҫлек
итеү. Ерҙе ҡар ҡаплаган. Яурынды ҡаплап тор
ган оҙон сәс. Битте саң ҡапланы, ш Й ылгаларҙы
боҙ ҡаплаган, хатта ярҙарын да белгертмәҫлек
итеп көрт һалып киткән. Ш. Янбаев. Е л сыга ла
беҙҙе ҡаплай тик туҙан, сүп, ҡом менән. Ш. Б а
бич. / Күп бУлыУ, күп бүлып сығыү, ү ҫеү һ . б.;
баҫыү. Битен һипкел ҡаплаган. Ташты мүк ҡап
лаган. ■ М ең йырлы матур яҙ килә, ҡырҙарҙы
ҡаплай гөлдәр. Р. Ниғмәти. Йортто дүрт яҡлап
сейә агастары ҡаплаган. Ф . Әсәнов. / Күп бүлып
киң араүытстса таралыү, Күп үрынды биләү.

Эре-эре ҡыҙыл ҡырмыҫҡалар .. ер өҫтөн ҡаплап,
мыжгып йөрөп яталар, ти. Ж. Кейенбаев. Тау
битләүҙәрен тотош ҡаплап ятҡан мал-тыуарҙар
ҙың иҫәбе-хисабы булмаган. Н. И ҙелбай. И генле
йөктәр ҡаплаган элеваторҙар юлын. Р. Ниғ
мәти.
3. Ыгпытслаү, Ьатслаү. Йөрәгеңә атҡан дошман
угын тәнем ҡаплар минең, уҙгармаҫ. р . Ниғмәти.
/ Ыгпытслап, ябып нимәгәлер тсамасаүлаү, томалаү. К үҙҙе йәш ҡапланы. Өйгә яҡты төшмәй,

агас ҡаплай, ш Ҡ апыл Гәрәйҙең күҙ алдарын

бич .
4. күсм. Етешһеҙлек, хаталарҙы һ. б. йәшереү,
һиҙҙермәү. И ндрил үҙенең гәйебен .. фәлсәфәләр
менән ҡапларга тырыша. Д. Юлтый. / Тотонол
ған сығымды ҡайтарыу. Алынган доход йөк та
шыу расходын да ҡаплай алмай. С. Агиш.
5. Инә малды аталандырыу; ҡасырыу (иркәк
малдарға ҡарата).
6 . Һауыт кеүек нәмәнең төп яғын, аҫтын өҫкә
әйләндереү; түңкәреү. Сынаяҡты ҡаплау. К аса

ларҙы береһе өҫтөнә береһен ҡаплап ҡуйыу.
/ Һауытты әйләндереп эсендәге шыйыҡлыҡты
бер юлы ҡойоу; түңкәреү. А уы ҙга ҡаплау.
■ [Гәрәй] бер күнәк һалҡын һыуҙы башынан
аша ҡапланы. Б. Бикбай.
ф Дым ҡаплау ҡар. дым. Ауыҙын ҡаплау ҡар.
ауы ҙ. Һуйған да ҡаплаған бик ныҡ оҡ тағаи
(кешегә ҡарата). Ә улы? Атаһына ш ул тиклем
оҡшаш .. — һ уй га н да ҡаплаган. Ғ. Әхмәтшин.
Ҡ АПЛАУЫ С и. Н иҙелер ҡаплай торған нәмә;
ҡапҡас, япма.
ҠАПМ А киҫ. ҡар. ҡап 3. Ҡапма урта. Ҡапма

ярты.
Ҡ А П М А-Ҡ Ар ШЫ с. 1 . Бер-береһенә бөтөнләй
түра килмәгән, оҡшамаған, бер-береһен кире
ҡаҡҡан. Ҡапма-ҡаршы фекер. Ҡапма-ҡаршы

яуап. Ц Ҡапма-ҡаршыһын эшләү. // Әйткәнгә
ҡапма-ҡаршы һөйләү, ш Бер-береһенә капма-ҡаршы булган ике синыфтың берләшергә мата
шыу ы көлкө генә ине. 3 . Шәрҡи.
2. р. мәг. Ҡара-ҡаршы, йөҙгә-йөҙ килеп.
Ҡапма-ҡаршы ултырыу. Ҡапма-ҡаршы ҡуйыу.
ҠАПМ А-ҠАРШ Ы ЛЫ Ҡ и. Ҡапма-ҡаршы бүл
ған хәл, күренеш. Капитализмга хас булган
ҡапма-ҡаршылыҡтар, ш [Әҫәрҙә] йөкмәтке киң
леге менән әҙәби форма араһындагы гәҙәттәге
ҡапма-ҡаршылыҡ килеп тыуа. М. Минһажетдинов.
ҠАПРАЙ Ы У ҡ. һөйл. 1. Килешле бүлып ятып,
һылашып тормаү; ҡабарыу, ҡапайыу. Тундың

аркаһы ҡапрайып тора. Сүмәлә тапап һалынмаган, ҡапрайып ултыра.
2. күсм. Ү ҙеңде шәпкә ҡуйыу; маһайыу. [Б а 
ҡаға ханым — иренә:] һ и н барҙа бесәй булып
йөрөгән кешеләр хәҙер ҡапрая башланы.
С. Кулибай.
Ҡ А П РЫ Ҡ и. 1. Урманда, һаҙҙа үҫкән оҙон
ашһыҙ үлән. Ҡапрыҡ сабыу. / / Ҡапрыҡ үлән.
2. Былтырғы оҙон ҡыу үлән. Бы йыл ҡапрыҡ
көслө, үрт сыгырга әҙер генә тора. Ғ. И ш бу
латов.
3. Ҡапрайып өйөлөп ятҡан ҡоро үлән; сыбыҡсабыҡ. Юлбарыҫ үҙенең икенсе балаһын ҡап
рыҡ аҫтынан килтереп сыгара (Әкиәттән).
#
Арпа еймәҫ аргымаҡ ҡапрыҡҡа моң булыр.
Мәҡәл.
ҠАПСАЙЫ У ҡ. һөйл. Шешмәкләнеп, ҡабарып
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ҺалыныУ (күҙ ҡабағы, күҙ төбө, тамаҡ аҫтына
тсарата). Ҡапсайеан күҙ,
Ҡ а П С а Ҡ н. Ике үркәсле дөйә (үркәс араһы
Ятсын, алғыһы ҙүрыратс бүлғаны).
Ҡ а П С а Л и, диал. Ике таУ араҺынДағы тар
тсыҫытс.
ҠаПСЫҠ и, 1. Бәләкәй тотс; тоҡсай. А кса
капсыгы. Юл капсыгы, / диал, Тоҡ. Он капсыгы,
2. күсм. Кешенең ниндәиҙер бер сиФатын хупламай, Уға баҫым яһағанда әйтелә. Ғәйбәт кап

ҠАПТЫр М а и. 1. Ике яғын яҫы итеп, көмөш
менән биҙәкләп, семәрләп эшләгән элгес (кам
зул, КәзәКи КеүеК Кейемдә Ьәм ҡәмәрҙә була).

сыгы, Х ы ял капсыгы. Х әйлә капсыгы,
ф Таш ҡапсыҡ төрмә. [Xәмит:] Айытбай бөгөн
булмаһа, иртәгә таш капсы кка китә торган кеше.
С. агиш . Тот ҡапсығыңды йәки ҡапсығыңды киң
тот буш өмөттән көлөп әйтелә. [Әхмәҙуллин:]
Ә ллә һин гел мактарҙар тип көткәйнеңме? Әҙер
ләп куйгандар, ти, тот капсыгыңды, Д. Исламов.
•
Беҙ капсыкта ятмай, Мәтсәл.
ҡ а п с ы ҡ л а н ы у ҡ. 1. Ҡапсытс һымаҡ (фор
маһыҙ, киң бУлыУ (кейемгә тсарата). [Н урияның

зифа буйын] өҫтөндә капсыкланы бырак торган
комбинезон да боҙа алмай, Ә, Таһирова.

2. Шешмәкләнеп, тсабарып тороУ (күҙ төбөнә
тсарата).
ҡ а п т а л и, 1. Эйәр-ыңғырсаҡтың ат арҡаһына лта торған ике ҡанаты. Ҡаптал кейеҙе, ■ Ғә
жәп эйәр ине был: капталдары, күмелдерек,
койошканы тарамыш менән беркетелгән, айыл
дарына көмөш баҫылган. 3 . Уратссин.
2. а т артсаҺының эйәр-ыңғырсаҡ лта торған
урыны.
ҡ а п т ы р окш. Ҡатыратс йотса нәмәне йомар
лағанда сытстсан таУышты белдергән Һү ҙ. Ҡ ап

тыр итеү.
ф Ҡаптыр тун буллмаған тышһыҙ тун. Төйөн
сөгөм йөкмәп, каптыр тундан килеп индем, ма
лай, калага. Ғ. амантай.
ҡ а п т ы ғ ғ а 1 и. 1. аҫы п йөрөмәле күн мотссай.

2.

диал. Ҡалълн.
ҡ а п т ы ғ ғ а 2 и. 1. Семәр баҫылған бил тсайышы. Ҡаптыргаһына кылысын таккан. Ғ. ИбраҺимов.
2. диал. кар. ҡаптырма 1.
ҠаПТЫ р ҒЫС и. Эләктереү, ҡаптырыу өсөн
хеҙмәт иткән ҡулайлама.
ҠаПТЫР ҠОПТОР, ҡаптыр ҙа ҡоптор оҡш.
1. ауы р аяҡ кейемен һөйрәп атлағанда, ҡоро
үләнде шауҙырлатып йырып барғанда һ . б. сыҡ
ҡан тауышты белдергән һүҙ.
2. с. мәг. һөйл. Ҡаптырлап торған, ҡаптыр.

Ҡаптыр-ҡоптор тиреләр, Ҡаптыр-ҡоптор итеү.
Ҡаптыр-ҡоптор килеү, ■ Ү лән араһынан бер
инә һуйыр, уның артынан, ҡаптыр-ҡоптор итеп,
балалары осоп китте. Н. Мусин.
Ҡ аП ТЫ РЛ аҠ с. Ҡаптырлап торған, ҡаптыр
лап тора торған. Ҡаптырлаҡ ҡагыҙ. Ҡаптырлаҡ
тире. ■ Ҡаптырлаҡ тун йәки сәкмән, шыгырлап
торган сабата .. кейгән кешеләр өйгә шыгырым
тулды. А. Карнай.
Ҡ аП Т Ы р лаТ Ы У ҡ. Ҡаптыр-ҡоптор иттереү.
Ҡаптыр-ҡоптор туныңды ҡаптырлатып кейерһең
(Халыҡ йырынан).
ҡ а п т ы р л а у ҡ. Ҡаптыр-ҡоптор килеү, ҡап
тыр-ҡоптор итеү.
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Ҡөмөш ҡаптырма, ш Татлыбай ,, биленә төрлө
төҫтәге ептән суптарлап һугылган яҫы ҡәмәрен
тартып, ҡаптырмаһын эләктереп ҡуйҙы. Ш. Шәһәр.

2. Ирҙәр Күлдәгенең ең осона ҡуйыла торған
баулы ҡуш төймә.
3. диал. ҡар. элгес 1.
4. диал. ҡар. таралғы '.
ҡ а п т ы р м а л а у ҡ. Ҡаптырмалы итеү, ҡап
тырма ҡуйыу. Ҡаптырмалап тегеү.
ҠаПТЫРМаЛЫ с . 1. Ҡаптырмаһы (1,4 мәғ.)
булған. Ҡаптырмалы кәзәки. ш Ҡаптырмалы
ҡайыш менән ҡыҫып быуҙым билемде (Халыҡ
йырынан).
2. Ҡаптырыу өсөн төймә, һиҙәп ҡуйып тегел
гән. Ҡаптырмалы ең. Ҡаптырмалы яга. ■ [Әҡ
лимә Сабитовна] өҫтөнә алдан ҡаптырмалы аҡ
халат кейгән. Н. И ҙелбай.
ҠаПТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡаптырыу 2 1.
ҡ а п т ы р ы у 1 ҡ. Верәй нәмәне кемдеңдер
ауыҙына ҡабырға биреү. Дарыу ҡаптырыу. Тә
мәке ҡаптырыу, ш Ҡейеҙбай ,, алмаһын ҡырҡып
ҡыҙга ҡаптырҙы (Әкиәттән). / күсм. Кешене
яуапһыҙ ҡалдырырлыҡ итеп әсе Һүҙ әйтеү, һо
ғондороу. Хәмиҙә әсе генә итеп ҡаптырмаҡсы
ине лә, әсәһе менән ҡарсыҡтан оялды. С. агиш .
ҠаПТЫРЫУ 2 ҡ. 1. Төймә, ҡаптырма, элгес
кеүек нәмәне эләктереү. И ҙелбай агай урынынан

торҙо ла, ҡуйтырының йомро төймәләрен ҡапты
ра башланы, X. Мохтар.
2. Ҡармаҡҡа эләктереү. Балы ҡ ҡаптырыу,
/А у ҡоралына эләктереү. Ҡапканга ҡаптырыу,
Т оҙаҡҡа ҡаптырыу, / күсм. Матҡып тотоп, эләк
тереү. Хәйерелбанат апайҙың тимер кеүек ҡаты
бармаҡтары беләктән ҡаптырып алды, 3 . Ғәли
мов.
3. күсм. Ҡулға төшөрөү; эләктереү, тотоу.

[Ҡатын:] Спектакль ҡарарга йөрөй тиһеңме ни
уны? Ҡыҙҙар ҡаптырырга йөрөй у л бында,
А, ҒирФанов. [Асияның] угрылыҡ буйынса ип
тәше булган, Уны ҡайҙалыр Себерҙә ҡаптыргандар, И. Иҙелбай.
4. Ҡоралдың үткерлеген һынау өсөн ҡулды
тейҙереү. [Ғ атау агай] бысаҡты оҙаҡ итеп, бар

маҡ битенә ҡаптырып ҡарай-ҡарай үткерләне,
Р. Ғабдрахманов.
ф Ҡармаҡҡа ҡаптырыу кешене берәй хәйлә
менән үҙ ҡулыңа төшөрөү.
ҡ а п т ы р ы у 3 ҡ. Тоҡанып яныуға килтереү,
янып китеүгә сәбәпсе булыу. Ут ҡаптырыу.
ҡ а п ш а н ы у ҡ. i . ҡайт. ҡар. ҡапшау 1. Ҡ ап

шанып эҙләү.
2. О ҙаҡ итеп берәмтекләп ҡапшау. [Хәкимдең]
нескә бармаҡтары, тиҫбе тартҡан ҡарттарҙыҡы
ш икелле, скрипка ҡылдары өҫтөндә ҡапшана
ине. 3 . Әхмәтов.
ҡ а п ш а у ҡ. 1. Ҡ ул менән тотҡолау, һыйпау;
һәрмәү. Кеҫәне ҡапшау. Ҡапшап ҡарау. Ҡ ап
шап тикшереү, ш Мәрйәм бюст янына килә. Уга
оҙаҡ ҡарап тора, ҡулдары менән ҡапшап ҡарай.
Ә. Мирзаһитов. Эшләпәһен эҙләй Сафый, йоклаган ерен ҡапшап, М. Сөндөклө. / күсм. Ситләтеп
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белергә тырышыу; тикшереү. Беҙ, гәҙәттәгесә,

ябалаҡ) ҡар эре күҙле йомшаҡ тсар. Беҙҙең яҡта

разведка төркөмдәре ебәреп, дошмандың көсөн
ҡапшап ҡараныҡ, «Ағиҙел», 1964, № 2.

Ғ. р амазанов. / Ергә яттсан шул кристалдар.

2. Ҡараш менән эҙләү, ентенләп Кү ҙә Теү.
Әфләтунов ,, оҙон өҫтәлде, өр-яңы трибунаны
ҡапшай-ҡапшай ҡарап сыҡты. Ә. Вәли. У л күрә,
күрә башланы, ҡараштары күкте ҡапшаны.
М. Басыров.
Ҡ аП Ы и. иҫк. Ҡапҡа.
ф Күк ҡапыһы асылыУ ш ул уҡ күк ҡабағы
асылыу (ҡар. күк :i).
ҠаПЫЛ p. 1. Етеҙ, киҫкен хәрәкәт менән;
кинәт. Ҡапыл тороп ултырыу, ш Я мал ҡапыл
боролоп, асыҡ торган тәҙрә янына килде. М. 'Та
жи. Ҡапыл тартып алдым ҡулымды, утҡа бешкән
кеүек һиҫкәнеп. К. Кинйәбулатова.
2. КөТмәгәндә, уйламағанда, иҫкәрмәҫтән. Ә

бер саҡты, ҡапыл таң алдынан, елме, кемдер
тәҙрә шаҡыган. Ғ. Сәләм. [Сөмбөл:] Әхмәт, ҡа
пыл арттан килеп, башымды толоп менән ҡапла
ны ла санага төртөп ауҙарҙы. Ф . Әсәнов.
3. Бик тсыҫтса ғына ваҡыт эсендә, бик тиҙ, кинәт. Эш ҡапыл гына бөттө лә ҡуйҙы, ш Минең
аптырауым ҡапыл югалды. Д. Юлтый.
4. с. мәг. Ғиҙ генә тсабынып, тсыҙып китеүсән.

Ҡапыл кеше.
Ҡ аП Ы ЛҒар а Р. ҡар. ҡапыл-ҡара.

ҠаПЫЛДа Р. 1. Шул утс мәлдә,

тиҙ генә. Ҡ а

пылда ышанмай тороу, ш Хөрмәттең теленә
ҡапылда йән иретерлек һүҙ килмәне. Я. Вәлиев.
2. Көтмәгәндә, уйламағанда; тсапыл. Быйыл
йәй килә холоҡһоҙ, һыуынды ла ҡуйҙы ҡапылда,
К. Кинйәбулатова.
3. һөйл. O hio мәлдә, хәҙергә, әлегә. Ярай, таң-

га, бәлки, буран баҫылыр, ҡапылда бында ҡа
лайыҡ. С. Кулибай. — һаум ы , Ғариф улла ба
бай!.. — Ары у әле ҡапылда. Ултырып кит. Э. Ва
хитов.

ҡапы лдан

р. Уйламағанда, көтмәгәндә,
иҫкәрмәҫтән; тсапыл. Ҡапылдан йырлап ебәреү,
m Бер саҡ ҡапылдан ут һүнеп ҡала. Т\ Арслан.
Ҡ а П Ы Л -Ҡ а Р а Р. Шул мәлдә үк, тсапыл ғына.

Тыңлаусылар ҡапыл-ҡара ни әйтергә белмәй
һүҙһеҙ тынып ҡалды. 3 . Бишпева. Батша [егет
тең һүҙенә] ҡапыл-ҡара ышанып етмәй (Әкиәт
тән).

ҠАПЫЛТ р. диал. Ҡапыл.
Ҡ аП Ы Л Т аға Р. диал, ҡар. ҡапылда 3.
ҠаПЫЛТЫН р. диал, ҡар, ҡапыл 3.
ҠаПЫС с. 1. Шешмәкләнеп, тсапсытсланып
торған. Ҡапыс күҙ. Ҡапыс ҡабаҡ. ■ Ҡапыс
күҙле, һары бужмаҡ йөҙлө Нәгим бисәһе Вәлимә
лә килеп етте. Һ. Дәүләтшина.
2. диал. Кепес.
ҡ а п ы с л а н ы у ҡ. Ҡапыстса әйләнеү, тсапыс
булыу. К үҙе ҡапысланган.
Ҡ а Р и. Болоттан ап-аҡ булып, төрлө кристаллик Формала ойошоп яуа торған яуым-төшөмдөң
бер төрө. Б оҙлауы ҡ ҡар. Епшек ҡар. Ҡар бөртө

гө. Ҡар бураны. Ҡар төшөү. Ҡар һырыу. Ҡар
болото, ш Октябрь байрамы алды көн ине. Иртә
туңдырып ҡырпаҡ ҡар төштө. Ф . Иҫәнғолов.
Көнө көнмө .., ҡар ҡатыш ямгыр яуа. Ә. М ирза
һитов. Йәш ҡар яңы яуған тсар. Йәш ҡарҙан һуң
һалҡынайтып ебәрҙе. Я. Вәлиев. К үбәләк (йәки

гына күбәләк ҡар шундай матур булып яуа бит.
Йоҡа ҡар. Ҡ алын ҡар. Йомшаҡ ҡар. Өрпәк ҡар.
Ярмалы ҡар. Ҡар кисеү. Ҡар көрәү. Карга ба
тыу, Ҡарга буялыу, Ҡарга сумыу. Ҡар һыуы,
■ Яҙгы туңгалаҡ ҡарҙа [Байморат] агаһы менән
икәүләп урманды ҡырҡып ташланылар, К. Мәр
гән. Урамдагы юлдарҙы ҡар баҫып киткән,
Ф . Әсәнов, а л а ҡар тсар иреп, урыны-урыны ме
нән ер асыла башлаған яҙғы мәл. а ҙ а у ҡар оҙатс
яттсан тсар. Ҡ ар күҙе тишелеү тамсы тамып, тсар
ирей башлау. Ҡ ар тотҡос тсар тотоу өсөн тсуйыла
торған кәртә. Ҡ ар тотоу ышытс тсуйып, баҫыуға
тсар туплау. Ҡ ар Ьөрҙөрғөс тсар тотолЬон өсөн,
тсалын тсарҙы тсырғыслай торған машина.
ф Ҡ абаҡҡа [ҡарыш] ҡар яуҙырыу ҡар, ҡа
баҡ 1. Ҡыҙыл ҡар яуғас бер ватсытта ла буласатс
түгел нәмәгә тсарата әйтелә.
# А ла ҡарҙа аласагың булһын, Мәтсәл.
Ҡ А Р А 1 1. с. Ҡором, күмер төҫөндәге; киреһе
атс. Ҡара төҫ. Ҡара сәс. Ҡара ҡаш. Ҡара ко

стюм, Ҡара таҫма. Ҡара тупраҡ, ш һы лы убикә,
һылыу туташ, ҡыҙ солтаны, бит уртаңда ҡара
миң бар — бит сулпаны, Ш. Бабич. Ҡара ҡытат
елән ай иңемдә, ҡара ебәк билбау билемдә (Х а 
лытс йырынан). Шоморт ҡара бик нытс тсара,
ҡап-ҡара. Шоморт ҡара күҙ. / Ғөрлө төҫтөң ү ҙ е 
нә бер төрлө ҡоңғорт төҫмөрөн белдерә. Ҡара
йәшел. Ҡара күк. Ҡара ҡыҙыл. / Ғәҙәттәге йәки
төп төҫкә ҡарағанда ҡуйыраҡ төҫтә булған. Ҡ а

ра төтөн. Ҡара туҙан. Ҡара ҡан. ш Әле генә
тып-тын торган һауа ҡапыл боҙолоп, ҡара болот
сыҡты. М. Ғажи. / Көн яҡтыЬы булмаған йәки
көн яҡтыһы төшмәгән; ҡараңғы. Ҡара кис. Ҡара
таң. Ҡара урман, j I Кис ҡараһы, ш К үккә ра
кеталар күтәрелә ярып төндөң ҡуйы ҡараһын.
X. Кәрим. / Тәне аҡ булмаған йәки ҡояшта янып
аҡлығын юғалтҡан. Ҡара тәнле халыҡ. Ҡара
кеше. / / М инең тән ҡояшҡа бешкән бит?.. [Зәй
нәп:] Күрәм, артыҡ ҡара янганһың, Ким. Ғ. Сә
ләм.
2. Ҡ ар булмаған, ер асыҡ ятҡан; ҡарЬыҙ. Ҡ а
ра көҙ. Ҡара туң. Ҡара һыуыҡ. ■ Тирә-яҡтагы

ауылдарҙың ярлы-ябагалары .. ҡара көҙгә кер
гәнсә урагын урып, игенен һугып, тау-тау итеп
мәгәзәйгә ташып ҡалгандар. М. Ғажи. / и. мәг.
Ҡ арҙан асылған ер. Ҡарага баҫыу. Ҡарага сы
гыу. Я ҙ етте, мал аягы ҡарага тейҙе. / и. мәг.
Ерҙең ҡарҙан асылған мәле; яҙ башы. [Әхмәт
агай:] Бы йыл да ашлыҡты яңыга түгел, яҙгы ҡа
рага тиклем дә һуҙып булманы. Үтескә биреүсе
лә юҡ. Ғ. Әмири. Ҡ араға аяҡ баҫыу ҡыш сығыу,
яҙҙы еткереү. К үп кенә колхоздарҙа бесән бөттө.
М алды нисек ҡарага баҫтырырбыҙ инде. Я. Хам
матов.
3. Керле, бысраҡ. Бите ҡара. Йыуылмаган
ҡара кер. Бысраҡ ҡара ҡул. / / Ҡарага ҡатыу.
4. Айырым оҫталыҡ, квалиФикаңия талап ит
мәгән, күберәк ҡул көсөнә, Физик эшкә бәйле
булған. Ҡара эш. Ҡара көс.
5. р еволюңияға тиклемге р оссияла: түбәнге
ҡатламға ҡараған, ябай халыҡҡа мөнәсәбәтле;
белемһеҙ, наҙан. Ҡара мужик. Ҡара эшсе.
■ [Баяр:] һ еҙҙең кеүек гимназисткага ҡара ха 
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лыҡ араһында бил бөкрәйтеп, бесән сабып йөрөү
окгиамай. М. Тажи. Сура, сура, сурамын, түрә
түгел, карамын (Халытс йырынан). / Культу
раһыҙ, артта тсалған, наҙан. М ейәҙ ауылы к у л ь 
тура үҙәгенән ситтә булып, .. гәҙәттән тыш кара
ине .. һораша башлагас, бөтә ауылга ике генә
бөртөк уҡый-яҙа белгән кеше барлыгы мәглүм
булды. И. Насыри. / Ҡағыҙға Яҙып дөрөҫ итеп
этләнм әгән, тсағыҙ битенә төшмәгән. Октябрь
революцияһынан һуң .. башланган кара бүле
шеүҙең беренсе һөҙөмтәһендә ерҙе эшләмәй
биләүҙәр бөтөрөлдө. «Оовет Ваппсортостанының

ра итеп күрһәтеү менән ни файҙа сыгармак булаһыгыҙҙыр, мин аңламайым. М. Тажи. Ҡ ара та
ныу утсый-яҙа белеү. Ҡолмәт ҡара танып, уҡып-яҙмаһа ла, активлыгы булды һәр эштә. Т. Й әнә

Ун йылы», 1929.
6. күсм. Йәм-тәм бирерлек сиФаты бүлмаған.
Ҡара бутка. ■ Ҡайҙа ал таң, кояш, якты ай?
Елдәр бейей кара яланда. Ғ. Хәйри.
7. күсм. ҠыуанысЬыҙ, тсаиғылы, ғазаплы,
ауыр. Ҡара бәхет. Ҡара тәҡдир. Ҡара яҙмыш.

Ҡара көндәр килде.
8. күсм. Күңел бысраҡлығынан килгән; Яуыз,
мәкерле. Ҡара ниәт. Ҡара уй. ■ Тулҡы нлана
ҡара көскә ҡаршы дәһшәт менән эшсе донъяһы.

би. Тырнаҡ ҡараһындаи бик әҙ, бик бәләкәй.
Тырнаҡ ҡараһындай ҙа гәйебем юҡ. Яман ҡара
һөйл. аятс тсулдағы Ьыҙлаулы тсаты ауырыу.
ф Аҙашмам тигән егетте ҡара томан аҙашты
ра. Мәтсәл. А ҡ матур — саҡ матур, кара матур —
бик матур. Әйтем. Ҡара ташты йыуһаң да агармай. Әйтем. Ҡара кешенең тире сыҡҡансы, аҡ
кешенең йәне сыгыр. Әйтем. Үҙемдеке тигәндә
үгеҙҙәй ҡара көсөм бар. Әйтем.
Ҡ А р а 2 и. Яҙыу өсөн тсулланылған, ниндәйҙер
буяу иҙелгән тыйытслыҡ. Зәңгәр кара. Ҡара

ҡара. Ҡ ыҙыл ҡара. Ҡара һурҙырыу. Ҡарага
буялы у. ■ Ҡара һауыттары көмөштөр, ҡәләмдә
ре уның ҡамыштыр (Халыҡ йырынан).
Ҡ а р а 3 и. Киндер йә башҡа нәмә Ьуҡҡанда
буйлыҡ оҙонлоғон иҫәпләү берәмеге (дүрт кәләп
буйына, йәғни сама менән алты метрға тиң).
Ҡ А Р А 4 и. һөйл. Эре мал, йылҡы-Ьыйыр малы.

Д. Юлтый.
9. күсм. Ү ҙе эйәреп килгән исемдәрҙең мәғәнә
һенә ҙур кимәл, көслө дәрәж ә -төҫмөрө бирә. Ҡ а

Ҡараһыҙ ҡалыу, ш Йортоңдо, ҡараңды ташлап,
ситкә китәһеңме?
Ҡ а р а Б а Л Ы Ҡ и. Оазандар ғаиләһенә ҡара

ра аслыҡ. Ҡара акһак. Ҡара бай. Ҡара йәйәү.
Ҡара ҡайгы. Ҡара тир. Ҡара ямгыр. Ҡара яу.

ған, һырт буйы йәшкелт төҫтәге, ҡанаты түңәрәк
йылға, күл балығы.
Ҡ а Р а Б а У Ы Р и. диал. Ирлән.
Ҡ а Р а в а Ш 1: ҡарабаш турғай турғайҙар ғаиләЬенә ҡараған ҡара түбәле, Ьары түшле һайраусы турғай. [ И смәгил:] Бынан ҡарабаш үткән.

/ Ҡайһы бер ауырыу исемдәре менән килеп, уның
көсәйгәнен белдерә. Ҡара ҡылау. Ҡара һырҡау.
■ [Ғәләмшә әбейҙең] ире һары менән өс йыл

ауырыны. Ш унан ҡара һарыга әйләнеп, ярты
йыл йөрөнө лә үлеп китте. С. Агиш.
10. Ҡайһы бер зоологик һәм ботаник атамалар
составында килә. Ҡара айыу. Ҡара ерек. Ҡара

ҡайын. Ҡара төлкө.
11. и. мәг. күпл. ҡаралар Шахмат һәм niannca
уйынында атстарға тсаршы Ятс Фигуралар.
ф Йөҙ ҡараһы хурлытс. Ҡыҙҙы кейәүе ташлап

китеү нисек хурлы ҡ булһа, ҡыҙ һоратып барган
ерҙән буш ҡайтыу ҙа ш улай уҡ оят, шундай уҡ
йөҙ ҡараһы тип иҫәпләнә. К. Мәргән. Йөҙгә ҡа
ра яғыу ҡар. йөҙ '. Й өҙө(ң) ҡара ҡар. йөҙ
Й өҙ(ө) ҡара ҡойолоу ҡар. йөҙ 1. Йөҙөн ҡара итеү
ҡар. йөҙ '. К үҙ ҡарам иркәләгәндә әйтелә; ҡ әҙер
лем, ғәзизем. [Гәүһәр:] Ай, балам, бәгерем,
бауырым, .. белмәйһең ш ул әсәң йәш ҡойганын
һине һагынып, минең күҙ ҡарам. С. МиФтахов.
К үҙ ҡараҺы ҡар. кеш елек2. К үҙ ҡараһындаи
(йәки ҡараһы кеүек) иң яҡын, тсэҙерле. Ҡүҙ ҡа
раһы кеүек яңгыҙ атты — туры атты бигерәк
яраттым. В. Ишемғол. Ҡ ара болот һымаҡ лбырылып, дәһшәт һалып килгән нәмәгә тсарата әй
телә. Төрлө яҡтан ҡара болот һымаҡ баҫып к и л

гән был хәшәрәт көстәр менән көрәшкә бөтә и л
дең эшсе, ярлы лары саҡырылды. Һ. Дәүләтшина. Ҡара бура ҡар. бура 1 1. Ҡ ара буран ҡар. б у 
ран 2. К үлдәк-ф әлән алырга булһа, өйҙә ҡара
буран сыга. Ғ. Ғүмәр. Ҡ ара бутҡа ҡар. бутҡа 1.
Ҡ ара груһ ҡар. груһ. Ҡ ара иҫәп ҡар. иҫәп 1. Ҡ а
ра йөрәкле ҡар. йөрәк. Ҡ ара йәштән ҡар. йәш 2.
Ҡ ара ҡағыҙ ҡар. ҡағыҙ. Ҡаранан аҡты айырыу
йәки аҡты ҡаранан айырыу ҡар. айырыу. Ҡ ара
ны аҡ итеп күрһәтеү йәки аҡты ҡара итеп күрһә
теү үҙ Фаиҙаңдан сығып, ялғанды дөрөҫ иәки
дөрөҫтө ялған итеп аңлатыу. [Сәгиҙә:] Аҡты ҡа
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Ул дегәнәктән оҙонморон ҡарышлауыҡтарын
сүпләп ашай ҙа орлогон ҡалдыра. Я. Вәлиев.
Бәләкәй ҡарабаш турғай ҡара түбәле, буҙ түшле
ваҡ урман ҡошо.
ҡ а р а в а ш 2 и. Р оза сәскәлеләр ғаиләЬенә
ҡараған күп йыллыҡ дарыу үләне. Д арыу ҡара

башы. ш Урмандарҙа кәрешкә, ҡарабаш һәм
көпшә сәскә ата. Ә. Вәли.
ҡ а ғ а в о й ҙ а й и. 1. Аҡ баллы сәскәле, өс
ҡырланып торған көрән орлоҡло иген үҫемлеге.

Сәскәле шәл ябынган ҡарабойҙай, һаргылт сәскә
атҡан йүкәләр, һиҙәһеңме, ҡорттар балыгыҙҙы
умартага урлап осалар, Ғ. Хәйри.
2. Шул үҫемлектең аҙыҡҡа ҡулланылған орло
ғо. Ҡарабойҙай бутҡаһы. Ҡарабойҙай ярмаһы,

ш Ҡарабойҙай, ҡарабойҙай! һалдат ҡаҙанының
батшаһы .., кем генә яратмай һинең туҡлыҡлы,
тәмле бутҡаңды! Д. Исламов.
Ҡ А р АБӘЖ ЕЙ и. диал. Тарма.
Ҡ А РА ҒАЙ и. О ҙон ҡаты ылыҫлы, тубырсыҡ
лы, мәңге йәшел эре ағас. Ҡарагай агасы. Ҡара
гай сайыры. Ҡарагай урманы. / / Ҡарагай бүрә
нә. Ҡарагай өй. Ҡарагай таҡта, ш һы уы ҡ ҡыш
ҡа ҡарамай, йәш ел тора ҡарагай. Ә. Вәли. Ҡара
гай ҙа агас бейек агас, менеп булмай кирәм булмагас (Халыҡ йырынан).
Ҡ А р А:ҒАЙ-ҠЫПСАҠ и. Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенең бер ырыуының исеме.
ҡ а ра ғ а й л ы с. Ҡарағай ағастарынан тор
ған. Ҡарагайлы ҡара урман кемгә ышыҡ булмаган (Халыҡ йырынан).
Ҡ арағаЙЛЫҠ и. Ҡарағай ағастары күп
үҫкән ер; тсарағай урманы.
ҡ а ра ғ а л п а ҡ и. Ҡарағалпатсста төпның
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тәшкил иткән милләт һәм шул мил
ләттең бер кешеһе (төрки телдәренең береһендә
һөй л әтә). Ҡараеалпак халҡы, Ҡ арагалпаҡ ҡа

ған, бөркөттән бәләкәйерәк ҡара йыртҡыс ҡош
(ағас башына оллай). Ҡ үлдә йөҙгән ҡаҙҙы тибер
гә һауаларҙан оса ҡарагош (Сеңләүҙән).
ф Ҡарағошло мисәт һөйл. Батша Россилһының дәүләт гербы төшөрөлгән рәсми мисәт. Бер

халҡы н

тыны, Ҡарагалпаҡ теле,
ҡ а р а ғ а л п а ҡ с а Р. 1. Ҡ арағалпаҡ телендә.
Ҡарагалпакса һөйләшеү,
2. Ҡарағалпаҡ халҡына хас рәүеш тә. Ҡ ара галпаҡса бейеү,
ҡ а р а ғ а н н. диал. 1. Эт мУйылы (ҡар,
мУйыл).
2. Селек.

ҡ а р а ғ а н а т 1 и. Турғай һымаҡтар отрядына
ҡараған сыйырсыҡ ҙ Урлыҡ, ҡанат-ҡойроғо ҡара,
баты менән арҡаһы бУҙ Урман ҡошо (килбәте,
ҡылығы һайыҫҡанға оҡшаңҡырап тора).
ҡ а р а г а н а т 2 и. Сазандар ғаиләһенә ҡара
ған, ҡорман балығына оҡшаған йылға балығы.
Ебеткән борсаҡҡа, бешергән һолога, бойҙайга
опто, ҡараганат һәйбәт ҡаба. Ә. Чаныш.
ҡ а р а ғ а н д а бәйл. Төбәү килешендәге һ ү ҙ
ҙәрҙән һУң килеп, әйтелгән Фекерҙең сығанағын
күрҺәткәндә ҡүлланыла. [Ертыңлар:] Й үгерек

батыр бер көнлөк юлда йоҡлап ята, тын алышы
на караганда, башына әллә нимә кейҙерелгән
булырга тейеш (Әкиәттән). / Кем йәки нәмә ме
нәндер сағыштырып күрһәткәндә ҡүлланыла.

Айбулаттыц ҡульяҙы уы Сәфәрҙекенә караганда
асыҡ та, матур ҙа ине. Һ. Дәүләтшина.
ҡ а р а ғ а с и. К өҙөн ҡойола торған йомшаҡ
ылыҫлы, затлы Ьаналған ҡаты ағас. Ҡарагас
сайыры. Ҡарагас тубырсыгы. Себер карагасы.
/ /Ҡ арагас таҡта.
Ҡ аР ағаС Л Ы Ҡ и. Ҡарағас күп үҫкән үрын.
[Тацдыса] өйкөм-өйкөм үҫкән ҡайынлыҡтарҙы,
һирәк-һаяҡ ҡарагаслыҡ, ваҡ бешәлектәрҙе үтеп
.. бер үҙәктең башына килеп сыга (Әкиәттән).
ҡ а р а ғ а т и., ҡара ҡарағат 1. Һыу буйҙарында Ьәм баҡсала үҫә торған ваҡ ҡына әскелтем
ҡара емешле ҡыүаҡ.
2. Шүл ҡыуаҡтың емеше. Ҡарагат ҡагы. Ҡа-

рагат вареньеһы. Ҡарагат тиреү, ш Агас араһы
на инеп ҡарагат, муйы л йыйыуҙар бигерәк кү 
ңелле ине. М. ҒаФури. Ҡыҙыл ҡарағат ваҡ ҡына
әскелтем ҡыҙыл емешле ҡыүаҡ һәм үның емеше.
ф Тал ҡарағаты талға сырмалып үҫкән ваҡ
орлоҡло үлән. Эт ҡарағаты 1) баҡса ерендә
үҫкән аҡ сәскәле, ваҡ ҡара емешле үҫемлек;
2) диал. эт муйылы (ҡар. муйыл). Эт ҡарағаты
һымаҡтар бот. карТу Ф, помидор, тәмәке, тилебә
рән һ. б. ингән үҫемлектәр ғаиләһе.
Ҡ аР ағаТ Л Ы Ҡ и. Ҡарағат күп үҫкән урын.

Әсәйем .. Саҡабай биләненең һалҡын һыулы
инеше янындагы ҡарагатлыҡҡа алып бара ине.
С. Кулибай.
Ҡ а Р а ғ а Ш н. Дүрт мөйөшлө ваҡ йәймәнең
уртаһына тартҡан муйыл, еләк һалып, ике мөйө
шөн йәбештереп бешергән пирог төрө.
Ҡ а Р а ғ а Ш Ҡ а и. диал. Ҡашҡалаҡ өйрәк
(ҡар. өйрәк 1).
Ҡ аРаҒО Й РО Ҡ и. һөйл. а ж а у балаһы, бәлә
кәй аж ау балығы.
Ҡ аРаҒ О РТ и. ағыулы эре ҡара үрмәк
се (Урта азилла Ьәм Ҡырым сүллегендә йә
шәй).
Ҡ а Р а Ғ О Ш 1 и. Ҡарсығалар ғаиләһенә ҡара

Ҡ

нисә көндән ҡалага етеп, мең бәлә менән әлеге
шәжәрәгә карагошло мисәт һуҡтырып, кайтыуга сыга былар. Ә. Вахитов.
ҡ а р а ғ о ш 2 и. Салғыны һапҡа нығытыу өсөн
арҡыры ҡуйылған тимер. [Ғариф агай] ике иҫке
ҡарагош табып колхоз салгыларын ялганы.
В.

Викбай.

ҡ а р а ғ о ш л а у ҡ. Салғыға ҡарағош ҡуйыу.
Салгыны ҡарагош лау.
ҡ а р а ғ у р а и. 1 . йыйн. Эре-торо, ҡаты сүл
үләне. Ҡарагура сабыу. Ҡ арагура бесәне, ш һ у гыштан һуңгы ауыр йылдар. Яландарҙы аҡта
мыр алган, ҡарагура баҫҡан. Ғ. Вәлиев. А ҫы л
йылҡы малын ҡәҙерләй белмәйҙәр. Тәрбиә юҡ
йүнләп .., ҡышҡы сатнама һыуыҡтарҙа ҡарагура
ашаталар. Ж. Кейекбаев.
2. диал. Ҡ алдау ер. Сиҙәм, ҡарагура яланда
рын иген баҫыуҙары итәйек. Ҡ. Д аЯн.
Ҡ аРаҒУ СҠ Ы Л С. Ҡ араға тартым төҫтәге,
ҡараһыу. Баш өҫтөндә йондоҙҙар йымылдай,
Ҡ арагусҡыл күкте электр билбауы һымаҡ, ҡаҙ
юлы уратып алган. Ә. И хсан. / Төрлө төҫтөң
ҡараға тартым төҫмөрөн бирә. Ҡ арагусҡыл
йәшел. Ҡ арагусҡыл ҡыҙыл.
ҡ а р а ғ у с ҡ ы л л а н ы у ҡ. Ҡарағусҡыл төҫ
алыу, ҡарағусҡыл төҫкә инеү. Ҡ арагусҡыллана
башлаган эре башаҡтар түбән эйелгән. Остарын
да ынйы кеүек тамсылар йылтырап тора, Ә. Вә
ли.

Ҡ аРаҒЫ Л Т с. диал. Ҡарағусҡыл, ҡараһыу.
Ҡ а Р а З [гәр.] и, иҫк. Яуызлыҡ, һ и нән ш ул
ҡараздан башка ни көтәһең инде.
ҡ а р а з и р ә и. Эт ҡарағаты һымаҡтар ғаилә
һенә ҡараған, аҡ буранка сәскәле, киң киртләс
япраҡлы, эре сәнскәкле, көп эсендә була торған
ваҡ ҡына ҡара орлоҡло ағыулы үлән.
Ҡ а Р а Й бәйл. 1. Т өбәү килештәге һүҙҙәрҙән
һуң килеп, хәрәкәттең йүнәлеш Яғын белдерә;
табан. А лга карай. Түбән ҡарай, ■ Йондоҙ

ҡашҡа А рал диңгеҙе ягына ҡарай сабып сыга ла
китә (Әкиәттән). / Эш-хәрәкәттең башҡарылышы билдәле бер ваҡыт алдынан буласағын бел
дерә; табан. Байрамга ҡарай. Төшкә ҡарай,
■
Кискә ҡарай ҡаланан тагы яңы хәбәрҙәр
өҫтәлде, Д. Юлтый.
2. һөйл, ҡар. күрә 2. Заманына ҡарай эш итеү.
•
Еренә ҡарай йыланы, тауына ҡарай бола
ны. Мәҡәл.
ҡ а р а й т ы л ы у ҡ. төш. ҡар. ҡарайтыу. Ҡа-

райтылган ҡаш.
ҡ а р а й т ы у ҡ. 1. Ҡ ара төҫкә индереү, ҡара
итеү. Таҡтаны ҡарайтыу, ш Сәстәре лә ҡара,
керпеге лә, әллә Ҡара диңгеҙ ҡарайтҡан. Я. Ҡолмой.
2. Кер ҡундырып бысратыу. Күлдәкте ҡарай

тыу.
3. күсм. Яҡшы исемгә тап төшөрөү, бысратыу.
Юҡ инде, Тәнзилә еңгә .., һинең һыу багың өсөн
ил алдында исемемде ҡарайтып булмаҫ, М. Та
жи.
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ф Й өҙ(ҙө) ҡарайтыу йөҙөн тсара итеү (ҡар,
йөҙ ').
Ҡ а Р а Й Ы У ҡ. 1. Ҡ ара төҫнә ннеү, тсара төҫ
алыу. Снарядтан емерелгән стеналар, пожарҙан

ҡ а р а л а м а и. Ҡулъяҙманың атстса күсерелмәгән тәүге һыҙмалары. [Уҡытыусы уҡыусылар-

ҡарайган өйҙәр, асыҡ түбәләр күңелгә шомлоҡ
бирәләр, Д. Юлтый. А лмалар аллангандар, ҡарагаттар карайгандар. Т\ арслан . / Ел, ҡояш
һ. б. тәьҫирендә тсарағустсыл төҫ алыу. Бите
ҡояшҡа янып ҡарайган. ш [Соганың] түңәрәк
ләп баҫылган уҡаһы иҫкереп, ҡарайып мишура
булган. Ғ. Дәүләтпшн.
2. Ҡ ара төҫтә булыу, тсара булып күренеү.
Ҡашы ҡарайып тора. ■ Алыҫтарҙан ҡарайып ай
күренгән Ҡара төлкө тигән тау микән (Халытс
йырынан).
3. Кер тсунып бысрау. Ҡарайган күлдәк.
■ [Гөлбоҫтан:] Яҫтыҡ, мендәр тыштары ла ту
ҙып, ҡарайып, йыртылып бөттө. Ғ. Дәүләтпшн.
4. күсм. Kenie теленә эләгеү, хурлытстса
тсалыу.
ф Йән ҡарайыу ҡар. йән. К үҙ ҡарайыу эшләи-эшләй эшләп бөтә алмай йәки көтә-көтә көтөп
ала алмай аптырап бөтөү. [Ҡ арлугас:] Ҡайҙа

югалдың ш ул тиклем оҙаҡ? Көтә-көтә күҙем
ҡарайҙы. В. Викбай.
• Кем менән карайганһың, шуның менән
агар. Мәтсәл.
Ҡ аР аЙ Ы Ш Ы У ҡ. урт. ҡар. ҡарайыу 1, 2.
Ҡ а р аК Ү Л и. 1. Ҡыҫҡа ғына бөҙрә йөнлө,
затлы һарытс тотсомо. Ҡ аракүл һарыгы. Ҡ аракүл
үрсетеү,
2. Шул һарытстың бәрәстәренән алынған ҡиммәтле тире. Б уҙ ҡаракүл. Ҡара ҡаракүл. / с. мәг.
Шул теренән тегелгән. Ҡ аракүл бүрек. Ҡ аракүл

яга.
Ҡ ағаК Ү Л С Е Л Е К и. Ҡ аракүл һарыҡтары
үрсетеү эше. Ҡ аракүлселек эше.
ҡ а р а ҡ 1 и. 1. Кеше малын урлау менән шөғөлләнгән кепте; бур. Ат ҡарагы. ш Бер ҡараҡ
күршеһенең һарыгын урлап, баҙарга алып бар
ган (Әкиәттән).
2. иҫк. В а т т а иҙгенлегенә ҡ арты б а т күтәр
гән халытс көрәшсеЬенә кәмһетеп әйтелә.
ф Ҡараҡ күҙенә ҡараңгы танһыҡ. Мәтсәл.
Ҡ а р а Ҡ 2 и. диал. 1. К үҙ, Кү ҙ ҡараһы.
2. эйл. ф. ҡарағым Иркәләгәндә яратып әйте
лә. [Хан:] Ҡараҡтарым, һәр берегеҙ йылҡылар
янына барып, йүгән шылтыратыгыҙ. «Заятүләк
менән һыуһылыу».
ҡ а р а - ҡ а р ш ы Р. ВереЬенә икенсеһе ҡаршыл а т , бер-береһенә тсарты. Ҡара-ҡаршы осра

шыу. Ҡара-ҡаршы килеү. Ҡара-ҡаршы улты
рыу. ■ Ирҙәр ҡара-ҡаршы баҫып бик оҙаҡ һүҙ
һеҙ торҙо. 3 . Виишева.
ф Ҡара-ҡаршы йырлау бер-береңә яуап ите
шеп йырлау. Ҡара-ҡаршы өй ҡар. өй 1.
• Байрам ашы кара-каршы. Әйтем.
Ҡ а р аҠ ЛЫ Ҡ и. Урлашыу шөғөлө; бурлытс.

Ҡараҡлыҡта гәйепләү. ш [Мәҡсүт] элек-элек
тән ҡараҡлыҡ менән дан тотҡан ауыл. В. Викбай.
Ҡ а р а л а й : ҡаралай көйөү (йәки яныу) ш ул
уҡ ҡара көйөү (ҡар. көйөү). [Инсебикә:] Ир
ҡулында ҡайыш ҡамсы, ҡаралай көйә тәнең, ш ул
тамуҡта тагы күпме сыҙаһын минең йәнем?
С. Ғәбиҙуллин.
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га] докладтың планын төҙөргә ярҙам итә, ҡара
ламаһын уҡы п сыга. М. Ғималова.
ҡ а р а л а у ҡ. 1. Ҡ араға буяу. Ҡаралап биҙәк
төшөрөү.
2. күсм. Ғөрлө ғәйеп тағып нешене яман күрһәтеү; хурлау, насарлау. Исемде ҡаралау.
■
Йыйылышта Сәлимде яҡлап, Шамилды ҡараларга тырышһалар ҙа булдыра алманылар..
X. Мохтар.

ҠаРаЛДЫ и. \.(й ә к и урын ҡаралдыһы) Аҫтса
Ьала, түшәй торған нәмәләр, һанды ҡ өҫтөнә
төрлө ҡаралды — биҙәкле кейеҙҙәр, балаҫ мен
дәрҙәр, яҫтыҡ-түшәктәр, юрган-сергеләр — ыҫ
пайлап өйөп ҡуйылган. Ш. ШәЬәр. Ҡаралды
бауы урын тсаралдыһын йыйып, аумаһын өсөн
тарттырып тсуйырға эшләнгән сутслы-биҙәкле
яҫы бау. Ҡаралды тартмаһы диал. тсаралды
бауы .
2. (йәки өй ҡаралдыһы) Өй эсендә булған бөтә
кәрәк-яраҡ. Өй эсе ҡаралдыһынан бер нәмә лә
ҡалманы, һ угы ш алдынан алган шаршауыбыҙ
ҙа, ҡырҡ ҡорау булы п туҙып бөткән. Ғ. Д ә ү 
ләтшин.

ҠаРаЛЙЫМ с. Ҡарағусҡыл, ҡараһыу. Бына
бер ваҡыт һауала, елгә ҡаршы тотолган ебәк
таҫма кеүек, бер ягы оҙонораҡ, икенсе ягы
ҡыҫҡараҡ ҡаралйым бер нәмә килә башлай.
М. ҒаФури.

ҡ а р а л т ы н. 1. (йәки йорт ҡаралтыЬы) Ишек
алдындағы кәртә-ҡура Ьәм башҡа ҡоролмалар.
Агай-эне менән иҫке ҡаралтыларҙы төҙәттек,
тирмәндәрҙе, тимерлектәрҙе рәткә килтерҙек.
И. Ғиззәтуллин. Район .. төҙөкләнә һәм матурла
на бара. Яңы культура йорттары, хужалыҡ ҡа
ралтылары һалына. «Оовет Башҡортостаны»,
1986, 30 ғинуар.
2. (йәки донъя ҡаралтыһы) Өйҙәге, хужалыҡ
тағы бөтә булған мөлкәт (аяҡлы малдан башҡа).

Ауы лды ң күп кешеләре донъя ҡаралтыларын,
малдарын һатып ҡайҙалыр китә. В. Викбай.
ҡ а р а л т ы - ҡ у р а и. йыйн. Йорт ҡаралтыЬы.
[М алайҙар] яңы өй бураган, ҡаралты-ҡура
яңыртҡан йорттарга инеп йөрөнөләр. Ф. Ә сә
нов.
Ҡ а Р а Л Ы с. Ҡ ара биҙәкле. А ҡлы ситса күлдәк
кейҙем, ҡаралыһын кеймәнем (Халыҡ йырынан).
ҡ а р а л ы ҡ 1 и. Йөндән үреп, осона суҡлап
тәңкәләр, сулпылар тағып эшләнгән сәс үрмесе.

Ҡ аралыҡҡайы ҡара ебәк, тороп һала ҡыҙҙар
яурынга (Халыҡ йырынан).
Ҡ а Р а Л Ы Ҡ 2 и. 1. Ҡ ара төҫ, ҡара төҫтә бул
ғанлыҡ. Ҡашың ҡаралыгы еткән, һөрмә тарта
һың тагын (Халыҡ йырынан).
2. "Гомана булған хәл, наҙанлыҡ. [ Хәйретдин:]
Ҡаралыҡ — ҡара инде.. Ҡ ул ҡуйыуы көнө буйы
таш ташыгандан да ауырыраҡ [булды]. Я. Хам
матов.
3. күсм. Оятлыҡ, хурлыҡ. Й өҙгә ҡаралыҡ

килтереү.
Ҡ а Р а Л Ы У 1ҡ. 1. төш. ҡар. ҡарау 2, 3. Ҡ аралг ан фильм. Ҡаралган мәсьәлә.
2. Хәрби хеҙмәт йәшенә еткәс комиссиянан
үтеү. Ҡаралырга китер алдан рекруттар гәҙәт-
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тәгесә көн һайын кис, ятырҙа, урам буйлап
йырлашып йөрөнө, Ж. Кеиеьсбаев.
ҡ а р а л ы у 2 ҡ. диал. Ҡарайыу, ҡараңғыла

һөйләндереп, әүрәтеп ултырырмын. Тамам ҡарамыгып бөткәс, ҡасырбыҙ (Әкиәттән).
Ҡ а Р а М Ы Ҡ и. һөйл. Тиф .
Ҡ а Р а М Ы Ҡ Л а Н Ы У ҡ. диал. Томаланыү,

ны у
Ҡ А РА М А 1 и. Йылалар ғаиләһенә тсараған
оҙонсаратс лпратслы, иәиек ботаҡлы, тсубып Тора
торған ҡытыршы тсабытслы, эре ҡайышҡаҡ ағас.

/ / Ҡарама дуга, ш К үҙ алдында .. ҡарама кабыгынан яһалган аласыҡтар теҙелеп киткән.
М. ҒаФури.
ф Ҡ арама көлө һибеп ҡалыу ш ул уҡ [арты
нан] көл Ьибеп ҡалыу {ҡар. көл). арты ңа ҡарама
көлө ш ул уҡ артыңа көл {ҡар. көл).

ф И ш ле ише менән, ҡарама ҡыуышы менән.
Мәҡәл.

ҡ а р а м а 2 и. Оана табанының ҡара-ҡаршы
тырнатстарын тотаттырған бөгәзе. Баш ҡарама.
Ҡарама бөгөү.
Ҡ А РА М АЙ бәйл. Төбәү к и лет ФормаҺындағы
исем ҡылымдан һуң килеп, кем иәки нәмәгәлер
иғтибар итмәи эпг итнәнде белдерә. Этҡол бай,

ҡыш уртаһы булы уга ҡарамай, улының туйына
ике тыу бейә, бер тыуса һимертте. Ғ. Дәүләтпшн.
Ҡ АРАМ АЙ Ы Н СА бәйл. ҡар. ҡарамаЙ.
Ҡ а Р а м а Ҡ и. 1. Кем иәки ниндәиҙер ойошма,
УчрежДениеның лүаплылығы, етәкселеге. Л ес
хоз ҡарамагындагы урман. Завод ҡарамагына
биреү. Комитет ҡарамагына тапшырыу, ш Баш 
ҡорт АССР-ы үҙ ҡарамагындагы м әсьәләләрҙе
үҙ аллы хәл итә. «Ваписорт АООР-ының Консти
туцияһы», 1984. / К емдеңдер күҙәтеүе, тсараүы.

[Ҡунагымды] үҙ ҡарамагым аҫтында гына агас
баҡсаһына алып инеп йөрөтә инем. М. Ғаф ури.
Беҙҙең ҡарамаҡта биш йөҙҙән артыҡ һарыҡ, ике
эт һәм бер ҡарт ат. Ә. Вшсчәнтәев.
2. Верәи эпгге хәл итеүгә кемгәлер тсуйылған
иреК, ихтыяр. Н и ҡылһа ла үҙ ҡарамагында

булыр, ш һ ә р көнгө ю л уның [Новиков] тарафы
нан беҙҙең ҡарамаҡҡа ҡуйыла, Д. Юлтый.
ҡ а р а м а ҡ ҡ а Р. 1. Ҡарар күҙгә, тсарап тороУға. Тәү ҡарамаҡҡа. ■ Ҡарамаҡҡа шундай
ауыр кәүҙәле булһа ла, у л [Я р у л л а ] гәжәп еңел
һөйәкле һәм ҡыҙыу ҡанлы. Ш. Насыров.
2. Эиәлен КилеШендәге беренсе зат алмашы
нан һуң нилеп, нешенең уйын, Фе Керен белдерә.

М инең ҡарамаҡҡа, һ и н ең ҡарамаҡҡа у л нин
дәйерәк кеше?
Ҡ а Р а м а л а Н Ы У ҡ. төш. ҡар. ҡарамалау.
Ҡ а Р а м а л а Т Ы У ҡ. йөкм. ҡар. ҡарамалау.
Ҡ а Р а м а л а У ҡ. Оанаға тсарама 2 тсуйыу. Б а 
бай сана яһаны, табандарын үҙе бөктө, үҙе ҡара
маланы. Ғ. Дәүләтов.
Ҡ а Р а м а л а Ш Ы У ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ҡара
малау.

ҡ а р а м а л ы ҡ и. Ҡ арама 1 ағасы күп ү ҫ Кән
Урын.
Ҡ а р а м а ҫ т а н бәйл. Т өбәү КилеШ Формаһындағы исем ҡылымдан һуң килеп, кире һөиләмде баш һөйләмгә бәйләп, тсапма-тсаршылыҡ
мөнәсәбәтен бирә. Йәш булы уга ҡарамаҫтан.
Йылдар үтеүгә ҡарамаҫтан, ш Х алы ҡ күп б у
лы уга ҡарамаҫтан, бында эҫе түгел, һалҡынса.
С. Агин1 .
ҡ а р а м ы ғ ы у ҡ. һөйл. К үҙ һөҙ өлөп, йоҡоға
иҫереү. [Асия:] М ин батшаны өс көн, өс төн

тсараңғыланыү (күҙгә тсарата).
Ҡ а Р а М Ы Ш Ҡ а Р. диал. Ҡарамаҡҡа.
Ҡ а Р а Н и. 1. Туңмай ағып Ята торған тигпмә
иәки бәләкәй йылға. Умарталыҡ өсөн урыны

һәйбәт: йүкә урманы, эргәлә генә һалҡын ҡаран,
бәләкәй генә күл дә бар. «Ағиҙел», 1967, № 3.
2. Һыуҙың иылылап туңмай лттсан ере; йы
лыу.
ҡ а р а н л а у ҡ. Туңмай Ятыу; йылыулау.
ҡ а р а н ы у ҡ. Ян-яҡҡа күҙ йөрәтөү, тирә-яҡтса Tcapani т атл ап күҙәтеү. Алан-йолан ҡараныу,

ш Закир ялт-йолт ҡаранып, башта йәшел ба
ҙарҙа йөрөнө. 3 . Биишева.
ҡ а р а ң ғ ы с . 1 . Ятстылытс төшмәгән, ятсты
булмаған. Айһыҙ ҡараңгы төн. Көҙгө ҡараңгы
төн. Ҡараңгы бүлмә. Дөм ҡараңгы. j j Таң
ҡараңгыһы. Эңер ҡараңгыһы. ш Бара торгас,
у л [А ҡъ ял батыр] әҙәм үткеһеҙ ҡуйы, ҡараңгы
урманга килеп сыҡҡан (Әкиәттән). Өйҙәгеләр
.. шәмде һүндереп ҡараңгыла ҡайгырыштылар.
Һ. Дәүләтшина. Ҡараңғы ҡатыш яктырыр-ятстырмаҫтан. Өмә көнө халы ҡ бер-бер артлы

эйәртенешеп, ысыҡ кипкәнен дә көтөп тормай,
ҡараңгы ҡатыш яланга сыҡты. Я. Хамматов.
Ҡараңғы төшөү ҡояш байып, кис булып, төн
ҡараңғыһы килеү. Әхмәт төнгә тиклем шунда,

һыу буйындагы ҡамышлыҡтар, таллыҡтар
араһында ятты. Ҡараңгы төшкәс, Татырлы
йылга ягына йүгерҙе. И. Көҫәпҡол. Таң ҡараң
ғыһынан ҡар. таң 1.
2. күсм. Асыҡ түгел, билдәһеҙ. Уларҙың [ҡулга алынган һалдаттарҙың] ҡайҙа булганы, үлеме-тереме икәне ҡараңгы ине. М. ҒаФури.
3. күсм. Ауыр тәьҫир ҡалдырған, күңелһеҙ,
насар. Ҡараңгы уйҙар. Ҡараңгы тормош,
ш А. Таһиров тәүге әҫәрҙәрендә үҙе йәшәгән
осорҙоң иң ҡараңгы яҡтарын ... — иҙелгән, һаты
лы п йөрөтөлгән ҡатын-ҡыҙҙарҙың ауыр хәлен
тасуирланы. Ә. Вахитов.
4. күсм. Наҙан, культураһыҙ, артта ҡалған.
Д әүләкән станцияһы. Бы л элек бер ҡараңгы
мөйөш булган. Д. Юлтый.
ф Ҡараңғы сыраЙ бошонҡо иәки асыулы
йөҙ.
Ҡ АРА Ң ҒЫ Л АН ДЫ РЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡараң
ғыланыу.
Ҡ АРАҢҒЫ Л АН Ы У ҡ. 1. Ҡараңғыға әйләнеү.

Көн караңгыланды. ш Йәйге төн нисектер бик
ҡапыл килә. Әле генә яҡты була, оҙаҡ та үтмәй
ҡараңгыланып та китә. Ә. Вәли. / Ҡараһыу
төҫкә инеү. Ташлы тауҙар, бейек агастар артына
төшөп барган ҡояштың һуңгы ҡыҙгылт нурҙары
аҫтында уйнап ятҡан А гиҙелдең төҫө үҙгәрҙе,
ҡараңгылана башлаган кеүек булды. Ш. Шә
һәр.
2.
күсм. Ауыр хис, күңелһеҙлек менән ҡапла
ныу. Й өҙ ҡараңгыланыу.
ф К үҙ алды ҡараңғыланыу ҡар. күҙ.
Ҡ АРАҢҒЫ ЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. ҡараңғылау.
Ҡ АРАҢҒЫ Л АУ ҡ. 1. Яҡтылыҡты ҡаплап, ҡа
раңғы итеү. Өйҙө ҡараңгылау. ш [Тимер] күҙ
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алдын ҡараңгылаган нәмәнелер һыпырып ташларга теләгәндәй, уң кулы н болгап ҡуйҙы.

Һыу. Бейек карагайҙың ҡарасҡыл баштары ,, ҡа
ра болотҡа оҡшай, С. агиш.
ҡарасҡыл 2 и, диал. ҡар. ҡарасҡы 3. А лы ҫ
та, .. донъяны ҡаплап алган ап-аҡ ҡар өҫтөндә,
бер-ике ҡарасҡыл күренде, Ғ. Дәүләтшин.

В. Викбай.
2. күсм. Күңелһеҙлек, ауырлыҡ килтереү. Я ҡ
ты тормошто ҡараңгылап торган күренештәр.
ҡ а р а ң ғ ы л ы ҡ и. Ҡараңғы булған хәл.
ҡ а р а ң ғ ы л ы ЯҠ ТЫ ЛЫ с . Ни ҡараңғы, ни
лҡты бүлмаған, яртылаш ҡараңғы. Ҡараңгылы-

-яҡтылы ваҡыт. // Бөгөн дә малайҙар сумка
ларын арҡаларына аҫып, саңгыларын кейеп,
ҡараңгылы-яҡтылы юлга сыҡты. Р. Ғабдрахма
нов.

ҡ а р а ң л а у ҡ. һөйл. ауырлыҡ, ҡыйынлыҡ
кисереү; ыҙаланыу. Крәҫтиәндәрҙең йәй буйы
ҡараңлап үҫтергән иген аҡсаһын у л [отош уйы 
ны] еңел генә кеҫәһенә тултыра. Ғ. Д әүләт
шина.
Ҡ а Р а Р [гәр.] и. 1. Уйлау, кәңәшләшәү һөҙөмтәһендә бер нәмә эшләү ниәте менән лһалған
һығымта. [ Зы яга] ҡыш уртаһынан курортҡа ки

тергә тура килмәне. Яҙга тиклем сыҙап торорга,
мәктәптә уҡы уҙар бөткәс тә Сәгиҙә менән икәү
ләп барырга тигән ҡарарга килделәр. М. Тажи.
2. Рәсми һәм мәжбүри төҫ алған дөйөм Фекер..

Йыйылыш ҡарары. Суд ҡарары. Съезд ҡарары.
Ҡарар ҡабул итеү. Ҡарар сыгарыу.
3. иҫк. Торор урын. Ҡарар табыу.
□
Ҡ арар итеү (йәки ҡылыу) 1) ниҙер эшләргә
билдәле бер Фекергә килеү. Беҙ бөгөн метрга
күсергә ҡарар иттек. С. агиш; 2) рәсми һәм мәж 
бүри булған дөйөм Фекер белдереү. Профсоюз
комитетының ҡарары,
ҡ а р а р л а н ы у ҡ, иҫк. Урынлашыу, урында
тороу. Бер ай миҡдар ҡарарланып кирегә дүнде
ләр. «Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.

ҡ а р а р л а у ҡ. Ниҙер эшләү хаҡында уйлап,
бер төрлө Фекергә килеү. [Үмәр ҡарт] мәһәрҙе
күберәк һорарга ҡарарлай. Һ. Дәүләтшина.
Ҡ а Р а с а 1 и. К өҙгө ҡара һыуыҡ миҙгеле.
Ҡараса килмәй көҙ булмаҫ, ҡаңтар килмәй боҙ
булмаҫ. Һынамыш.
Ҡ а Р а с а 2 н. ш ул уҡ ҡара өйрәк {ҡар. өйрәк
1).
Ҡ а Р а с а Й и. Ҡарасай-Черкес автономиллы
әлкәһендә йәш әүсе халыҡтарҙың береһе һәм шул
халыҡтың бер кешеһе (төрки телдәрҙең бере
һендә һөйләшә). Ҡарасай халҡы . Ҡарасай ҡа

тыны.
Ҡ а Р а с а Й - Б а Л Ҡ а Р : ҡарасай-балҡар теле
ҡарасайҙар һәм балҡарҙар теле (төрки телдәр
ҙең береһе),
ҡ а р а с в а й и. диал. Ҡарасман.
Ҡ а Р а С Ҡ Ы н. 1. Ҡош-ҡортто өркөтөү өсөн,
кеше рәүеш ендә лһап, баҡсаға, баҫыуға ҡуйған
нәмә. Баҡсага тургай эйәләш кәндә ҡарасҡы
ҡуйгандарын Булаттың .. күргәне бар ине.
Ш. Насыров.
2. мыҫк. Һалбыр, килешһеҙ кейем кейгән ке
шегә ҡарата. Местпром костюмын алдым, кейгәс
ҡарасҡы булдым, Т. арслан.
3. күсм. алы ҫта йәки ҡараңғыла тоноҡ ҡына
булып күренгән нәмәнең ш әүләһе. А лда ике

ҡарасҡы күренде. Б ик яҡын. Үҙҙәре килгән
кеүек буШа, Д. Юлтый.
ҠаРаСҠЫЛ 1 с. Ҡ ара төҫкә тартым; ҡара-
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ҡарасҡыланыу ҡ. Ҡарасҡы (3 мәғ.) бу
лып күренеү. Ҡарасҡыланып тороу. Ҡарасҡы

ланып торган агас.

ҠаРаСҠЫЛТ с . ҡар. ҡарасҡыл 1. Татлыбай
ҙың битендәге ҡарасҡылт ҡыҙыллыҡ артты,
күҙҙәре теремекләнеп китте. Ш. Шәһәр.
ҡарасман и. Ҡ ара кешегә йәки ҡара төҫтә
ге малға ҡарата ҡулланыла. Янып торган сылт
ҡара у л [ҡолон], ял-ҡойрого ялтырай .. һай,
ҡарасман, ҡалай һомгол, юртҡан була бит әле!
Р. Ғарипов.
Ҡ аР А Т [рус. < гәр. ] и. Аҫыл таш үлсәй торған
үлсәү берәмеге, 0,2 г-ға яҡын. Ҡартты бер нисә
ҡарат алмас менән тотоп алалар. Ф . Лоҡманов.
Ҡ А Р а т а бәйл. (төбәү клш. менән) 1. Эшхәрәкәттең йүнәлешен белдерә; табан, ҡарай.

Айбулат уң ҡулы н .. уга [Ҡ әүи әфәндегә] ҡарата
һелтәп һөйләй. Һ. Дәүләтшина.
2. Эш-хәрәкәттең, тоҫҡалышын, берәй нәмәгә
бәйләнешен белдерә. [Тимер:] Дошманга ҡара
та аяуһы ҙлыҡ, аяуһы ҙлыҡ кәрәк. В. Викбай.

Сәгиҙә М ансурга ҡарата бер эксперимент ҡ у л 
ланып ҡарарга булды, М. Тажи.
3. Эш-хәрәкәттең берәй хәл-ваҡиға мөнәсәбә
те менән башҡарылғанын белдерә. Байрамга

ҡарата сыгарылган газета,
4. Ике нәмә араһындағы мөнәсәбәтте белдерә;
күрә. Көсөңә ҡарата йөкләмәң. Эшенә ҡарата

хаҡы,
Ҡ а Р а т а Ш и. Ҡ ара йәки ҡара-һоро төҫтәге
минерал (ҡәләм, электр кәрәк-ярағы яһау өсөн
ҡулланыла); граФит.
ҡаратүш и, һөйл. О ҙон аяҡлы, оҙон суҡыш
лы, һорғолт ҡом төҫөндәге ҡош (һыу буйында
була).
Ҡ аРаТ Ы У ҡ, йөкм, ҡар, ҡарау 1—4, 7, 8. М ал

ҡаратыу. Умарта ҡаратыу. Врачтан ҡаратыу.
Ф ильм ҡаратыу. Өйҙө көнъяҡҡа ҡаратып һалыу.
М әсьәләне йыйылышта ҡаратыу, ш Ҡ унаҡ кү
рергә саҡырылган кешеләр төштән һуң килергә
тейеш булганлыҡтан, бөтә эш шуга ҡаратып эш
ләнде. Ғ. Дәүләтшин. Эшкә тора республикам.
.. Эшсе өйҙәр ҡояшҡа ҡаратып тәҙрә асты. Ғ. Сә
ләм.
ф ауы ҙға ҡаратыу ҡар. ауыҙ. Ү ҙеңә ҡаратыу
1) берәй кешене үҙ яғына ауҙарыу, үҙенә ышан
дырыу. Тәүҙә батша ҡатыны бер ҙә ышангыһы

килмәй тора. М әскәй уны бик тиҙ үҙенә ҡарата
(Әкиәттән); 2) кемделер үҙенә ғашиҡ иттереү.
[Нигмәтулла — Хәкимгә:] Буйҙаҡһы ң, Г өлъя

мал да яңгыҙ. Төҫ тиһәң төҫө, һын тиһәң һыны
бар.. Үҙеңә ҡаратырга тырыш. Я. Хамматов.

ҡарау ҡ. 1. К үҙҙе ҡайҙа йәки нимәгәлер
йүнәлтеү. Я н-яҡҡа ҡарау. Боролоп ҡарау. К ү 

тәрелеп ҡарау, һир п елеп ҡарау. Тура ҡарау,
ш Зөлҡәрнәй ҡапыл һиҫкәнеп, Зөлхизәне ҡосагынан ысҡындырган да, ялт-йолт ҡарап алган.
Н. Иҙелбай. Хажисолтан бай күҙенең агын әй
ләндереп ҡарап, старостаны киҫәтеп әйтте.
Я. Хамматов. Т уҡал үгеҙ ят кешегә ҡан баҫҡан

ҠАР

ҠАР

күҙенең кырыйы менән генә карап алды, X. Ғи
ләжев. Бер ҡараһам һиңә, күңелем була, бер
йылмайып ҡуйһаң ни була (Хальгк йырынан).

6. Тейешле хеҙмәт күрһәтеү, тәрбиә итеү,
тәрбиәләү. Бала ҡарау. Сирле кешене ҡарау.
М ал ҡарау. ■ [Фатима:] Мин уларҙы тыуган

Тишерҙәй итеп ҡарау нытс текләп тсарау. Тулты
рып ҡарау күҙҙе ҙур асып, текләп тсарау. / Иғти
бар итеү, күңел менән тсараш тащлау. Кеше
ҡарар һыны юҡ. ■ Й әрҙәр итәм яттарга ҡарама
һаң (Халытс йырынан). / Ҡарашта ниндәиҙер
эске кисереште, уй-тойғоно сағылдырыу. А ш ар

көндәренән бирле ҡарайым. М ин генә ҡарарга
тейешлеме инде? Ш. Шәһәр. / Ниндәйҙер эштең
хәстәрен күреү, шул эшкә яуаплы булыу. Йорт
ҡарау. Өй эшен ҡарау, ш һ и н нисек булһа ла
шунда берәй эш табып, үҙ тамагыңды үҙең туй
ҙыр, өҫ-башыңды үҙең ҡара, улым. Ғ. Ғүмәр.
7. күсм. Кем йәки нәмәнелер табыу матссатында эҙләү. Үҙ профессияң буйынса эш ҡарау.
Урмандан сыгырга юл ҡарау. Үҙенә тиң иптәш
ҡарау, ш Уҡытыусы кеше үҙе кеүегерәкте ҡа
райҙыр инде ул. М. Тажи.

ҙай булып ҡарау. Йотлогоп ҡарау. К ү ҙ алмай
ҡарау. М өлдөрәп ҡарау, ш Әхмәтов улар арты
нан һөҙөп ҡарап алды. С. Агиш. Ул өндәшмәй
генә миңә текләп ҡарап ята. С. Кулибай.
2. Тамаша итеү, күҙәтеү. Кино ҡарау. Спек
такль ҡарау. ■ Бала-сага, ут ҡарарга тип, ҡоймаларга, өй баштарына менеп китте. М. Тажи.
Кейәүҙәре һугыша, ә батша үҙе ҡарап тора
(Әкиәттән). / Танышыу, белеү, тикшереү өсөн
күҙҙән үткәреү. Альбом ҡарау. Китап ҡарау.

Газеталарҙы ҡарап сыгыу. М әҡәләне ҡарау.
/У м арта, ау кеүек нәмәне тикшереү. А уҙы ҡа
рау. Умартаны ҡарап бал алыу. ш Ҡапҡан
һалдым Караташҡа күк бүрене алам тип, ҡапҡа
нымды карагансы, бүре ашаган бейәмде (Халытс
йырынан). / Ауырыу, сирле к ет ен е тикшереү,
сирҙең булыу-булмауын билдәләү. А уы ры у ке

шене ҡарау. Врач спортсмендарҙы ҡараны.
■ Зәйнәпте М әскәүгә ебәрҙеләр, өлкән профес
сорҙар ҡараны. Ғ. Оәләм. Б еҙҙе ҡарап бөтөргәс
тә ҡазармага яптылар (Вәйеттән).
3. Тикшереп

асытслау,

асытслап хәл

итеү.

Ғаризаны ҡарау. Яҙгы сәсеү мәсьәләһен ҡарау,
ш Х әҙер был фирҡәнең ниҙән гибәрәт икәнен
ҡарайыҡ. Һ. Дәүләтшина.
4. Кем йәки нәмәгәлер эйәреү, өлгө йәки сығанатс итеп алыу. һүрәткә ҡарап эшләү, ш Ҡ а

рап бесергә күлдәк һорап Н ы язгол байҙарга ба
рыуҙы уйларга ла ярамай ине. Һ. Дәүләтшина.
Инә ҡаҙ ҙа, ата ҡаҙ ҙа, уларга ҡарап бәпкәләр ҙә
һис йылгага төшмәй, ти (Әкиәттән). / Кем йәки

Ҡ

8. Йөҙ менән билдәле бер ятстса йүнәлгән б у 
лыу. Ө йҙөң алты тәҙрәһе бейек террасага ҡарай.
Һ. Дәүләтшина.
9. күсм. Кем йәки нәмәгәлер мөнәсәбәтле,
бәйләнешле булыу. А уы л хужалыгына ҡараган

мәсьәлә.
10. күсм. Таяныс итеп күреү, өмөт бәйләү. Б а 
лаға ҡарап ҡалыу. Ышаныс менән ҡарау, ш А ҡ 
назар иттән шыпа өҙөлдө. Ҡарап ҡына торган
яңгыҙ һыйыры һыуалып китте. Ғ. Дәүләтшин.
[Үмәр:] Ҡ алай итеп мин ш ул кешегә берҙән-бер,
ҡарап торган ҡыҙымды бирәйем ти. Һ. Д әүләт
шина. Ташландыҡ өйҙә бер яңгыҙым кемгә ҡарап
үлермен. В. Викбай.
11. бойр. ф. Ғәжәпләнеү, һотсланыу кеүек хис
те белдергәндә әйтелә. [Ғариф:] Көйәләнә инең.
Ҡара, ниндәй кәттә ыңгырсаҡ булды. В. Викбай.
/К иҫәткәндә, иҫкәрткәндә әйтелә. Ҡара, эшкә
һуңлайһы булма.
12. *п Формаһындағы хәл тсылымға тсушылып
эш-хәрәкәттең ниҙелер һынау, белеү матссатында баштсарылғанын белдерә. Аш ап ҡарау. Тар

тып ҡарау. Яҙып ҡарау. Аштың тоҙон тәмләп
ҡарау, ш һунарсы гәжәпләнеп төймәне тотоп
ҡарай, тотҡан һайын теге матурлана, ти (Әкиәт
тән). Ҡ ара уны киҫәткәндә, янағанда әйтелә.—

нәмәгәлер иғтибар итеү, иҫәпкә алыу; эш иткәндә
кем йәки нимә менәндер иҫәпләшеү. Кеш е һүҙенә

Килмәй ҡалһаң, ҡара уны, үпкә ҙур булыр.

ҡарау. Х аҡы на ҡарамай алыу. ш Шәрифә әбей
орошоп та, асыуланып та, илап та ҡараны, Ти
мербулат бер нәмәгә лә ҡараманы. Һ. Дәүләтш и
на. Кеше .. алдагы көнөнә ҡарап йәшәргә тейеш.
М. Тажи. Бер нигә (йәки нәмәгә) ҡарамай һис

13. Һөйл. Хәл тсылымдың *п (формаһында эшхәрәкәттең йүнәлешен белдереп, бәйләүес
Функңияһын үтәй; табан, тсарай. Урманга ҡарап

нәмәне иҫәпкә алмай, бер нәмәгә лә иғтибар ит
мәй. Бер нәмәгә ҡарамай уҡырга тырышыу.
I күсм. Нимәнелер матссат итеп тотоу, иғтибарҙы
йүнәлтеү. Ү ҙ файҙаңды ҡарау. Яйын (йәки
яғын) ҡарау исем тсылым менән килеп, берәй эш
кә күңел йүнәлтеүҙе белдерә. Китеү ягын ҡарау,

[Сәлмән] утын ҡырҡырга тотондомо — алды-ар
тыңа ҡарагансы бер йөк утын өйөп тә ҡуя (Әки

ш [Әбей — улына:] И лгә сыгып, өҫ-башыңды
әҙерәк бөтәйтеп, әҙ булһа ла аҙыҡ-түлек алып
ҡайтыу яйын ҡарар инең (Әкиәттән). [Әмирха
нов:] Мөмкин тиклем, аҡсага түгел, тауарга
алыштырыу ягын ҡарагыҙ. С. Агиш.
5. Ниндәйҙер мөнәсәбәттә, уй-Фекерҙә булыу.

Дөрөҫ ҡарамау, m Х әҙерге ауы л ярлы лары со
ветҡа күп килә. Бер файҙалы эш эшләмәһәк,
улар беҙҙән биҙә лә башлар, һ и н шуга нисек
ҡарайһың, ҡустым. Ғ. Дәүләтшин. / И ҫәпләү,
һанау. Ү ҙ итеп ҡарау, m Тәүҙә уны [Таңатарҙы]
сит кеше тип карагандар. Ә. Вахитов.
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В. Викбаи.

сапты.
ф Алды-артыңа ҡарағансы бик тиҙ, һә тигәнсе.
әттән). алдын-артын ҡарамай 1) һис ни у йламай.

Бөтә ҡош-ҡорт, өй, ҡыр йәнлектәре алдын-артын ҡарамай киләсәккә, яҡтыга ынтылып,
мыж килеп эшләп ята. Ғ. Дәүләтшин; 2) һис ни
күрмәй, алға йомолоп. Ҡарагөлөмбәт ҡасып һи
нән тороп китте, алдын-артын ҡарамай йүгереп
китте. «Вабсатс менән К үсәк». Баш ҡарау сәсте
аралап бет, һеркә эҙләү. [Мәскәй] Килтәймәргәндең һеңлеһенә баш ҡарарга ҡушҡан (Әкиәт
тән). Бер ҡарауҙа бик тиҙ, шУнда Утс. К олхозга
ҡаршы ҡотҡо таратҡан кеш еләрҙе бер ҡарауҙа
һиҙеп ала у л [Тайфуров]. М. Тажи. Д әрес ҡарау
өйгә биргән эште эш ләү, дәрес әҙерләү. Өй эсе
тын. Бер тауыш юҡ. Дәрес ҡарай апайым. Ә. Ва
хитова. К үҙгә ҡарап ҡалыу кемдеңдер ярҙамына
мохтаж бУлыУ. Кеше күҙенә карап ҡалыу. К ү 
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ҙеңде асып ҡара берәй күренеп торған нәмәне
күрмәгәндә йәки яңылыгп күргәндә әйТелә. [Өй

уга яҡшы күҙ менән ҡарамай, ти (Әкиәттән).
Яман күҙ менән ҡарау насар мөнәсәбәт бел
дереү.
•
Ат арымай тау менгәнгә, арымай юртып
килгәнгә, арый ҡарай белмәгәнгә. Әитем. А сы ҡ

хужаһы:] Б ы л ҡарга балаларын ҡайҙа алып ба
раһың? [Ғариф:] Таптың ҡарга, күҙеңде асып
ҡара, беҙҙең ауылдың кәмиссәрҙәре бит улар!
В. Викбай. К үҙгә [тура] ҡарап ҡар. күҙ. К үҙгә
ҡарау (йәки ҡарап тороу) түбәнселек, кеселек
лек күрһәтеп, һәр һүҙҙе үтәргә әҙер тороу. К үҙ
сите (йәки ҡойроғо) менән ҡарау ҡар. күҙ. К үрә
ҡарау алыҫтан күрмәгән кещегә ҡарата әйтелә.

[Ҡыҙылармеец:] Бер аҡ офицерҙы ҡыуып еттем.
Ҡүҙен сылт-сылт йомоп нагандан ата ла ата. Ә л
лә күрә ҡарау кеше булды инде, мине күрмәгән
кеүек тойолдо. А. Таһиров. Ҡ айҙа ҡараһаң да
бөтә ерҙә, бөтә тирә-лҡта. Ҡ айҙа ҡараһаң да ират ҡулы юҡлыгы күренеп тора. В. Бикбай. Ҡ ара
инде аптырау йәки һоҡланыуҙы белдерә. [Ғү
мәр:] Йә, йә, ҡара инде, бөтә кеше сәсеүгә сыгып
китте, у л һаман йоҡлай. Д. Юлтый. Ҡ ара ла тор
берәй эш -хәлдең буласағын мотлаҡ белдереү
өсөн әйтелә. [Яланбикә:] Үҙеңде ошаҡламаһам
мы, ҡара ла тор. Һ. Дәүләтпшна. Ҡ арап ҡарау
һынап ҡарау мәғәнәһендә, бер төрлө бәхәскә
ингән Ьымаҡ итеп әйтелә. [Әбйәлил:] Тәүҙә

һин үҙең әйләнеп сыҡ, шунан мин ҡарап ҡарар
мын (Әкиәттән). Ҡ арар күҙгә ҡар. күҙ. Ҡарап
торам да берәй нәмәне күҙәтеп, һығымта яһаған
Ьымаҡ иткәндә әйтелә. [Юлия:] Бына карап то
рам да русса һөйләүегеҙ ҙә бик яҡшы. Һ. Д ә ү 
ләтпшна. Ҡ арап туймаҫлыҡ бик матур тигән
мәғәнәлә әйтелә. Газетага һүрәтте у л төшөрһә,
ҡарап туймаҫлыҡ була. И. Ниғмәтуллин. Ҡ ара
һин уны берәй нәмәгә ғәжәпләнгәндә, һоҡланған
да әйтелә. Ҡара һин уны, ҡайһылай оҫта йырлай.
Ҡ ара әле 1) иғтибарҙы тартыу өсөн әйтелә.

[Йылҡыбай:] Ҡара әле, беҙҙе белгән кешеләр ҙә
бар икән дә баһа (Әкиәттән); 2) ғәжәпләнгәндә
әйтелә. [Айыуголаҡ:] Ҡара әле, дуҫтар мине
ниндәй һагынган (Әкиәттән). Ҡыйып ҡарағыһыҙ
бик матур, бик ЯҠН1Ы, төҙөк тигән мәғәнәлә әй
телә. [Заһира:] Йә, бынау ҡыйып ҡарагыһыҙ
донъямды кемгә ҡалдырам инде. И. Мусин. Ҡы
рын ҡарау ш ул уҡ ҡырын күҙ менән ҡарау {ҡар.
к үҙ). Ни ҡарап ниңә, тигән мәғәнәлә т е л т ә р әү
ешендә әйтелә. Н и ҡарап ултыраһың әҙерлән
мәй. Т әү ҡарауҙа (йәки ҡарағанда) тәүге тәьҫо
рат буйынса, һалы ны п торган ялбыр ҡашлы был

кеше тәү ҡарауҙа ниндәйҙер ҡурҡыныс кеше
һымаҡ тойола. Б. Бикбай. Уның ҡарауы ҡар. ҡа
рыу 3. Ү ҙ юлыңды ҡарау 1) ү ҙ Фаиҙаңдан сығып
эш итеү; 2) к ет ен е берәй эпггән бупттҡанда,
ҡыуғанда әйтелә.— Йомош юлга йөрөһөн, б ул 
май икән, үҙ юлын караһын. Һ. Дәүләтпшна.
Ү рә ҡарау йәки үрә ҡарап йөрөү үҙеңде ҙурға
ҡуйып, маһайып йөрөү. [Өммиә — Ф әйрүзәгә:]

Бәхет танышыу-табышыуҙан башлана ул. Кеш е
һе тура килгәндә үрә ҡарап үтергә ярамай бер
ҙә. Ғ. Әхмәтншн. Үтә ҡарау лҡындан ьсүрмәгән
күҙ. Үтә карау булы у. Әҙәм ҡарағыһыҙ бик
Ямаҡ, бик йәмһеҙ тигән мәғәнәлә әйтелә. [Малай]
тупраҡ һибешеп, батҡаҡ сәсрәтешеп, өйгә әҙәм
ҡарагыһыҙ булы п ҡайтты. Р. Низамов. Әйләнеп
ҡарамаҫ лыҡ булыу бик ныҡ биҙеү, биҙәр булыу.
Яҡшы күҙ менән ҡарау лҡшы мөнәсәбәт белде
реү. Ҡыҙрас батшаны шәбәйтһә лә батша һаман
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ҡан ат ҡулыңды ялай, яратҡан ат күҙеңә ҡарай.
Әйтем. Атаһына карап улы н ҡос, инәһенә ҡарап
ҡыҙын ҡос. Мәҡәл. Ҡарагайга ҡарап тал үҫер.
М әҡәл. Югарыга ҡарап фекер ит, түбәнгә ҡарап
шөкөр ит. Мәҡәл.
Ҡ а Р а У Л Ы с. Ҡ арап, тәрбиәләп тотоулы;
тәрбиәле. Ҡ араулы баҡса. Ҡ араулы бала. Ҡ ара
улы мал.
ҡ а р а у с ы и. 1. К үҙәтеп, тәрбиә итеп торған
кеше. Ат ҡараусы, һы йы р ҡараусы. М ал ҡарау
сы, Бала ҡараусы. Мәктәп ҡараусы, ■ Бына бер
ваҡыт батша ҡыҙы үҙенең ҡараусылары менән
ер аҫтынан килеп сыҡҡан (Әкиәттән).
2. "Тамаҡҡа, өҫкә етенггереп, аҫрап торған
кегле.
ҡ ар аусь ш ы ҙ с, ҡар. ҡарауһыҙ. Ҡ араусы

һыҙ ҡалыу.

ҠаРаУҺЫҘ с. Ҡараусыһы, тәрбиәләүсеһе
булмаған; тәрбиәһеҙ. Ҡ арауһыҙ өй. Ҡарауһыҙ
донъя, / / Ҡ арауһыҙ үҫеү,
Ҡ а Р а У Ы Л 1 и, 1. Берәй нәмәнең именлеген,
теүәллеген тәьмин итеү өсөн ҡуйылған һаҡ.
Ҡ арауылга ҡуйыу. Ҡарауылда тороу, ш [Әхмүш:] Иптәш Билалов, бына ҡарауылда бер ҙә
хеҙмәт көнө юҡ бит әле. Д. Исламов. Ҡ арауылда
баҫып тороп тирә-яҡты һаҡланыҡ (Бәйеттән).
2. Шул һаҡта торған к е т е. Ҡ арауыл ҡуйыу.
Ҡарауылды алмаштырыу. / Н иҙе лә булһа һаҡ
лау хеҙмәтен үтәгән ҡораллы төркөм. Ғәскәри
ҡарауыл. Ҡ арауыл бүлмәһе. Ҡ арауыл башлыгы.
ф Ҡарауыл өйө революцилға тиклемге Россилла эре ауылдарҙа ваҡытлы рәсми эштәр
өсөн тотолған махсус өй. А уы л схуты тиҙ йыйыл

ды. Ҡ арауыл өйөнөң ишеге шагырлап асыла
ла,., халыҡтар шыгырым булып өйгә тула.
А . Карнай. Ҡарауыл һалыу йәки һалып ҡысҡы
рыу 1) ҡотҡарырға, лрҙамға саҡырып һөрәнләү;
2) ризаһыҙлыҡ белдереп, тауыш-ғауға күтәреү.
«Ваталар, емерәләр, ягалар!» — тип, сат һайын
ҡарауыл һалдылар. Б. Ишемғол. Ҡарауыл һы
маҡ баҫып тороу ҡуҙғалмай ниҙер лнында тороу.
«Онот, тинем бит инде. Етте! Онот!» — тине

Х әбибуллин йөҙөн йыйырып. «Ярай улайһа,
сәнселеп китһен. Оноттом» ,— тине өҫтәл янын
да ҡарауыл һымаҡ баҫып торган апаһы. X. Ғи
ләжев. Хөрмәт ҡарауылы хөрмәт белдереү өсөн
теҙелгән саФ (ситтән килгән дәүләт башлыҡтары
йәки үлгән кешеләр хөрмәтенә һ. б. ҡуйыла). Ге

нерал хөрмәт ҡарауылына баҫты. Дары, ҡором
еҫтәре һеңгән папкаһын сисеп, Крепактың йөҙө
нә ҡарап тынып ҡалды. Ә. Ихсан.
ҡ а р а у ы л 2 и. Мылтыҡтың кәбәк осондағы
тоҫҡап атыуға хеҙмәт иткән сөйө.
ҠаРаУЫЛЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡарауыл
лау. Келәтте ҡарауыллатыу.
Ҡ а Р а У Ы Л Л а У ҡ. 1. Берәй нәмәнең именле
ген, теүәллеген һаҡлау; ҡарауыл булыу. Батша

бөтә батырҙарҙы, багымсыларҙы саҡыртып,
ҡыҙының яңы гына тыуган балаһын ҡарауылларга ҡушҡан (Әкиәттән).
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2. К үҙ һалып ҺағалаУ; күҙәтеү. «һ е ҙ ошо ти

тсаүындар: тсауын-тсарбуз. [Закир:] Беҙҙең яҡтар

шектең ауыҙын карауыллагы ҙ, ә мин түбән тө
шөп, ш ул ҡартты эҙләп табайым» ,— тигән А к ъ я л
батыр (Әкиәттән). [Күҫәк батыр:] Рәхмәт Ҡарагөлөмбәтте әйткәнеңә, ҡарауы ллап ошо ерҙә
ятҡаныңа. «Вабсатс менән К үсәк».
ҡ а р а у ы л с ы и. Һатслаү, тсараУыллаУ өсөн
тсуйылған кеше. Төнгө ҡарауылсы. Урман ҡа
рауылсыһы. ш Баҡса өйөнән ҡарауылсы карт
сыҡты. Ә. Вәли.
Ҡ а р а һ а Н 1 и. һөйл. Ш етекләп, тсара тсүтыр

ҡалага килһә, ҡарбуз-ҡауын ашар өсөн иң элек
йәшел баҙарга .. бара торган. 3 . Виишева.
ҡарға и., ҡара ҡарға Ҡ оҙғондар ғаиләһенә
ҡараған йылтыр сөм тсара төҫтәге тсот. Я ҙ көнө
ырҙын өҫтөндә йәки ер һөргән саҡта, .. балалар,
һеҙ күрерһегеҙ ҡарга исемле ҡошто, һабан аҫты
кәҫтәренән ҡорттар, селәүҙәр йыя. С. Кулибай,

булып, 6ик Тиҙ үлтерә торған йоғошло тсаты
аУырыУ (күберәк малд а 6Ула, малдан к ет егә
йоға).
ҡ а ра һ а н 2 и. диал. Оелек.
ҡ а ра һ ы у 1 и. һөйл. К үҙ алмаһы эсенд әге
баҫымдың бик көсәиеүе артсаһында барлытстса
килеп, Ьүтсырлытстса килтерә торған аУырыУ;
глаУкома.
Ҡ араһЫУ 2 с. Ҡ ара төҫкә тартым. Ҡ араһыу

Ҡ . Даян.
ф Күк ҡарға сәүкә ҙурлығындағы сыбар
тсауырһынлы күсеп китә торған тсот. Ҡарға бу
раны диал, атсман-тотсман. [Әсә:] Бик яман ҡо
тора ш ул, Ҡарга бураны етте, ахыры. Ә. Вәли.
Ҡ арға бутҡаһы ҡар. бутҡа. Ҡарға күҙе ләләләр
ғаиләһенә тсараған, яңғыҙ һабаҡлы, йәшкелт һары сәскәле, һыңар ҡара емешле үлән. Ҡарға
туйы диал. ҡар. ҡарға бутҡаЬы. Телең булмаһа,
күҙеңде күптән ҡарға суҡыр ине әллә ниҙәр
эшләрҙәй булып һөйләгән кешегә шаяртып әй
тәләр.
•
Ҡарга күҙен ҡарга суҡымай. Мәҡәл.
ҡарғалыу ҡ. төш. ҡар. ҡарғау. Серек тор

зәңгәр. Ҡараһыу күк.
ҡ а раш и. 1. К үҙҙең кем иәки нәмәгәлер,
тсаиҙалыр иүнәлтелеше. К үҙ ҡарашы. Ҡарашты
ситкә алыу. / Уйҙың, хис-тоиғоноң күҙҙәге сағыльппы, тсараү рәүеш е. А сы улы ҡараш, һ ы н а у лы ҡараш. Уйсан ҡараш. Ғәмһеҙ ҡараш, ш Унда
төндәр һинең күҙең төҫлө, һинең күҙең
ҡара төн төҫлө. Ҡараш тыныс, тәрән, мәгәнәле,
әйтерһең дә, киске күл төҫлө. X. Ҡунатсбай.
һөйәһең дә төҫлө, һөймәйһең дә, әллә нисек
һинең ҡарашың. Ошо ҡараш мине артыҡ борсой
һәм телгеләй йөрәк яраһын. М. Хәй. Ҡараш
ташлау тсапыл тсарап алыү, күҙ һалыу.
2. Верәй нәмәгә тсарата бүлған мөнәсәбәт.

Хуж алыҡсан ҡараш. Эшкә һүлпән ҡараш,
m Тәүҙә уны [Таңатарҙы] сит кеше тип караган
дар. Егеттең уңганлыгы, батырлыгы, барымта
ваҡытында ҡаза күргәндәргә күрһәткән ярҙамы
был ҡарашты үҙгәрткән. Ә. Вахитов.
3. айырым бер нәмәгә тсарата булған үй, (фе
кер. Д онъяга ҡараш, m Х аф из ҡарт һугыш тура
һында үҙенең ҡарашын белдерҙе. М. Тажи.
/Тормош, тәбиғәт һәм йәмғиәт тураһындағы
дөйөм Фекер. Марксистик ҡараш. Атеистик

а л а ҡарға килепг-килбәте, ҙурлығы ҡара тсар
ға һыматс, төҫө ала tcoih. Ямгыр барын һиҙеп,

ала

ҡарга

һуҙып

ҡарҡылдарга

кереште,

мош йөгөн өҫкә йөкмәп, ҡара көнгә ҡалдыҡ ҡаргалып. Т. Йәнәби.

ҠаРҒаМОРОН И. Тимерҙе тсыҫып тотоуға
йәтешләп, осо ялпатс, эс яҡтан һырлы итеп эш
ләнгән тсыҫтсыс рәүеш ендәге тсорал.
ҡарғаныу ҡ. Ү ҙ алдыңа һөйләнеп тсарғау.
«А на ш ул ҡәһәр һуҡҡыры Ҡ унай этлеге бы лI» —
тип бай ҡаргана (Әкиәттән).
ҠаРҒаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡарғау.
Ҡ а Р Ғ а У ҡ. Яман теләк теләп әрләү. [Үмәр:]

Утҡа һалды бит йөҙө ҡара, биткә ҡара яҡты бит
сусҡа бала. И ке донъяла изгелек күрмәгер, а ҙ
ғын ҡыҙ! [Тимергәле:] Ҡ уй, ҡорҙаш, ҡуй. Әйт
мәгәнең булһын! Ул ни .эш: күҙ йәше түгеп, үҙ
балаңды ҡаргайһың! Һ. Дәүләтшина, а л л а ҡар
ғаған әрләгәндә әйтелә.
ҡарғашыу ҡ. һөйл. Ҡ арғау һүҙҙәр е әйтеү,
күп итеп ҡарғау.
ҠаРҒЫ и. Эттең муйынына таға торған
тсайыш.
ҠаРҒЫС и. диал. ҡар. ҡарлау 1.
ҡарғыу ҡ. Ҡапыл үргә һикереү, һикереп
алға ынтылыу. Кире килде сысҡаны, белмәй бе

ҡараш. Материалистик ҡараш, ш Тәфтиләү
йырында тормошҡа ҡарата оптимистик ҡараш
үткәрелә. Ә. Харисов.
ҠараШЛЫ с. 1. Күңел торопюн сағылдыр
ған. Ҡыйыу ҡарашлы. Сагыу ҡарашлы. Уҫал
ҡарашлы.
2. Ниндәйҙер тсарашга, (фекерҙә торған. П ро
грессив ҡарашлы. Алдынгы ҡарашлы.
ҡ а раш ы у ҡ. 1. Вер-береңә тсараү. Үҙ-ара
ҡарашып алыу.
2. ярҙамл. ҡар. ҡараУ 5. Б ала ҡарашыу.
ҠарБаҘ и. диал. Ҡ ар баҙы (ҡар, баҙ 1).
ҠаРБУЗ [фарс,] и, 1. Ҡ абаҡтар ғаиләһенә

Р. Ниғмәти. Үрә ҡарғыу арт аятстарға баҫып
үрә тороу (мал, йәнленкә тсарата).
ҠаРҒЫШ и. Яман теләк теләп, тсарғап әй
телгән Ьүҙ; тсәЬәр. Ҡара каргыш, ш Таш ҡаяга

тсараған тсаты тсабытслы, тсыҙыл итле эре йәшелсә
бирә торған батсса үҫемлеге. Ҡ арбуз баҡсаһы.

соҡоп яҙҙым ҡаргыш, уландарым уҡыр бер
саҡта (Халытс йырынан). Ҡарғыш алыу кемдер

сәй боҫҡанын, һи ҙм әй ҡалды, ҡапыл ҡаргып,
боҫҡан бесәй тотҡанын. X. Ғәбитов. / Верәй
нәмәнән аша ҺиКереү. Тәрән-тәрән һыуҙарҙы
һикереп үткән егетем, ҡарагай ҡара урманды
ҡаргып үткән егетем,., тыңла Урал ни тиер.

Ҡарбуз баҫыуы,

тараФынан тсарғалыу, тсарғап әйтелгән һүҙҙәр
Шүл үҫемлеҡтең эре й ә т ел с ә һе. М ал ҡарбу ишетеү. Ҡарғыш төшөү тсарғап әйтелгән һүҙ
зы, Ҡарбуз балы. Ҡ арбуз телеү,
тормоштса ашыу, тсарғышта әйтелгән теләккә
•
И ке ҡарбуз бер ҡултыҡ аҫтына һыймай. дусар булыу. А й раббым, күрәһе көндәрем бар
Әйтем.
икән , — тип Ҡ унаҡҡолдоң ҡатыны үкһеп илай
ҡ а р в у з ҡ а у ы н и. йыйн. Ҡ арбүз һәм
баш ланы .— Ҡәһәр һуҡһын у л өйҙө! Ҡара ҡар
2.
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ғышым төшһөн, Ҡ унаҡкол, һиңә! Ләгнәт! X. Ғи
ләжев.
ф Ҡ ара ҡарғышың ҡара башыңа (төшһөн)
берәү ҡарғағанда, Шуға яуап итеп әйтелә. Ҡ ар
ғышлы ҡол бер рәхәтлеи күрмәгән, донъяЬы гел
кире килеп торған кеше.
• Эт каргышы бүрегә төшмәҫ. Әйтем.
ҠАР ҠАҒ оҡш. 1. Ҡарға таүьпнын белдергән
һүҙ. Ҡар-ҡар итеү. Ҡар-ҡар ҡысҡырыу, ш Ҡар-

Ҡ арЛЫҒЫу ҡ. 1. Ғыжылдауытстса әйләнеү
(тауыппса тсарата). Тамагы ҡарлыҡҡан. Ҡ ар

ҡар илай балалар, бәләкәй генә ҡаргалар. Бутҡа
һорап сыулашып, ҡанаттарын ҡагалар. Ғ. Аман
тай.
2. Kenie йүткергән таүынггы белдергән Һүҙ;
тсаж-тсаж. Ҡ арауылсы ҡарт .. сепрәк еҫе сыгарып
тәмәке тарта, үҙе ҡар-ҡар йүткерә. С. агш п.
ҡ а р ҡ ҡ а ғ ҡ оҡш. Ө ҙөк-өҙөк тсарға тауы
шын белдергән һүҙ. Ҡ арҡ-ҡарҡ итеү. Ҡарҡ-

ҡарҡ ҡысҡырыу, ш Уның [агастың] башына бер
ҡарга ҡунган да, тамагына таш торгандай, ҡарҡҡарҡ ҡысҡыра. В. Х әсән.
ҡ а рҡ ы л д а ҡ с. 1. Өҙлөкһөҙ тсартс-тсартс
ит£п тсыстсырыусан (мәҫ. тсарғаға тсарата).
2. күсм. Гел бер Ьүҙҙе тутсып, маҙаға теиеүсән
(к е т егә тсарата).
Ҡ арҠЫЛДау ҡ. 1. Ҡартс-тсартс итеү. Ҡ ар

ҡылдап ҡысҡырыу. Ҡарҡылдыгы сыгыу. ш Я м 
гыр булырын һиҙеп, ала ҡарга һуҙып ҡарҡылдарга кереште. Ҡ . Д аЯн.
2. күсм. Бер үк Ьүҙҙе тсабат-тсабат тУтсыУ.
һ и н е берәү ҙә көсләп алып китмәне, үҙең кит
тең. Ш улай булгас, бында кеш еләрҙе сыуалтма.
Әле ике көн дә хеҙмәт иткәнең юҡ, туҡтауһыҙ
ҡарҡылдайһың. В. Х әсән. Ҡарга каркылдаһа,
ямгыр килә. Һынамьпп.
Ҡ арҠЫЛДаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡарҡылдау 1.
Ҡаргалар ҡарҡылдаша.

ҡ а рл а н ы у ҡ. 1. Ҡ арға борҺаланыУ, тсарға
батыУ. Ҡарга аунап өҫтө ҡарланып бөткән.
2. Ҡ ар менән тсапланыү. Холодилъниктың эсе
тотош ҡарланып ултыра.
П А Р Л А У и. 1. Ер һөргәндә төрәнде түпратстан
таҙартыү өсөн тсүлланылған ллпатс тимер башлы
тсырғыс. М ин ер башында төрәнгә йәбешкән

дымлы тупраҡты ҡарлау менән таҙарттым да
аттарҙы тагы .. бураҙнага төшөрҙөм. Ә. Вәли.
2. диал. М әләү.
ҠаРЛУҒаС и. 1. (йәки ҡара ҡарлуғас) Ҡыйғас
ҡара ҡанатлы, аса тсоиротсло, бИК етеҙ оса торған
TCOHI. Ҡ арлугас ояһы. ш Ҡ арлуғасҡай ҡара,
муйыны ала, һауаларга осһа, югала (Халытс
йырынан). Таш (йәки ҡала) ҡарлуғасы таш тсая
Ьәм бейен тагп йорттар егенә онлай торған оҙон
тар тсанатлы, тсыҫтсаратс тсоиротсло, Ьорғолт төҫ
тәге, нәүҙәЬенең аҪ лғы атс тсарлүғас. Яр ҡарлу
ғасы ярҙы өңөп оялай торған тсоиротс-тсанаты
тсыҫтсаратс, төҫКә КөңгөртөрәК тсарлүғас.
2. эйл. ф. ҡарлуғасым Ҡатын-тсыҙға Яратып
әйтелә. Ҡара ҡашым, ҡарлугасым, ҡапҡанан ҡа
рап үтә (Халытс йырынан).
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-тсыҙ исеме.
ф Ҡ арлуғас ҡанаты кеүек тсыиылып торған
тсара тсаппса әйтелә.
Ҡ арЛЫҒаН н. диал. 1. Эт муйылы (ҡар.
муйыл).
2. ҡар. ҡарағат.
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лыҡҡансы һөйләү, ш Идрис ҡарт .. балалайка
һын заңгылдатып, ҡарлыҡҡан тауыш менән
йырлай. 3 . Бишнева. Ҡошо һайрай-һайрай
ҡарлыгып, оса-оса талсыгып бөткән, Алпамыша
уянмаган. «Алпамыша».
2. Үтә күп булыуҙан таматстса тығылыу, таматстан үтмәй төйөлөү (аҙытстса тсарата). Олатай

ҙар шунда бил бөксәйткән, тирен түккән күкрәк
емереп, байҙы туйындарган ҡарлыҡҡансы, тик
үҙҙәре асҡа тилмергән. В. Бикбай.

ҠАҒЛЫҠТЫҒЫУ ҡ. Ғыжылдауытстса әй
ләндереү (тауышты), һелтәп [Вәли] .. таягын
һеңлеһенә екерә. Ш улай ҡысҡырып тамагын
ҡарлыҡтырып бөтөрә. Ғ. Әмири.
ҠАрЛЫ-ЯМҒЫрЛЫ с. Ҡ ар тсатыш ямғырлы.
Н оябрҙең ҡарлы-ямгырлы кисе ине. Б. Бикбай.
ҠАҒМАҠ и. Ем тсуйып балытс тота торған
тсорал. А лабуга ҡармагы. Суртан ҡармагы. Б әр 
ҙе ҡармагы. Ҡармаҡ ебе. Ҡармаҡ сыбыгы. Ҡ ар
маҡ ыргагы. Ҡармаҡ һалыу. Ҡармаҡҡа ҡабыу,
ш Богаҙаҡҡай күлгә ҡармаҡ һалдым, ҡармагыма сабаҡ ҡапманы (Халытс йырынан).
ф Сата ҡармаҡ йәбеш еү диал. сат йәбешеү
(ҡар. сат 2). [Сәлимә:] Ул Далай-лама Ҡүгебайга
сата ҡармаҡ йәбеште. Миндә бер бүлмә бар,
торорһогоҙ, ти. А. Карнай.

ҠАрМАҠЛАу ҡ. 1. Ҡарматс менән тотоу.
Балы ҡ ҡармаҡлау. Бәрҙе ҡармаҡлап алыу.
2. күсм. һөйл. Ҡулға төшөрөргә, эләктерергә
тырышыу. Аттың яҡшыһын ҡарм аҡлау.
ҡармаҡсы и. Ҡарматс менән балытс то
тоусы.

ҡармаҡсылау ҡ. Ҡармаҡлап балытс тотоу
ҡағмаланыу ҡ. Ян-ятсты ҡармау; Ьәрмәү,

менән шөғөлләнеү.

ҡапшап ҡарау. Й оҡлап киткән һаҡсы уяна ла
ҡармаланып эҙләй һөңгөһөн. Б. Вәлит. / Ҡ а 
раңғыла Ьәрмәнеү. Ҡармаланып, һәрмәләнеп ке
нә атланыҡ. Б. Ишемғол.
ҡағмалау ҡ. Һәрмәнеү, Ьәрмәп эләктерер
гә, тоторға тырышыу. Мин аяҡ аҫтын ҡармалай

башланым, ҡармалай торгас, бер күҫәк табып
алдым (Әкиәттән).
Ҡ а Ғ М а н а Й н. диал. Ҡулъяулытс.

ҡағманыу ҡ. Эҙләнеп, тирә-яҡты Ьәрмәү,
ҡапшау. Юл ситендә ике бүре ята ине. Өмәттең
тәндәре эҫеле-һыуыҡлы булып китте. Арлы-бирле ҡарманып, санаһынан бер нәмә лә таба алма
ны. Д. Юлтый. Ҡ үрһәң ине ,— тиҙәр ҡай бе
рәүҙәр , — агастарҙың япраҡ ярганын. Көмөш
көнөң үтә көндө күрмәй, ҡара төн эсендә ҡарма
нып. Б. Вәлит.
ҡағмау ҡ. 1. Ҡ ул менән тотҡолау, ҡапшау.
Ҡармап ҡарау. Кеҫәне ҡармау, ш [Мортаза]
ике бармагы менән төймәләрен ҡармап сыга,
.. эләктерелгәнме икән, ти. И. Абдуллин.
2. Аймап, маттсып эләктереү. Ҡармап тотоу,
ш [Айыу] ауыҙын ҙур асып, аягымды ҡармап
алырга самалай. Н. Мусин. / күсм. Ҡулға 'гөшөрөү, эләитереү. Атлылар уларҙы ике флан
гынан уратып алдарына төшмәксе булды. Ләкин
ҡармарга дошман бронепоезының пулеметтары
ирек бирмәй. Ф . Иҫәнғолов.
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#
Ятҡа ялынгансы, ят та яныңды ҡарма.
Мәҡәл.
ҠаРМаУЫС и. Вөжәк кеүек төрлө йән эйәлә
ренең һәрмәп тота торған ағзаһы; һәрмәүес
(мәҫ. 6ал ҡорттарының).
ҠаРМЫШ 1 и. Ҡ әлғәне у ратып, бер-береһенә
төкәтеп Ултыртылған осло бағаналарҙан торған
ҡойма. Ҡ аланың уратаһы баштарын ослап ултыртылган имән бүрәнә — ҡармыш менән бейек
итеп коймаланган. Ғ. Ибраһимов.
ҠаРМЫШ2 и. Юрматыға ингән баппсорт
ырыүының исеме.
Ҡ аР П аЙ Т Ы У ҡ., ҡолаҡ ҡарпайтыу 1. Ҡ олаҡ
ты торғоҙоү, үрә тотоУ (хаиУан, йәнлектәргә
ҡарата). Тейен .. ҡолаҡтарын ҡарпайтып, бо
таҡҡа һуҙылып ятты. М. Тажи. Һаиғаиып ҡолаҡ
ты үрә торғоҙоү. ■ Аҡтүш һис ваҡыт керпеген

(ҡолаҡҡа ҡарата). [ Фажига:] Саҡ иҫемә төштө,

йоммай, ҡолаҡ ҡарпайтып, нимәлер тыңлай.

а.

И гебаев.
2. күсм. нимәгәлер иғтибар итеү, һағайып
тыңлаү. Үҙ-ара һөйләшкән тауыш ишетелде.
.. Ҡолаҡты ҡарпайтып шымып ҡалдым, Р. Ни
замов. Ҡолаҡты ҡарпайттым. Тик нисек кенә

,, тыңларга итһәм дә уның һүҙе ҡолаҡҡа кермәй
ине, Т. Килмөхәмәтов.
Ҡ а Р П а Й Ы Ү ҡ , , ҡолаҡ ҡарпайыу 1. артҡ а ят
май, ҡалҡып, тырпайып тороу (ҡолаҡҡа ҡара
та). М ин уның ҡыҙыл елкәһен, уң ҡолагының

йәлпәшеп, һул ҡолагының ҡарпайып торганын
гына күреп ҡалдым. / ТаУыписа һағайып, үрә
тороу

(йәнлек-хаиУандың ҡолағына

ҡарата).

Р альф ҡапыл һагайҙы .. Рәми уның ҡарпайган
ҡолаҡтарын күрҙе .— Иптәш Горн, эт тынысһыҙ
лана! X . М охтар.
2. күсм. Нимәгәлер иғтибар итеп, Ьағаиыу
(кепгегә ҡарата). Ҡ ыҙыҡһыныуҙан Ш аһгәлиҙең
дә ҡолаҡтары ҡарпайҙы. Ш. Янбаев. 4 Теге ки
лә!» — тигән һүҙҙе ишеткәс, донъяларын онотоп
уйнап йөрөгән малайҙарҙың да ҡолагы ҡарпай
ҙы. В. Н афиКов.
Ҡ а Р П а Н с. диал. ҡар. ҡарпыш 1.
Ҡ а Р П а У ҡ. диал. Эре-эре итеп турау (итте),
ҡ а р п -ҡ ор п оҡш. Ҙур алҡ кейемен һөйрәп
атлағанда, ҡаты ҡыптыр тирегә Ьуҡҡанда сыҡ
ҡан тауьппты белдерә. Ҡарп-ҡорп итеү. Ҡ уңал

таҡ итекте ҡарп-ҡорп һөйрәү. Ҡарындыҡ тәҙрә
ишек асҡанга ҡарп-ҡорп килә.
ҠаРПЫҠ с. диал. ҠарпыШ.
ҠаРПЫТҠЫС и. Ваҡ балыҡ ҡатып, эре
балыҡҡа һалған ҡармаҡ. Ҡарпытҡыс ҡуйыу.
ҡ арп ы у к. 1. Һшсереп һыу өҫтөнә сығыу;

һ и н теге бер ҡолагы ҡарпыш Бүкәнш инде әйтә
һең икән дә. Ҡ илһен әйҙә, килһен, С, Кулибаи.
2. (йәки ҡарпыш ҡолаҡ) Кешене талртҡанда
иәки мыҫҡыллағанда әйтелә. [Ғариф агай —
Тимергә:] Әһә, килдеңме, ҡарпыш? В. Бикбаи.
ф Ҡарпыш ҡолаҡ, ҡарама тояҡ бала-сағаның
үсекләш ә торған һүҙе.
ҡ а р с ы ғ а и. Ҡыҫҡа ҡанатлы, кәкре суҡьпплы, үткер оҙон тырнаҡлы, уртаса ҙурлыҡтағы
йыртҡыс ҡош (ағас баты на оялай). А ҡ карсыга.

Ҡ үк карсыга. Ҡор ҡарсыгаһы. Бүҙәнә карсыгаһы. Ҡарсыга өйрәтеү. Ҡарсыга сөйөү, ш һ и с
кәм түгел ыласындан таһыллы ҡош — ҡарсыга.
.. Ҡоштар, йәнлектәр тота, .. бик бейек күккә
оса. С. Кулибай. Яр ташына ҡунып ялдар иткән
ҡор ауынан ҡайтҡан ҡарсыга, Р. Ниғмәти. А ҡ
ҡарсыга менән күк ҡарсыга шыҡыйып та осоп
талсыга (Халыҡ йырынан).
•
Сөймәгә бирһәң ҡарсыга бир, ҡанъягаңды
буш итмәҫ. Әйтем.
ҠаРСЫҠ и. диал, Әбей.
ф у бырлы ҡарсыҡ ҡар, мәскәй 1.
Ҡ а Р Т I с, 1. О ҙаҡ ЙӘН1ӘГӘН, йәппсә оло; киреһе
йәш. Ҡарт кеше. Ҡарт сырайлы. Ҡарт бүре.
Ҡарт агас, ■ Бы л кеше, тауышына караганда,
бик ҡарт ине. С. агшп. Ул ҡарт инде, ауыр газап,
михнәт менән тулган үткәне. Ғ. Сәләм. / Оло
йәщтәге кешегә хас булған; хәлһеҙ, ҡарыуһыҙ.

Ҡарт йөрәк. Ҡарт һөйәк, ш [Тимергәленең] ҡарт
күҙҙәре ысын һагыш менән мөлдөрәй. Ғ. Д әүл әтптн.

2. һөйл. Никахы менән оло. Йәш кәләшен
һөйгән була Сонайым, ҡарт кәләшен һуҡҡан бу
ла Сонайым (Халыҡ йырынан).
3. Эгпе, тәжрибәһе менән оло; тәжрибәле, күп
тәнге. [Нина:] Эштәр элекке кеүек үк бөткөһөҙ

күп, ауыр. Ярай әле ҡарт большевик М ихаил
Петрович Я рцев ныҡ ярҙам итә, бирешмәйем,
Б. Бикбай.
4. Бик әүәлдән килгән; ‘б оронғо. Ҡарт тарих

тың серегән йомгаҡтарын һүтер өсөн ҡыҙыл кө
рәш селәр ,, еңеү йырын йырлап уҙалар, Ғ. Хәй
ри.

5. Күптәнге, элекке. [Хафиз:] Мин ҡарт һал
датмын, граждандар һугышында ла ҡатнаштым.
М. Тажи.
II
и. 1. Оло йәпггәге ир кеизе. А ҡ һаҡаллы

ҡарт. Сал ҡарт. m һ а й ҡарттарбыҙ, карттарбыҙ,
ни күрмәгән ҡарттарбыҙ, ҡартлас Урал ни күрһә,
барын күргән ҡарттарбыҙ. Ғ. Сәләм. / Оло иәШтәге нр кегиенең исеменә ҡ уты п әнтелә. И ш кил
һикереп һыу өҫтөндәге емде алыу (балыҡҡа
де ҡарт — ҡарттың шундайы: кәрәк саҡта көлдө,
ҡарата), һ ы у өҫтөндәге энәгараҡты
бер ажау
уйнаны, мин ҡартайҙым инде, тимәне. С. КУлнҡарпып китә. И. Ғиззәтуллин. Ара-тирә балыҡ
баи. / күпл. Оло и әттәге ирҙәргә өндәппсәндә
ҡарпып ҡуя. .. Тигеҙ һыу өҫтө бер аҙга гына бо
әйтелә. [Ҡотлояр:] Инде, карттар, һүҙ көрәште
ҙола. Ә. Вәли. Ҡарпып-карпып уйнай балыҡ
реп эш сыгара торган ваҡыт түгел. Бына хәҙер
.. Нөгөштә. Р. Вшсбаев.
2. күсм. Һәр мөмкин нәмәне ҡомһоҙланып тиҙ эште үҙебеҙсә яйларга кәрәк. Һ. Дәүләтпшна.
2. күпл. Оло йәшкә етеп аҡыл, тәжрибәләре
генә эләктереү; үҙләгптереү. Н индәй генә төшөм
менән хөрмәт ҡаҙанған ирҙәр. А уы л ҡарттары.
булмаһын, уны ҡарпып, .. ҡупайырга яратыусы
■ И л ҡарттары ни тиҙәр? Янып йәшә һин, тиҙәр.
лар [бар]. Т. Хәибуллин. Ит яҡш ылыҡ , — тибеҙ.
А. И гебаев. «һ аулы гы ң — байлыгың», тигән бо
Әй ҙә, бәндә уны теләгәнсе ҡарпыһын!.. Ләкин
ронго ҡарттар. Ғ. Дәүләтшин.
бик йыш онотабыҙ ҡалган яртыһын.., файҙага3. Оло йәштәге ҡатындың йәмәғәте; бабай.
мы, зараргамы китә [был]? Ш. Бикҡол.
Хәсби апай .. ҡартының туҡмала башлаганын
ҠаРПЫШ с. ! . артҡ а ятмай, тырпайып торған
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күргәс, сыҙап тора алманы. Т. Йәнәби. / Оло
йәнггәге тсатындың ү ҙ йәмәғәтенә өндәш еү Һүҙе;
бабай. «Ә ллә һаулыгың юҡмы, ҡарт» ,— тине
Мәгфиә. В. Викбаи.
ф а ҡ һаҡаллы ҡарт булыу атсыллы булыу
(алдағы эппсә КәңәШ биргәндә иәКи үтҡән эппсә
үкенес, шелтә белдергәндә әйтелә). [Шакир:]

әйләнеү, һы уһы лы у әбейҙең .. ҡыуаныс йәштәре

Башта уҡ колхоз булһам, аҡ һаҡаллы ҡарт б у
лыр инем, дурак булдым, Һ. Дәүләтш ина, а ғ а й 
ың ҡарт шаяртып, үҙеңде ҙур күрһәтергә иткәндә
әйтелә. Ҡарт албаҫты әрләгәндә, яманлағанда
әйтелә. [Шәүәли:] А на бит ҡарт албаҫты ниндәй
ҡот осҡос нәмәләр һөйләй, В. Винбаи. Ҡарт атай
диал, олатай. Ҡарт башы менән оло нешене
берәй килешмәгән эше өсөн ш елтәләгәндә әйте
лә. [М улла:] Ҡуй, ҡуй, Үмәр ҡоҙа, ҡарт башың

менән көфөр һөйләмә, шайтан ҡотҡоһона төшмә.
Һ. Дәүләтшина. Ҡ артая белмәгән ҡарт ишәк ҡар.
ҡартайыу. Ҡарт бүре ҡар. бүре. Ҡ арт иҫәр
әрләгәндә, шелтәләгәндә әйтелә. Ҡарт көндә оло
йәшкә еткән сатста, тсартлытста; тсартаиған көндә.

Борон булган, ти, бер бабай менән бер әбей.
Ҡарт көндәрендә булган, ти, уларҙы ң бер улд а 
ры (Әкиәттән). Ҡарт ҡыҙ ш ул уҡ ултырған ҡыҙ
(ҡар. ҡыҙ). Ҡарт төлкө ҡар. төлкө 3. Ҡ арт әсәй
диал. өләсәй.
• Йәштәр килһә — эш башлай, ҡарттар ки л
һә — һүҙ башлай. Әйтем. Ҡарт кешенең ни байлыгы — таягы ла тамагы. Әйтем. Ҡарт ҡуйы 
нында ҡалас бар — ҡаласынан ҡан тамыр, йәш
ҡуйынында ҡамсы бар — ҡамсыһынан бал та
мыр. Мәтсәл. Ҡарттар һүҙен ҡапҡа йый. Мәтсәл.
Ҡ а Р Т а и. Йылтсы малының тутс эсәге.— Енгәнә лә әйттем әле, бик һәйбәт итеп аш һалып,
майлы ҡарталар бешереп, Зарифты ашҡа алай
ыҡ әле, тинем. Ғ. Ғүмәр. Ҡырҡ ҡарта диал. ҡар.

ҡартайып барган күҙҙәренән көслө агым булып
аҡты. Ғ. Дәүләтшин. Үмәр ҡарт күҙенә эркелгән
йәшен ҡартайып ҡатҡан бармаҡтары менән
һөртөп ҡуйҙы. Һ. Дәүләтшина.
ф Ҡартайғансы аҡыл инмәгән (йәки ултыр
маған) оло кешенең берәй тсылығын хуп күрмәй,
шелтәләгәндә әйтелә. [Ҡотлояр:] Ҡартайгансы

һиңә лә аҡыл ултырманы, «Рәхимә еңгәм, Ныязгол ҡайнагам» тип, ауыҙ һыуың ҡорой. Һ. Д ә ү 
ләтшина. Ҡартая белмәгән ҡарт ишәк үҙен то
тоуҙа, тсыланышында үҙ йәшенә хас олпатлытс
булмағанда әйтелә. Ҡартая белмәү тсартлытсты
тоймау, тсылытста, эштә тсарт икәнде һиҙмәү.
«Бер ҙә ҡартая белмәйһең, Ғариф агай » ,— тине

Ғәләү, уның һыҙланмай-нитмәй етеҙ йөрөгәненә
һоҡланып, В. Викбай. Тыумаҫ борон ҡартайған
дәртһеҙ йәштәргә тсарата әйтелә.
ҡ а ртайышыу ҡ. урт, ҡар, ҡартайыу. Б а 

рыһына ла оло төҫ инеп, ҡартайышып киткәндәр.
Ҡ а р т а т а й н. диал. атайҙы ң атаһы; олатай.
ҡ а рт и н ә й и. диал. Әсәйҙең әсәһе; өләсәй.
ҡ а рт ҡ ам ҡ ы и. йыйн. Йәшкә оло тсарт
кешеләр, бабай Ьәм әбейҙәр. Х алы ҡ шау-гөр
килде. Ҡарт-ҡамҡы, бала-сага — бөтәһе лә
ҡалмай аяҡҡа баҫты. Ш. Шәһәр.
ҡ а рт ҡ ан ҡ ы и. диал. Ҡарт-тсамтсы.
ҡ а рт Ҡ О р О и. йыйн. кәмһ. Вабай һәм әбей
ҙәр. А уы лда ҡарт-ҡоро ла .. йәтим-еһер генә
күренеп ҡала. 3 . Виишева.
ҡ а рт л а с и. Йәштәргә хасыратс тсылытс күрһәткән оло кешегә шаяртып әйтелә. [Х әлиулла:]
Асыуланмагыҙ инде мин ҡартласҡа, үҙем бел
гәнсә һөйләнем. С. агиш.
Ҡ арТЛЫҠ и. 1. Ғүмерҙең оло йәшкә еткән
осоро; киреһе йәшлек. Ҡартлыҡ килеү. Ҡартлыҡ
етеү. ш Й әш лек һәр берәүгә килгән кеүек, ҡарт
лыҡ ситләп үтмәҫ һис кемде. X. Кәрим. Ҡарт
лыҡтың бәхетлеһе — һаҡал һыйпап көлгәне,
быуат-быуат йәш йәшәп, таяҡ тотмай йөрөгәне.

ҡатлансыҡ 2.
• Иттең тәмлеһе ҡарта, ашаган һайын арта.
Әйтем.
ҡ ар тай ты у ҡ. 1. Олоға, тсарттса әиләнде
Ғ. Оәләм.
реү; тсарт итеү, олоғайтыу. Ҡайгы ҡартайтты.
■
Транспорт ҡартайта, транспорт аяҡтан йы
2. Оло йәшкә еткән сатстағы хәл, Ҡарт булған
га, — тине Ғәбделхәкимов. — Элеватор алыҫ,
хәл. Ҡартлыҡтан килгән хәлһеҙлек. Ҡартлыҡ
ҡырҡ километр. Я. Вәлиев. Ҡыҙ балаҡай китһә,
баҫыу, ш Ултыр эйәрҙә ҡартлыҡ баҫҡансы, йәки
һис ҡайта алмай, ят ерҙәрҙә башын ҡартайта
атыңдан ҡолап ятҡансы. М. Кәрим.
(Халытс йырынан).
•
Ваҡыт үтә тора, ҡартлыҡ етә тора. Әйтем.
2. эйһ. ф. ҡар. ҡартайыу. Ҡартайтты, ҡарыу
Й әш легең тырыш булһа, ҡартлыгың тыныс б у
бөттө. ■ Ҡарлы тауҙай ап-аҡ булган башың,
лыр. Мәтсәл. Ҡартлыҡ — түгел икән шатлыҡ.
әллә микән иртә ҡартайта? Н. Нәжми.
Әйтем.
• Яман ат, яман ҡатын — ирҙе ш улар ҡар
Ҡ а р Т М а и. Ҡатынтсыҙҙың осло итеп, эсләп
тайтыр. Әйтем.
тегелгән, тсашмау һыматс ынйы-мәрйен, тәңкәҠ арТаЙЫЛЫУ ҡ. эйһ. Ф. ҡар. ҡартайыу.
-көмбәҙ менән биҙәлгән боронғо баш кейеме.
Иртә ҡартайылды. Көс юҡ, ҡартайылды ахыры
ҡ а ртһы ны у ҡ. Ҡарт тип иҫәпләү, тсарттса
һы. ш [Көрәшсе Харис:] Быгаса мин бөкмәгән
һанау. Ҡатынды ҡартһыныу.
бил булманы, күрәһең, ҡартайыла , — тине лә,
ҡ арты йәш е и. йыйн. Ҡарт һәм йәштәр,
ҡул һелтәп, урынына ултырҙы, И. Ғиззәтул
бөтә к е т е . Мөхәббәт — ул, әйтерһең д ә утлы
лин.
йәшен, һанап-һорап тормай һис бер кемдең
ҡ а ртайы у ҡ. Оло йәшкә етеү, тсарттса әйлә йәшен, һүнмәҫ ялҡы н менән ялмай ҡартын-йәшен. р . Низамов. Ҡолтүбә .. халыҡтан ҡаннеү; олоғайыу. Ҡартая төшөү. К үҙгә күренеп

ҡартайыу, ш Ҡарауыҙ ҡартайып китте булһа
кәрәк: ишетмәй, еҫ белмәй, эҙҙән яҙлыга башла
ны, С. Кулибаи. Ҡартайыуҙың сигенә етеп, күҙе
нән яҙып ҡалган Йәнмырҙа бер көн кис, балала
рын сыуал янына йыйган (Әкиәттән). / Оло йәш
тәге кешегә хас рәүештә хәлһеҙ, тсарыуЬыҙға
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йәш түктереп, ҡартын-йәшен теҙ сүктереп, зар
илатып хөкөм йөрөтә башлаган (Әкиәттән).
ҡ а рт ә с ә й и. диал. атайҙы ң әсәһе; өләсәй.
Ҡ ар у Н [гәр.] с. Үтә нытс һаран; тсомһоҙ. Ҡ а
рун тип халы ҡ белмәй әйтмәгән: кешенән түгел,
үҙенән ҡыҙгана. 3 . Ғәлимов. [Олонбикә:] Ҡ арун

Ҡ
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икән был Йыһангир м улла тигәндәре: ни тиклем
ер биләй, лавкаһы бар, һатыу итә. .. У л да етмә
гән, кеше балаһын .. оло һандык күтәртеп, ил
кыҙырырга сыгарып ебәргән, Я ланаяҡ йөрөтә!
Ғ. Ғүмәр. И х, яуы з бай, ҡарун, ер йотҡоро!

леп сыга (Әкиәттән). А ҙнагол үҙ-үҙен онотоп,
ажгырып ятҡан тулҡындарга ҡаршы йөҙөп кит
кән. 3 . Биишева.
3. с. мәг. Кемгә йәКи нимәгәлер тсарата нире
мөнәсәбәтле. Ҡаршы кеше. Ҡаршы фекер. Ҡ ар
шы булы у. I I Ҡаршы һөйләү. Ҡаршы эшләү,
ш [Әршит:] Ш улай ҙа мин семья ҡороу га ҡар
шымын. Ғ. Оәләм. Иреңә ҡаршы һүҙ әйтеп,
ауыҙың асма, киленсәк (Ғуй таҡмағынан). Ҡ ар
шы төшөү (йәки килеү) нимәгәлер кире мөнәсә
бәт белдереү, хупламау. Тимербулат .. донъя
күрергә сыгып китмәк булган. Ата-әсәһе ҡаршы
килмәгән (Әкиәттән). Ҡаршы тороу кемдеңдер

Ғ. Хәири.
Ҡ а Р У Н Л а Н Ы У ҡ. Һаранлыҡ Күрһәтеү; ҡом
һоҙланыу. Бай егеттән малын ҡыҙганып, ҡа-

рунланып, арҡанды ҡырҡып ебәрә. Егет ҡоҙоҡ
төбөнә төшөп китә (Әкиәттән).
ҠаРУНЛ Ы Ҡ и. Ҡ арУн к ет егә хас сиФат;
һаран лытс.

ҠаРУТ и. Йөнтәҫ һабатслы, ҡара-ҡаршы яп
раҡлы, түпалсаҡланып торган ватс өикөм сәскәле
үлән. һ а уы н бейә өсөн ҡылган, һарут, ҡарут
үләндәре һис бер үлән менән алмаштырмаҫлыҡ
дәрәжәлә файҙалы. М. Ғөбәиҙуллин.
Ҡ а Р һ а Ҡ 1 с. К әүҙәгә, буйға бә ләкәи; тәпә1пәК. Ҡарһаҡ кеше. ■ Х ан улы үҙе ҡарһаҡ, үҙе
аҡһаҡ, көмөрө, етмәһә бик уҫал бер әҙәм икән,
ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
Ҡ а Р һ а Ҡ 2 и., ҡарһаҡ төлкө 1. Һары төҫтәге
ваҡ дала төлкөһө. Ҡыя ҡарап, ҡырга юртҡан
ҡарһагы бар Балҡан тау. «Заятүләк менән һ ы у
һылыу». Ай-Һай ҙа гына тигән ай тауышҡа ҡар
һаҡ төлкө ҡаса ҡамышҡа (Халытс йырынан).
2. с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.
Ғәйнекәйҙец кейгән билле туны ҡарһаҡ ҡына тү
гел, баса икән (Халытс йырынан).

ҠаРһалаНДЫРЫУ ҡ. атытстырыу, ҡаба
ландырыу. [Яланбикә:] Әсәй, мин әллә ҡасан
әҙерләнеп бөткәнмен. .. Кейәүең ни ҡабаланды
ра ла ҡарһаландыра. Ғ. Дәүләтшин.

ҡарһаланы у

ҡ.

ат ы ғы у,

ҡабаланыу.

Ҡ арһаланып йөрөү, ш Бала илаган тауыш ише
телде. Дуҫтың ҡатыны ҡарһаланып һикереп тор
ҙо. «ағи ҙел », 1968, № 12. / аш ағанда тсомһоҙлотс Күрһәтеү, ашығыу. Ҡ арһаланып ашау.
ш Юлсы төргәген асып, үлән өҫтөнә йәйеп һал
ды. Юлга алып сыҡҡан көликмәкте һындырып,
ҡарһаланып ашарга тотондо. С. Кулибай .
Ҡ а Р һ а П -Ҡ а Р һ а П :

ҡарһап-ҡарһап

ашау

һөйл. ҡабаланып, һоғаланып ашау.
ҡ а р н ү ҙ и. Халыҡ ижадының сәсмә әҫәре;
әкиәт. Ҡарттар китә, берәм-берәм китә мәңге
леккә беҙҙең аранан. Күпме аҡыл, һәнәр, ҡарһүҙ
китә — баштар етмәҫ уйлап ҡараһаң! Ғ. Д ә ү 
ләтов.

ҡ а ғ ь ы л ы у и. Яңы йыл байрамында Ҡыш
бабай менән бергә йөрөгән тсыҙ.
ҡ а р ш у ғ а и. диал. ҡар. ҡабырсаҡ 1.
Ҡ а рШЫ 1 и. 1. Н иҙең дә булһа алғы тараф ындағы урын. Көҙгө ҡаршыһы. Ҡаршыга ба
ҫыу. Ҡаршыга ҡуйыу. Ҡаршыга ултырыу. Ҡ ар
шынан үтеү. / / Ҡаршы яҡ. / / Ҡаршы ултырыу.
Ҡаршы ятыу. ш Кемдер берәү автомобиль ме
нән ҡаршыбыҙга килеп туҡтаны. Ғ. Оәләм. Я н 
маҫ ҡына инем, көймәҫ инем, йәнкәй-йәнәш
юҡтыр ҡаршымда (Халытс йырынан). Ҡаршы
тауҙан егетте бер ҡыҙ күреп ҡалган (Әниәттән).

эш-матссатына, ниҙеңдер тәьҫиренә кире тороу.

Өйҙө ҡыйыҡлап, кеше рәтенә индерәм тиһәң,
һин һәр ваҡыт ҡаршы тораһың. Т\ Йәнәби.
4 . с. мәг. Кем иәки нәмәгәлер тсарата көрәш
алып барған, дошман булған. Ҡаршы гәскәр.
Ҡаршы яҡ. II Ҡаршы көрәшеү. Ҡаршы өндәү.
Ҡаршы эш алып барыу, ш Эске шайтан беҙгә
ҙур ярҙамсылыр, бар иман, выжданга ҡаршы
ҡамсылыр. Ш. Вабич. Атайым серкәйҙәргә ҡар
шы һәр ваҡыт ҡәнәфер майы йөрөтә. Д. Юлтый.
5. төб. клш. менән бәйл. ф ункцияһында 1) нә
мәнеңдер алғы тараФында булғанлытсты белде
рә. Ҡояшҡа ҡаршы яҡ. Утҡа ҡаршы урын. Б а ҡ сага ҡаршы йорт; 2) нәмәнеңдер хәрәкәтенә кире
йүнәлештә булғанды белдерә. Агымга ҡаршы
йөҙөү. Елгә ҡаршы барыу; 3) эш-хәрәкәттең нә
мәнелер бөтөрөүгә, хәрәкәтен тутстатыуға,
тәьҫирен кәметеүгә йүнәлтелгәнен белдерә, һ у -

гышҡа ҡаршы хәрәкәт. Ҡоролоҡҡа ҡаршы кө
рәш; 4) нимәнеңдер бер эш-тсылытстса яуап р әүе
шендә баштсарылғанын белдерә. Б үләккә ҡаршы
бүләк биреү. Хатҡа ҡаршы хат яҙыу; 5) эшхәлдең ниндәйҙер миҙгел йәни ватсиғанан алда
булғанын белдерә. Байрамга ҡаршы. Кискә
ҡаршы. Я лга ҡаршы. ■ Таңға ҡаршы ысыҡ
төшкән. Я. Хамматов; 6) әйтелгән Фекергә ҡара
та һөйләүсенең мөнәсәбәтен белдергән инеш һ ү ҙ
бәйләнеш яһай. Бәхетһеҙлеккә ҡаршы. Гонаһ

шомлоҡҡа ҡаршы. Гәжәпкә ҡаршы. Ҡыҙганысҡа
ҡаршы. Ҡыуанысҡа ҡаршы. Үкенескә ҡаршы.
6. 3-сө зат эйәлек һәм у.-в. клш аФФиксы ме
нән бәйләүес Функцияһында ҡулланыла (ҡар.
ҡаршында).
ф Ҡаршы алыу 1) килеүсенең алдына, юлына
сығыу. Йорт хужаһы йүгереп сыгып ҡапҡаны

асты ла, .. Сәлмәнде ололап ҡаршы алды, ти
(Әкиәттән); 2) кемде йәки ниҙелер ҡабул итеү.

Б ы л китапты уҡы усылар ҡуш ҡуллап ҡаршы
аласаҡ. р . Ииғмәти. Ҡаршы ҡуйыу ике араны
дошманлаштырыу. Хәйерсегә ел ҡаршы эш
көтөлмәгән бер ҡартылыҡҡа, тотҡарлыҡҡа
осрағанда әйтелә.
ҠаРШЫ 2 с. диал. Кәрше.
• Ҡаршы агасҡа ҡаты сөй. Мәҡәл.
ҠАр 111ЫЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡаршылау.

Шиңгән сәскә менән ҡаршылана байтаҡ иртәләр.

М. Кәрим.
ҡ арш ы лау ҡ. 1. К илеүсенең алдына иәки
2.
Тотҡан йүнәлеш алды, тоттсан иүнәлеппсә
юлына ҡаршы сығыу. Ҡ унаҡ ҡаршылау. Көтөү
иире тараФ. Ҡаршыга төшөү. / / Ҡаршы хәрә

кәт. II Ҡаршы барыу. Ҡаршы килеү. Ҡаршы ос
рау. Ҡаршы сыгып алыу. ш Эй китә был көтөү
се, эй китә, шунан бының ҡаршыһына бер эт ки

ҙе ҡаршыларга сыгыу. ш Й үгерешеп ҡайтып
ингән балаларҙы ҡапҡа төбөндә Хөрмәттең еҙ
нәһе ҡаршылай. 3 . Биишева.
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2. Кемде иәКи ниҙелер ҡа6Ул итеү. Ҡ ул сабып
ҡаршылау. Йылы ҡаршылау, ш Ҡыҙарып сыҡ
ҡан ҡояшты һайрап ҡаршылай ҡоштарың. Оа-

Ҡ арШЫЛЫҠҺЫҘ р. Ҡаршылыҡ Күр һәтмәи,
риза булып. Бер ниндәй ҡаршылыҡһыҙ ҡуш ҡан

лаУаТ Юлаев. / Килгән хәл-ваҡиғаны нөтөп
алыУ. Яҙҙы ҡаршылау, ш Х алы ҡ 1 Майҙы яңы
уңыштар менән ҡаршылай. «Оовет Баш ҡортос
таны», 1964, 30 апрель.
ҠаРШ ЫЛаШ С. Вер-береЬенә ҡ арты урынлаюиҡан. Ҡаршылаш өйҙәр. / / Ҡаршылаш улты

рыу.
ҡ а р ш ы л а ш ы у 1 ҡ. урт. ҡар. ҡ арты лау 1.
ҡ а р ш ы л а ш ы у 2 ҡ. 1. Берәүҙең ниәтенә,
теләгенә гсире тороУ; ҡарщылыҡ Күрһәтеү. Ҡарт
ҡаршылашманы, сыбыртҡыһын алып, атын һуҡ
ты, Ғ. Дәүләтпшн.
2. Keine һүҙенә ҡарщы тороп, һүҙ әйтещеү.

Ҡотлояр байҙың мыжымаган сәгәте юҡ. Тимер
кәй уның менән ҡаршылашмай. Ҡаршылашып
ҡайҙа бараһың. Д. Юлтый.
Ҡ а р ШЫЛЫҠ и. 1. Кещенең ниәтенә, телә
генә ҡарата булған кире мөнәсәбәт; ризаЬыҙлыҡ.

«М ине лә үҙегеҙгә алмаҫһыгыҙмы икән?» — ти
гән Угатар батыр. « Теләһәң , ҡаршылыҡ юҡ,
өсәү ҙән дүртәү яҡш ы » ,— тигән А ҡ ъ я л батыр
(Әниәттән).
2. Кещенең ниәтенә, теләгенә иәьси йәмғиәттә
ге берәй хәрәнәтгсә кире йүнәлтелгән эШ; ҡ арты
ҡуйылған Көс иәки хәрәкәт. [Дауытов:] Б ы л ҡар

шылыҡтарҙы кулак ҡалдыҡтары ойоштора.
В. Викбаи. Атлылар дошмандың ҡаты ҡаршылыгына осраны. Э. И хсан.
3. Тормошҡа, эпнсә ҡамасаү нилтергән төрлө
тотҡарлыҡ. Тормош ҡаршылыҡтары. Ҡаршы

лыҡҡа осрау, ш Ҡаршылыҡтарга барабыҙ
ҡаршы, беҙҙә көс, гәйрәт, беҙҙә шат күңел,
Ғ. Әмири.
4. К ет ен ең ФекеренДәге, ҡылығындағы иәки
эшендәге Яр а т һыҙлыҡ. Ф екер ҡаршылыгы. һ ү ҙ
менән эш араһындагы ҡаршылыҡ. ■ Идея-

эстетик ҡаршылыҡтар уның [С. Ҡудаштың] был
осорҙагы бүтән шигырҙарында ла күпмелер
дәрәжәлә һирпелеп үтте. Ғ. Хөсәйенов.
5. филос. "Тәбиғәт Ьәм иәмғиәт күренештәренә
хас бүлған үҙ-ара килешмәүсәнлек. Синфи ҡар
шылыҡ. Эске ҡаршылыҡтар.
6. физ. Үткәргестең материалына, үлсәм дәре
нә, температураһына ҡарап үҙгәрә Ьәм ток
үтеүенә тотҡарлыҡ лЬаи торған дәүмәл. Аэро-

динамик ҡаршылыҡ. Өҫтәмә ҡаршылыҡ. И ндук
тив ҡаршылыҡ. Сагыштырма ҡаршылыҡ.
ф Ҡаршылыҡ күрһәтеү 1) кешенең ниәтенә,
эшенә ризаЬыҙлыҡ белдереп ҡаршы тороу.

ды үтәү. ш Буранбай һис ҡаршылыҡһыҙ кейенә
башланы. Д. Юлтый.
ҠаРШЫН и. Воронғо бер башҡорт ырыүының
исеме.

ҡ а р ш ы н д а бәйл. функцияһында 1. Кемдең
дә булЬа алдында, кем дә булЬа күреп, ишетеп
торғанды белдергәндә ҡулланыла; алдында.
О лолар ҡаршында әйтеү, ш Зөлхәбирә һылыу
үкһеп илай хур булдым тип кеше ҡаршында
(Халыҡ йырынан).
2. Кемгә иәки нәмәгә булЬа ла бәйләнешле эшхәлде белдереү өсөн ҡулланыла; алдында. Йәш 

тәр ҡаршында торган бурыстар, ш Ҡ улдарың
киң шәфҡәтем ҡаршында тетрәп ҡалтырар.
Ш. Вабич.

ҡ а р ъ я у ҡ. иҫк. Ҡарт булыу, ҡартайыу.
[И ҙеүкәй — Мораҙымга:] Билеңә һаҙаҡ урат
тым, хан урынына ултырттым. Ҡаръяган да кө
нөмдә үҙ башыма көс иттем. «И ҙеүкәй менән
Мораҙым».
Ҡ а Р Ы 1 и. иҫк. Енсек.
ҠаРЫ 2 с. иҫк. 1. Воронғо.
2. Оло йәшле, йәшкә оло; ҡарт. Ҡары кеше.
ф Ҡары ҡорт ҡар. ҡорт '.
ҠАРЫ 3 [гәр.] и. иҫк. кит. Ирле ҡатын.
ҡ а р ы ғ ы у ҡ. Енси мөнәсәбәткә инеү, ҡауы
шыу (эт, бесәй, бүре һ . б. Ьөтимәрҙәргә ҡарата).

Ҡарыгып йөрөү. Я ҙ бүреләр ҡарыга.
ҠаРЫЗ [гәр.] и. иҫк. Осуда. Ҡарыз алыу.
Ҡарыз биреү.
Ҡ аРЫ Й 1 [гәр.] и. Ҡөрьәнде дөрөҫ итеп уҡый
белгән йәки лттан уҡыған кеше. А ҡһаҡ шәкерт
теге һуҡыр ҡарыйга хеҙмәт итеп тамаҡ туйҙыра
ине. М. ҒаФури.
Ҡ а Р Ы Й 2 с. ҡар. ҡ ар ы 2.

ҡ а р ы л ы у ҡ. "Тамаҡтан үтмәй төйөлөү, та
маҡҡа тороу; ҡарлығыу. Хажисолтан ауыҙын
асты. Кинйәбулат усындагы итте уның ауыҙына
тыҡсыны. Хажисолтан ҡарылды, Я. Хамматов.
# һаранга һарылма, балыҡҡа ҡарылма.
Мәҡәл.

ҠаРЫМТа и. 1. Эшләнгән эш йәки бирелгән
нәмәгә ҡаршы Яуап. Ҡоҙагыйга күлдәк кейҙер
гәйнем, ҡарымтаһына батшай сапан кейҙереп
ҡайтарҙы. Т. Морат.
2. тар. Ҡ ан ҡойоуға ҡаршы ҡан ҡойоп, Ьөжүмгә ҡаршы Ьөжүм итеү рәүеш ендә алынған үс;
ҡон. Ҡарымтага килеү. Ҡарымтаһын ҡайтарыу.
■
[Нәркәс:] Атай, уга ҡаныҡма, уның ҡанын

Ҡыугынсылар Заятүләкте, бер ҙә ҡаршылыҡ
күрһәтмәһә лә, аяҡ-ҡулы н бәйләп, атаһы Сәмәр
ханга алып ҡайталар. «Заятүләк менән һы у

агыҙма. Уның өсөн бар Урал эҙләр һинән ҡарым
та. О. МиФтахов.
• Барымтага — барымта,
ҡарымтага — ҡа
рымта. Әйтем.

һылыу»; 2) килгән яу иәки дошманға ҡаршы сы
ғып көрәш еү. Берҙән-бер көндө ҡалабыҙга дейеү

тарышыу.

осоп килеп төштө. Бер ниндәй ҡаршылыҡ күрһә
тә алманыҡ (Әкиәттән).
ҠаРШЫЛЫҠЛЫ с. 1. Ҡ ам асаү килтерерҙән
төрлө тотҡарлыҡлы. Мотоциклсылар ҡаршы
лы ҡлы юлда ярышты.
2. "Тап килмәгән, яратм аған лҡтары бүлған.

Ҡарш ылыҡлы фекер. Ҡаршылыҡлы тойго ки
сереү.

ҠаРЫМТаЛаШЫУ ҡ. Үс алышыу, ҡон ҡайҡ а р ы м т а л а у ҡ. Үс алыу, ҡон ҡайтарыу.
ҠАРЫН и. 1. Тереклектәрҙең ашты ҡабул
итеп эшкәртә торған эске ағзаһы; ашҡаҙан. Б ә
ләкәй ҡарын көйөшлө малдың ашҡаҙанындағы
дүртенсе бүлек. Оло ҡарын көйөшлө малдың
ашҡаҙанындағы беренсе иң ҙур бүлек. Таҙ ҡа
рын көйөшлө малдың ашҡаҙанындағы икенсе
бүлек; КүҙләнсеК. / Һуйған малдың эсКе өлөштә
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ре, эсәктсарын. [Рәхимә — Мәгфүрәгә:] Бына

2. анат. Ҡорһатс тсыуышлығындағы ағзаларҙы
тсаплап торған тсатлам-тсатлам май йыйырсытстары.
ҠаРЫПЛаШЫУ ҡ. диал. Әрепләшеү.
ҠаРЫСҠЫ и. иҫк. Бүре. [Мөйтән бей] саң

бөгөн тирә-яҡ күршегә һугым ашатайыҡ ,, тип
ҡайнашып ятҡан көн әле. Ҡарын алганда ки
лендәр етешә алмай ҡырын-ҡыйҡыу булды,
Һ. Дәүләтшина.
2. К әүҙәнең күкрәк аҫтынан саттса тиклемге
өлөшө; ҠорҺаҠ. Ҡарагөлөмбәт ҡыпсаҡтарҙың

еренә бара һалды. Ҡатын, бала, ҡарт-ҡороно
аямаҫтан, осрагандың ҡарынын яра һалды.
«Вабсатс менән Күсәк».
3. һөйл. аналытс. Йәмилә ниндәй дәлил менән

Ҡүсәкте ҡарында саҡта үлтермәй алып ҡалганын .. әбейгә һөйләп бирә.. «Вабсатс менән К ү 

Ҡ

ҡылдап ҡарысҡылай һөрән һалды, аҡыл менән
бейеклектең түрен алды (Бәйеттән).
ҡ а р ы у 1 ҡ. иҫк. Ҡартайыу.
ҡ а р ы у 2 и. Көс, тсеүәт, ғәйрәт. Ҡ арыу ҡай
тыу. Ҡ арыуҙан ҡалыу. Ҡ арыуҙан тайыу, ш һ у нарга йөрөргә минең ҡарыуым бөттө. С. Кули
бай. Х әҙер аяҡ-быуын ҡалтырана, атларга ла
йүнләп ҡарыу юҡ. Б. Вәлит.

сәк».
ф а с ҡарынлаи (йәки ҡарынға) ашамаған
көйө, ас хәлдә. Ҡарын асыу ашағы килеү, асы
ғып китеү. Ҡарын асыуҙы, ашагы килеүҙе һөй

ф Ҡарыуҙы ойотоу бик нытс асыуландырыу,
һарыуҙы тсаинатыу. [Агроном:] Ҡешенән бик

ләргә түгел. Осраган бер обоздан ашарга һорай
быҙ. Д. Юлтый. Таҙ ҡарын кейҙереү этн. туйҙа

йөпләп, нығытҡанда әйтелә; һүҙеңә ҡеүәт.
ҡ а р ы у 3 и. 1. Нимәгәлер ҡаршы эшләнгән
яуап; тсоЬор. [Йылан — Урал батырга:] Ай, еге

тсалын ашаУ иолаЬы (тУйҙа егет яғы тсалын би
рерлек бУлмаЬа, егеттең атаһы тсыҙ өйөнә тере
тсУй алып бара. Ҡалын сәйе эсеү алдынан тсУйҙы
һуйғас, тсайынйеңғәләр, тсоҙа-тсоҙағыйҙар ал
дында «тсоҙалар, тУй Ьимеҙ, тсоҙағыйҙар, тУй һим еҙ», тип Ьөйөнсөләйҙәр. Һуйылған тсуйҙы бе
шерергә Ьалғас, уйын-көлкө башлана, тсайынһеңлеләр тсуйҙың йыуылмаған, бысратс тсарынын
алып, шаярып, «тсоҙаға татсыя кейҙерәбеҙ», тип,
Ьелкетеп алып йөрөйҙәр. Ҡ оҙа тсаиыниеңгәләргә
атсса иәки бүләк биреп тсотола). Туйҙа ҡоҙаларга

йырлайҙар: Бына ҡоҙа аҙаҡ һүҙ, беләбеҙ аҡсаң
барын. Б үләк бирмәй тартышһаң, кейҙерәбеҙ
таҙ ҡарын. М. Буранғолов.
•
һаранды ң ҡарыны туйыр, күҙе туймаҫ.
Әйтем. һ ур п а эскәндең ҡарыны йыуан, ит ашагандың балтыры йыуан. Әйтем.
Ҡ арЫНҒа у с . диал. ауырлы, ауыр аятслы.
ҡ а ры н д а ш и. 1 . в ер әсә балалары (бербереһенә тсарата). Фәниәнең һөйөнгәнен күрһә
геҙ ине! Ҡарындашы өсөн дә кеше ш ул ҡәҙәре
шатланмаҫ. Ф . Иҫәнғолов.
2.
Ир-аттың үҙенән бәләкәй тсыҙ туғаны. Агаҡайым салгы яныганда талмаймы ни һинең беләкәйең, ҡарындашыңды алып киткәнгә янмаймы
ни һинең йөрәкәйең (О еңләүҙән). / Ир-аттың
үҙенән кесе тсатын-тсыҙға өндәш еү һүҙе. [Сурагол:] Йә, ҡарындаштар, ни эш гөрләтәһегеҙ? Ҡ о
той, Ҡотдостар ҡайҙа? Т. Хәйбуллин.
ҡ а ры н д а ш л ы ҡ и. диал. Туғанлытс.
ҡ а р ы н д а ш ы р ы у и. йыйн. ҡар. туғанырыу.

Ҡ арЫНДЫҠ и. Һыйыр тсарынының эске тсатлауынан һыҙырып, киреп киптереп эшкәртелгән
йотса яры. Ҡарындыҡ ашаулыҡ. Ҡарындыҡ

тәҙрә, ш Ишек асылыуга тәҙрә ҡарындыгы ҡап
итеп эскә ҡалтайҙы. Ф . Иҫәнғолов. Бикйән атаәсәһенә .. ҡарындыҡҡа төрөп бер юлаусы арты
нан күстәнәс ебәрҙе (Әкиәттән).
ҠаРЫНСЫҠ и. мед. Йөрәктең тсан йөрөшөн
тәьмин иткән өлөшө. Й өрәк дүрт бүлектән тора,
югаргы икеһе йөрәк алды тип, түбәнге икеһе
ҡарынсыҡ тип атала. 3 . Заһидуллин.
Ҡ арЫНЪЯУ и. 1. Малдың тсарынын тсаплаған эс майы; тсарын майы. Ҡ арынъяуын һыҙы
рып алыу.

ҡаңгырам.. М аҙаһыҙлап бөтөрәләр, ҡарыуҙы
ойоталар, А. Игебаев. Һүҙеңә ҡарыу кеше һүҙен

тем, ярҙам ит,., ярҙамыңа ҡарыу га мин дә ярҙам
итермен, «Урал батыр». [Сәлимә] бында иркенгә
сыҡҡас, ҡыштың-ҡыш буйы сараһыҙҙан өндәш
мәй телен тешләп йөрөгәндең ҡарыуын ҡайтара.
Ф . Иҫәнғолов.
2. Ҡылынған яуызлытстса яуап итеп эшләнгән
уҫаллытс; үс, тсон. Ҡ арыу ҡылыу.
□
Ҡарыу итеү яуап тсайтарыу, яуаплау. У каз

дан тыш ылау бирмәйбеҙ тип ҡарыу иткән кеше
ләрҙе үлтермәк. «Батыршаның хаты».
ф Бер һүҙеңә биш ҡарыу әрепләшеп, яуапла
шып торған кешегә әйтелә. Уның ҡарыуы са
ғыштырып, нимәгәлер тсаршы тсуйғанда әйтелә;
уның урынына. Сөнгәт бөгөн, ауырыган кеше

кеүек, күңелһеҙ ине. Уның ҡарыуы башҡаларҙа
шатлыҡ балҡый ине. Ғ. Дәүләтшин. Яҡшы Ьүҙгә
ни ҡарыу берәүҙең бер ятсшы кәңәше, Ьүҙенә
яуап итеп әйтелә.
•
Ҡарыуга ҡарыу — ҡарт атҡа ябыу. Мәтсәл.
ҠаРЫҮ 4 и. Боронғо Ьуғыш тсоралы. Ҡ арыу

ҙарҙы кейенеү, ш Арыҫланды күреү менән ба
тыр шашҡан: «Й ә хоҙай, үҙең ярҙам бирә күр » ,—
тип, ҡарыуын ҡулына алып яҡынлашҡан, «Бабсатс менән К үсәк».

ҡ а р ы у л а н ы у ҡ. К өсләнеү, ғәйрәтләнеү.
Тыумышынан малай кәрһеҙ булһа, кәмһетмәгеҙ
көс-хәл инмәҫ тип. Ҡарыуланып, майҙан күрке
булһа, күпһенмәгеҙ билен бирмәҫ тип. М. Яма
летдинов.— Ә-ә! һ е ҙ хәҙер икәүләшеп миңә ҡар
шы ҡарыуландыгыҙмы?! X. Мохтар.

ҠаРЫУЛаШЫУ ҡ. 1. Бер-береңдән үс алы
шыу. Дошман менән ҡары улаш ы у.
2. Ниндәйҙер көслөккә тсаршы тороу; тарттсылашыу. А ңһыҙ мәлдә Сәйет яуы йылҡыны
килеп баҫа. Көтөүсе ни саҡлы ҡарыулашырга,
йылҡыны бирмәҫкә маташһа ла, булдыра алмай
(Хикәйәттән).
3. Ҡаршы әйтешеү; әрепләшеү. [Айсыуаҡ:]

К илен, етәр, туҡта, яуаплашма!.. Ғәйеп бар бит,
юҡҡа ҡарыулашма! X. Ғәбитов.
ҠаРЫУЛЫ с. Көслө, тсеүәтле, ғәйрәтле. Ҡ а
рыулы кеше. Ҡарыулы булы у, m Балтырган,
һарына, ҡуҙгалаҡ һурпаһы эсеп үҫһә лә, имәндәй
төплө булып Рәҡип агай буйга еткән. Ғәйәт ҡа
рыулы булган. С. Ильясов.
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ҠаҒЫ УҺЫ Ҙ 1с. К өсһөҙ, тсеүәтһеҙ, ғәйрәтһеҙ,
хәлһеҙ. Ҡарыуһыҙ кеше,
ҠаҒЫ УҺЫ Ҙ 2 с, Ҡаршылытсһыҙ, яуапһыҙ;
ыңғай, Күндәм. //Ҡ а р ы у һ ы ҙ тыңлау. ■ Бы л

мал председатель тәки ат бирмәне бит, юҡ арты
нан йөрөмәгеҙ, тине. 3 . Виишева.

командир ш улай ихтыярһыҙ, ҡарыуһыҙ йомшаҡ
иптәш инде. С. Әлибаев. А ҡбуҙ сыгыр — мал ҡо
то, телгә килеп һөйләр ул. Н и теләһәң, бар эшең
һис ҡарыуһыҙ эшләр ул. «Аҡбуҙат».
ҡағыу-яғаҡ и. йыйн. Төрлө һуғып1 тсоралы. Таңдан-таңдан йөҙ һикһән батыр алган,
ҡарыу-яраҡ, сайман һайлап алган, ил-йорт
менән хушлашып, аманлашып, Тимерготло
Мәсем ханга китеп ҡалган. «Бабсаҡ менән

ланы ҡарыштырма.

Күсәгс».

Ҡ арЫШ и. 1. Киреп тсүйылған б а т барматс
менән һуҡ барматс араһына тиң үлсәү берәмеге.
Ул [Ф әйзуллин] әле грамотаны насар белә .. Ҡ а
сандыр аршынды ла белмәй, ҡарыш, һөйәм ме
нән, аҙым менән үлсәй ине. С. А ги т . К үлдәгем 
дең итәктәре ергә етмәй бер ҡарыш (Халытс

Ҡ а р Ы11ГГЫр ЫУ ҡ. Үсектереп, сәмләндереп,
ниндәиҙер этләм әй торған нәмәне эш ләтеү. Б а 

ҡ а рышыу 1 ҡ. Ыңғайға килмәи, ҡаршы то
роу; тиҫкәреләнеү. Мәргүп, ҡарышып тормай,
өйгә инеп, Ғәләүгә Шәхмиҙең кейемдәрен алып
бирҙе. Т. Йәнәби. Тыуган яҡта һаман ҡарҙар
яумай, ниңә ҡарышты һуң ҡышы ла. А. Игебаев.
Ҡарышҡан кеүек берәр теләккә нимәлер кире
булып торғанда әйтелә. Рәис, ҡарышҡан кеүек,
тагы һүҙ башланы. Н. Мусин.
• Эшләһәң, эш ҡарышмай. Әйтем.
ҠарЫШЫУ 2 ҡ. Тартышып тсатыу; тсорошоу.

Ғариф староста уянып китте. .. Ул тороп ултыр
ҙы һәм яңагы ҡарышҡанса иһәнәне. Ж. Кейек
баев.

ҡ а с а -в о ҫ а р . Йәшенеп-йәшеренеп кенә;
һиҙҙермәй. Ҡаса-боҫа йөрөү. ■ Йәш кыҙҙар

йырынан). Ҡарыш аялыҡ оҙонлоғо бер ҡ ары т Та
бер ая. Томбойоҡ араһындагы был кескәй сөм

ата-әсәләренән ҡаса-боҫа егеттәр менән күрешеү
өсөн йорт-ҡура арттарына .. барган. И. А бдул

бәйҙә әле лә, могайын, ҡарыш аялы ҡ бәрҙеләр
леберләш еп яталыр. Н. Мусин. Ҡарышҡа һалыу

лин.
Ҡ а с а Б а [гәр.] и. иҫк. кит. Бәләкәй генә тсала;
ауыл.
Ҡ а с а ғ а н и. 1. Тоттормай ҡасҡан мал. Ҡ ыҙ

тсарыт менән үлсәү.
2. (йәки бер ҡарыш) Н иҙеңдер оҙонлоғон,
буйын бәләнәсәитеп әЙтҡәнДә ҡулланыла. Бер

ҡарыш ҡына. ш Бында арыш сәселеп бөтмәгән,
бер ҡарыш ер һөрөлмәгән. Б. Бигсбай.
ф Ү ҙе бер ҡарыш, һаҡалы мең ҡарыш боронғо
әкиәттәрҙәге яуыз снхри ҡарТ тураһында. А ҡ ъ я л

батыр ишекте асһа, үҙе бер ҡарыш, һаҡалы мең
карыш бер ҡарт тора, ти (Әкиәттән).
Ҡ арЫШҠаҠ с. диал. Ҡарышмал.
Ҡ арЬ1ШҠЫр с. ҡар. ҡарышмал. Б ик ҡарыш
ҡыр әҙәм. Ҡарышҡыр булыу.

ҡарышлау ҡ. Оҙонлотс һ . б. араны тсарьпп
менән үлсәү. [Нигмәтулла] өс урындан шына

кагылган йыуан ҡарагай бүрәнәне бармагы ме
нән ҡарышлап үлсәне. Я. Хамматов.
Ҡ арЫШЛау ЫҠ и. 1. Ҡушар-тсушар Күп
алҡлы, йөнтәҫ селәүсен һыматс тсорт; КүбәләК
тсор-го. Й өнлө ҡарышлауыҡ, ш Бына йөрөргә йә

шел ҡарышлауыҡ сыҡты. Ул .. бер һуҙылып, бер
дугаланып үлән һабагын үлсәй-үлсәй, шәп кенә
менеп китте. К. Мәргән. Ебәк ҡарышлауығы ш ул
уҡ ебәк ҡорто ( ҡар. ебәк).
2. һөйл. Выуынлы-быуынлы таҫма рәүеш ендә
ге оҙон машина-трактор тәгәрмәсе. Танк ҡарышлауыгы.

ҠаРЫШЛау ЫҠЛау ҡ. Ҡарышлауыҡлы бу
лыу, тсарышлауытс менән тсапланыу. Ҡ арыш лау-

ыҡланган агас. ш [Йылдагы кеүек] муйыл
агастары ҡарышлауыҡлаган. И. Ғиззәтуллин.

ҡарышлауыҡлы С. 1. Ҡарышлауытс (1
мәғ.) менән тсапланған, тсарыт лау ығы булған.
Ҡарышлауыҡлы агас.
2. һөйл. Ҡарышлауытс (2 мәғ.) һыматс быуынбыуын тәгәрмәсле. Ҡарышлауыҡлы трактор.
ҠарЫШМа С. диал. Ҡарышмал. [Булат:] Ул
[Тимер] ҡарышма, үҙ һүҙлерәк кеше, но ыңгайына һыпырһаң, нисауа, йөрөй бирә , — тине.
Б. Вшсбаи.

ҠаРЫШМаЛ с. Кеше ыңғайына Килмәй , гел
тсарышыусан; тиҫнәре, тсарыштсыл. Теге ҡарыш
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ҙар, егеттәр, килендәр ҡолон тоторга ҡороҡ һөй
рәп саңлауга сыҡты. У л ҡасагандарҙы баҫтырган егеттәр, ҡыҙҙар дыу килеп, арҡа тулып саба
ине. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. Ҡасып та быҙауламаған мал. Ҡасаганга
әйләнеү.
ҠаСаҒУТ и. Тарбаҡ ботаҡлы, ваҡ ҡына сәсКәле болон үләне.
Ҡ а с а Ҡ и. 1. Берәй төрлө аФәт, һуғыш һ. б.
ҙур бәхетһеҙлен арҡаһында торған ерен ташлап,
ситкә ҡастсан кеше.
2. Ҡасып, йәшенеп йөрөгән кеше; тсасҡын.
[Хаммат — Закирга:]Н иш ләп ҡасаҡ кеүек төндә
йөрөйһөң? Ни өсөн йөрөгәнеңде кем белә? 3 . Ви
ишева. Киткән отряд, Урал тауҙарын гиҙеп,
өс-дүрт коралһыҙ касак тотоп ҡайта. Ш. Х оҙай
бирҙин.
Ҡ а с а Н а. 1. һор. Берәй ваҡытты билдәләү,
асытслау өсөн бирелгән һорауҙы белдерә; тсайһы
ватсытта? «Бәлә, һин беҙҙең башҡа ҡасан килә
һең?» — тип һораган А кназар. Бәлә уга: «Ҡырҡ
йылдан һуң »,— тип яуап биргән (Әкиәттән).
/Н и ҙелер түҙемһеҙләнеп көткәндә әйтелә. Ҡ а

сан балҡыр икән ҡояш, сәсер рәхмәт нурын беҙ
гә? Т. Йәнәби. / Хәл-ватсиғаның булмаҫына ба
ҫым яһар өсөн тсулланыла. Ошондай мәлдәрҙә
лә һыйлашып, гөрләшеп ҡалмаһаң, донъяның
кыҙыгын ҡасан күрәһең. Ғ. Дәүләтшин.
2. р. мәг. Ватсыты асыҡлап билдәләнмәгәндә
иәки билдәле булмағанда әйтелә; тсайһы ватсыт
та . Н ина ҡасан йоҡлай торгандыр — мин уны
белмәйем. Д. Юлтый. / Н иҙеңдер ватсыты билдә
һеҙ булыуҙы күрһәтеп әйтелә. Ҡасандан бирле,
ш — Аш бешеп, ҡасан уны ашаганса, ҡарын
дары асып китер. Һ. Дәүләтшина.
ф Бер ҡасан [да] йәки һис ҡасан бер ҙә, бер
осраҡта ла; бер ваҡытта ла. Ҡ асан ғына күптән
түгел, яңыратс. Ҡасан гына ташландыҡ ятҡан өй,

хәстәрле ҡатын-ҡыҙ ҡулы тейгәс, ҡәҙимге рәткә
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кереп алган, В. Бшсбай. Ҡ асан ғына булмаһын
һәр ваҡыт, Ьәр саҡ. Ҡасан гына булмаһын тәр
биәсе балаларҙы асык йөҙ менән каршылай.
Ҡ асан да [булһа] йәки ҡасан булһа ла КәрәК ва
ҡытта; ҡасандыр, берәй ваҡыт. Х аҡлы ҡ ҡасан
булһа ла бер табылыр әле, тип уйланды Сәгиҙә.
М. Тажи. [Бүре:] Мине үлтермәҫе, егет! Ҡасан
да булһа бер көнөңә ярармын (Ә Киәттән). Һис
ҡасан һис бер ваҡыт, бер ваҡытта л а .— Юҡ,
Сәйҙел, һис ҡасан улай була алмай аналар,

д,а: баштан аҙағына тиклем бер төрлө риФмалы
маҡтау ншғыры.
ҠаСИР с, иҫк, кит. Ҡыҫҡа, кәм, әҙ. Камил-

Ғ. Сәләм. Һәр ҡасан теләгән бер ваҡытта, Ьәр ва
ҡыт. һ ә р ҡасан ҡыҙҙырһа көн, диңгеҙ йөҙөн

ҡайнарлатып, быу булы п күккә оса ла һыу булып
ергә төшә. Ш. Вабич. Әллә ҡасан биК күп ваҡыт
тан бирле; күптән. [Әбей — Күсәккә:] Ү ҙ атайың
әллә ҡасан үлгән һинең. «Бабсаҡ менән 1СүсәК».
Ҡ а с а н ғ а һор. Ҡайһы ваҡытҡа?, ҡайһы саҡ
ҡа? Йыйылыш ҡасанга билдәләнгән?
4 Әллә ҡасанға оҙаҡ, бшс күп ваҡытҡа.

Ҡ а са Н Ғ Ы а. 1. һор. Верәй нәмәнең ҡайһы
ваҡытҡа ҡарағанын белер өсөн әйтелә; ҡайһы
ваҡыттағы? Б ы л касангы газета? Числоһы ҡа
санғы?
2. с. мәг. (йәки әллә ҡасанғы) Верәй нәмә
йәКИ хәл-ваҡиғаның күп элеККе ваҡытҡа ҡараға
нына баҫым лЬар өсөн әйтелә; биК күптәнге. Ҡасангы өй, һаман емерелмәй ултыра. ■ Уйҙар

оса, уйнай хы ял, әллә касангы бабайҙарҙың
йырын тыңлай хы ял. Ш. Вабич.
Ҡ а с а н д а н а. 1. һор. Ҡайһы ваҡыттан?,
ҡайһы саҡтан? һ и н у л кешене ҡасандан белә
һең?
2. р. мәг. (йәки әллә ҡасандан) Бшс электән
килгән эш -хәлде белДергәнДә әйтелә; элекэлектән, күптән. Ҡасандан дуҫһыгыҙ, һаман

бер-берегеҙҙе белмәйһегеҙ, m Улар әллә ҡасан
дан бирле ирле-ҡатынлы булы п тора, ти
(Әкиәттән).

ҡ а с а н д ы р р. i . Ҡайһы ваҡытталыр, ҡаиһылыр бер ваҡытта, һи нең [егет] ҡасандыр бер ки
лергә тейеш киләсәгең бар. С. агиш.
2. Элен бер ваҡыт; Күптән. Ҡасандыр беҙ
[Й әмилев менән] бергә уҡый инек. Ғ. Сәләм.
Ҡ а с а п [гәр.] и. ҡар. ҡассап. [Әхмәт] мал һуя
торган ҡасапҡа килеп эләгә. Ошо [Орск] ҡалала
балалыгы, егетлеге үтә. С. агиш.
Ҡ а с а Р и. Йәш ярымлыҡ тана. [Өмөтбай:]
һыйы рың нисәү тип ни — яңгыҙ бер ҡасарым.
Аслы ҡ йылдан бирле балалар за, үҙебеҙ ҙә аҡ
төҫө күргәнебеҙ юк. Ғ. Дәүләтшин.
Ҡ а С а У и. 1. ағасты соҡоу, тишеү, уйыу өсөн
ҡулланылған үпсер Яҫы осло ҡорал. Йомро ҡа
сау. Яҫы ҡасау. ■ А уы л осо. И ҫке зыяратта бер
ҡәберҙең ҡырагай ташына үҫмер малай сүкеш,
ҡасау менән исем яҙа. Үҙе бошона .. Ҡ . Далн.

дәрҙе ху р күрер ундай әҙәм тыумыштан зирәкле
ге ҡасир булһа, аҡм улла.
Ҡ а С Ҡ а л а Ҡ с. Ҡасып, иәщенеп йөрөүсән.
[М иңнулла:] Йә, ҡайттыңмы, ҡасҡалаҡ малай?!
Ғ. ИбраЬимов. / / Көтөүҙән бер ҡасып ҡайтып,
язаһыҙ ҡалган мал ҡасҡалаҡҡа әйләнә, И. Ғиз
зәтуллин.
Ҡ а С Ҡ а л а Ҡ Л Ы и. диал. Йәгпенмәк.
Ҡ а С Ҡ а Р и. ҡар. ҡашҡар. Айыры ҡойроҡ,
йылтын күҙ ҡасҡары күп Балҡантау. «Заятүләк
менән һыуһылыу».
Ҡ а С -Ҡ а С а Н Р. диал. Ҡасандыр бер ваҡыт;
ҡасан да. Ҡас-ҡасан урманды ҡырҡып иген

сәсерҙәр.
Ҡ аСҠ Ы и. ҡар. ҡасҡын. [Шатморат:] М ин өн
дән биҙҙерелгән йәнлек кеүек, тау-урмандар
араһында ҡасып-боҫоп йәшәйем. М ин — ҡасҡы.
Б. Бикбаи.

Ҡ аСҠЫ Н и. 1. Ҡасып, йәшенеп йөрөгән кегле;
ҡасҡы. Ҡасҡындар тураһында йырҙар, ш Торабара был икәүгә үҙҙәре кеүек үк йәнә бер нисә
каскын килеп ҡушылган. Н. И ҙелбай.

2. Хәрби һәм башка хеҙмәттән ҡасып йөрөгән
кеше.
Ҡ а С С а П [ғәР.] н. иҫк. 1. Мал һуйыусы; һу
ғымсы.
2. Мал һуя торған урын. Ҡассап янынан үт
кәндә эш селәрҙең гөжләүе, күп мал еҫе Сәгиттең
баярҙа эшләгән сагын иҫенә төшөрҙө. А. "Таһи
ров.

ҠаССаПСЫ и. иҫк.

Итсе.

ҠаСЫД [ғәР.] и. иҫк. кит. 1. Ниәт; теләк, маҡ
сат. Заятүләкте үлтереү ҡасыды илә, алтмыш
кеше бергә ҡош сөйөргә ауга сыҡҡан. «Заятүләк
менән һыуһылыу».
2. ҡар. ҡаҫта *. Беләһеңме, ҡасыдтан һөжүм

шәригәттә йөрөйҙөр үлтереү менән бер рәттә.
М. ҒаФури.
□
Ҡасыд итеү (йәки ҡылыу) нимәлер этл әр гә
ниәтләнеү. [Бер кеше — Заятүләккә:] Юлдашта
рың һине үлтерергә ҡасыд ҡыла. «Заятүләк
менән һыуһылыу».
• Бүре юлдашына ҡасыд ҡылмаҫ. Әйтем.
ҠаСЫР и. айғыр менән итәктән булған ҡат
наш тоҡом хайуан. Ҡасыр нәҫел бирмәй, m [К ә

рим Хәкимовтар] .. тауҙарҙагы һуҡмаҡтар буй
лап ҡайҙа йөк йөрөтә торган ҡасырҙар менән,
ҡайҙа дөйәләр менән үттеләр. Л. Гадилов.. Әй,
Вәлиш , .. башҡаларҙың аш ырынан көлмәгел ҡа
сырың менән. III. Бабич.
• Ҡасырҙан ат та тыумаҫ, ишәк тә тыумаҫ.
Әйтем.

Бөрөш ҡасау умарта, ялғаш һымаҡ нәмәне соҡой
торған ҡасау. Тырнаҡ ҡ асау тәгәрмәс тырнағына
тишек тишә торған йомро ҡасау.
2. диал. Бырау. Алм ас ҡасау, ш Тәрәндәге

ҠаСЫ РЫ У 1 ҡ. 1. Ҡасырға мәж бүр итеү,
ҡасырға мөмкинлек биреү, ирек ҡуйыу. Ҡасы

ҡаты тоҡом ҡатламдарын бы раулау өсөн алмас
ҡасауҙар ҙа тәү тапҡыр Башҡортостанда һынал
ды. М. Хисмәтов.
Ҡ а с а У Ы Р с, диал. Үҙ юлын, ү ҙ һүҙен тотоу-

нан).

сан.

са, ниндәйҙер бер билдәһеҙ ауырыу менән ауы
рыған кеше (КүберәК йәш ҡатын-ҡыҙҙы) ен ҡа

Ҡ аСИДӘ [гәр,] кит, и. Көнсығыш поэзияһын-

рып ебәреү, m А ҡ ҡуянкайҙарҙы ай ҡасырҙым,
аҡбуҙ атҡай менән баҫтырҙым (Халыҡ йыры

2. һөйл. Йәшереп, йыйып ҡуйыу. Баланан ҡа
сырып ҡуйыу.
ф Ен (йәки шайтан) ҡасырыу хөрәФәт буйын
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ғылған тип, төрлөсә ырым ҡулланып, өнпсөрөп,
мылтытс атып булған аУырыУынан тсоттсарыу
йолаһы үтнәреү. Ф әхри
төн уртаһында тороп,

уйнау.

ишек алдына сыга ла һауага ҡарап һунар мылтыгынан ата... Быны улар, бер гәҙәт, ен ҡасырыу
өсөн эшләнә тип аңлаталар ине. В. Вшсбаи. Зәңге(лә) ҡасырыу ҡар. зәңге. Я ҙ еткәс, беренсе ө л
гөргән емеш-еләк, йыуа һ. б. ашамлыҡты ҡабыр
алдынан «иҫке ҡорһаҡ, яңы аш, сирем-сором
тау га ҡас», тип әйтеп ашайҙар. Шуны зәңгелә ҡа
сырыу тип йөрөтәләр. Ғ. Хөсәйенов. [Ҡ ыҙҙы] ҡа
сырып алыу этн. боронғо йола буЙынса, ҡыҙҙың
ата-әсәЬе өиләнещергә ризалытс бирмәгән осратста, тсыҙҙы Урлап алып гситеп, снттә әйләнеү. Тик

Әхмәҙи агай белмәһен инде. У л тәуҙә бирергә ри
за булмаһа ла, атаһын еңә алмагас, хәҙер ҡаршы
түгел. [Ҡыҙҙы] ҡасырыу га үлһә лә күнмәҫ, гәрләнер. Һ. Дәүләтпшна.
ҡасырыу2 ҡ. Орғасы малды ирКәК малға
тсуШыу; аталандырыу, торотстороу. Иртә ҡасы
рыу. Яһалма рәүештә ҡасырыу.
ҠаСЫРЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡасырыу 1.

ҡасыу 1ҡ. 1. Кемдән иәни нимәнәндер сш ҡә
йүгереп ьситеү. Ҡасып ҡотолоу. Ҡасып китеү.
Ҡ урҡы п ҡасыу. ■ [Нәркәс:] Ошо егет тотоп а л
ды, китә алманым мин ҡасып. «атсбуҙат». Айгыр

эште һиҙеп алып .. атылып сыҡҡан да ҡасҡан
(Әкиәттән). Апаҡайым, ишек ас, үҙең бер яҡ сит
кә ҡас (Әҡиәттән). алы п ҡасыу баШ бирмәи, са
бып сығып ьситеү (еККән иәКи менгән малға тсара
та). К әли ҡыҙып, атына һуҡты. Ат үрәпсеп китте
лә алып ҡасты. И. Ғиззәтуллин. / Teneni бер нә
мәлә тсатнапшаи Китеү. Дәрестән ҡасыу. Эштән
ҡасыу. / күсм. Тейеш иәгси мөмкин булған нәмә
нән си т л әт еү, ялтарыу. Яуаптан ҡасыу, ш [Р әхимә — Ныязголга:] Бармай ҡалы у ирлек түгел

инде ул. Саҡырырга хәленән килмәне, ҡунаҡ кү
реүҙән ҡасты, тиер. Һ. Дәүләтшина. / КүренмәҫКә тырышыу, йәш еренеү. Ҡасып йөрөү. Ҡ а
сып ятыу. [Бай:] Бына ошо «Й ондоҙ ҡашҡа»
бейәм йыл да ҡасып ҡолонлай. Ошо йәшемә етеп,
бейәнең ҡолонон күргәнем юҡ (Әниәттән).

2. Кемдән иәки тсаиҙандыр йәшерен рәүештә
гситеү. Ҡасып ҡайтыу. ■ Ҡ уҙы йкүрпәс менән

ҠаСЫШЛЫ и. ҡар. йәшенмәк. Ҡасышлы
Ҡ а ҫ а и. 1. Йылкы малының (айғыр) ғәүрәте
нең тыштсы тсабы, тсаплап торған Көбө.
2. айғыр Ьәм аттарҙың тотссаһы. [Бейәнең]

ҡолоно атҡа эйәргән дә киткән, аттың ҡаҫаһын
имеп йөрөгән (Ә Киәттән).
ҡаҫалаҡ и. диал. Ҡаҫытс.
Ҡ а Ҫ М а Ҡ и. 1. Ҡайнаған Ьөттөң ярыланған
өҫтө; өйрә, Ьөт-тсатытс өҫтөнә ултырған яры һыматс нәмә; гнекәрә. Ҡаҙаның ҡаҫмаҡлы булһын
(С еңләүҙән).
2. һөйл. Һөтлө аҙытс, буттса һ. б. бешергәндә
Ьауыт төбөнә тсаттсан КөйөК.
3. Йәш баланың башында, лепкәһендә тыу
мыштан була торған тсауатс. I диал. Тиренән тсубырсып тсойолған тсауатс.
4. диал. ҡар. турта 1.
ф Әҙәм ҡаҫмағы диал. әҙәм атстығы (ҡар.
әҙәм ).
Ҡ а Ҫ М а Ҡ Л а Н Ы У ҡ. 1. Ҡаҫматс менән тсапланыу, тсаҫматс барлытстса килеү. Эркет, ултыра
торгас, ҡаҫмаҡланып киткән. ■ Танау осо

ҡояшҡа бешеп ҡаҫмаҡланып торган йәш ҡыҙыл
армеец ярты шаҡмаҡ шәкәрен .. ҡола ҡашҡаһы
на ҡаптырҙы. А. ТаЬиров.

2. Ойошоп тсатыу, Кейеҙләнеү (йөн, сәскә ҡ а
рата). [Я нуарҙы ң].. ерәнһыу йөнө ҡаҫмаҡланып,
урыны-урыны менән төләп бөткән. «Ҡуҙыйкүрпәс менән МаянЬылыу».
Ҡ а Ҫ М а У н. диал. ҡар. турта 1.
Ҡ а Ҫ Т а 1 [гәр.] и. Яуыз уй, хаслытс, үс. [Ата
у лла — Байморатҡа] Кеше хәбәренә ҡарап миңә
ҡаҫта һаҡлама. Н. Мусин.
Ҡ а Ҫ Т а 2 [фарс.] и. диал. Хәстә.
ф Тир ҡаҫтаһы тир ауырыуы, тиФ.
Ҡ а Ҫ Т а Ҡ и. Серегән бесән,
ҡаҫталы с . диал. Сирле. Ҡаҫталы кеше.
ҠаҪЫҠ и. Эстең түбәнге өлөшө менән ике бот
төбө араЬы. Е саул осло башлы итеге менән Та
липтың ҡаҫыгына типте. А. ТаҺиров.
ҡ ат 1 и. 1. аҫлы -өҫлө иәки иәнәш-иәнәш бул
ған бер нисә нәмә Ьаны. Бер ҡат тәҙрә. И ке кат

М аянһылыу .. күк толпарга атланып ҡасып ки
тергә һүҙ ҡуйыштылар, ти. «Ҡуҙыигсүрпәс ме

юрган. И ке ҡат йөҙөк кейеү. Өс ҡат уҡа баҫыу,
ш Гәрәй түргә менеп, аҫтына ике ҡат мендәр
һалып, аяҡтарын бөкләп ултырҙы. В. Викбаи.

нән Маянһылыу».
3. күсм. Нимәлер бөтөү, юғалыу, ютстса сығыу.

/ВөтәЬе бер бөтөн, комплект тәшкил иткән нәмә
ләр (кеием-һалым, тсаралды һ . б. тсарата). Бер

Ә ллә ҡайҙа ҡасты йоҡоларым, күҙҙәремде
йомам — йоҡом юҡ. С. Кулибай. Оят ҡасыу оят-

ҡат кейем-һалым. Бер ҡат кейендереү, ш [А к 
назар:] Эйе, баҙарҙан үҙебеҙгә лә берәр ҡат
кейем алып ҡайтырмын. Ғ. Дәүләтшин.

һыҙға әйләнеү, оятЬыҙланыу. Төҫ ҡасыу берәй
кисереш йәки сирҙән ағарыныу, ҡобара осоу.
Ҡ ан ҡасыу ҡар. ҡан '.
ф Ҡасып сығыу ата-әсәнең ризалығынан тыш
никахһыҙ кейәүгә барыу. [Әсәһе — улына:] Бы 

2. аҫлы -өҫлө йорт иәки баштса тсоролманың
бер кимәлдәге айырым өлөшө. Аҫҡы ҡат. Өҫкө

ҡат. ш Пароходтың аҫҡы ҡатында кемдер моң
ландырып гармун уйнап ебәрҙе. М. Тажи.

на атайың менән яратышып йөрөһәк тә, мине уга
3 . Эш-хәлдең банпсарылыш, ү т әл е т һаны;
бирергә риза булманылар. Рәтен таптыҡ, бер
мәртәбә, таптсыр, тсабат. Биш ҡат әйтеү. И ке ҡат
төндө ҡастым да сыҡтым. Ғ. Хәйри.
бикләү, ш Үткән көндөң гәйебен аҡлар өсөн ун
•
А йы уҙан ҡасҡан — бүрегә. Әйтем. Ҡасып ҡат артыҡ эшлә иртәгә. Ғ. Әмири.
ф Ете ҡат 1) хөрәФәт буйынса, ер менән күк
китһәң дә сәсеп кит. Әйтем.

ҡасыу 2 ҡ. Иркәк мал менән тсушылыу, ата
ланыу (Ьыйырға, Ьарытс-кәзәгә тсарата).
ҡасыу-воҫоу ҡ. Күренмәҫкә тырышыу;
йәш енеү. Ҡаса-боҫа йүгереү. Ҡасҡан-боҫҡан
кеше. Ҡасып-боҫоп йәшәү.
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тең бөтә тсалынлығын тәппсил иткән аҫлы-өҫлө
ете тсатлам. Ете ҡат ер. Ете ҡат күк. ш [Байрам-

гол:] Мин у л Аппаковты таныйым. Ете ҡат ер аҫ
тынан табырмын мин уны. р . Ниғмәти; 2) бик
күп, бик тсалын иәки ҙур, тәрән һ . б. Ете ҡат тире

ҠАТ

ҠАТ

не тунау. Ете кат урманды сыгыу. ш [Гөлнур:]
Ҡарамалы ауылы анауы тауҙарҙың аръягында.
Ете кат кара урманды үтеп, ете тау артылып ки
терһең инде, Сәгиҙәкәйем. М. Тажи. Ҡарттың
бөтә донъяһы ете кат йоҙак аҫтында. А . Ғир-

теле итеп танылды, ш Ат башында йөрөгән бер
ҡатар малайҙар хәҙер гаилә башлыҡтары булып,
үҙҙәре бала тәрбиәләй. Ҡ. Аралбаев.
ҠАТАрҘАН р. Бер рәттән, йәнәш, эргәләш.
Семәрләп яһалган ике һандыҡ аягы өҫтөнә .. ике
ҡалайлы һандыҡ ҡатарҙан ултыртылган. Ғ. Д ә ү 

Фанов.
• Ете ҡат үлсә, бер кат кырк. Әйтем.
Ҡ а Т 2 диал. и. Эргә, ян. Өй катында ултырыу.

Юл катында үҫкән агас.
Ҡ а Т 3 р. диал. Өҫтө-өҫтөнә; тығыҙ. Эш бик кат
килде.
Ҡ а т а 1 и. 1. Күндән тәрән калУп1 Ьымаҡ итеп
теккән боронғо аяҡ кейеме (сарьгк, итек, ситек
өҫтөнән кейелгән). К үн ката. Ҡ уныслы ката.
С уклы ката. ■ Хәҙрәттең салшайып бөткән си
теге менән катаһы йәмһеҙ. И. Насыри.
2. Ҡатын-ҡыҙҙың ҡүзырлаған тУла ҡүныслы,
күн бантлы, бейек үксәле аЯҡ кейеме. Ҡата
кейеү. Ҡата тегеү. Суҡлы ҡата төрлө төҫтәге йөн
суҡтар менән биҙәлгән, ҡәҙерлегә кейелә торған
ҡата. Урамыгыҙ матур икән суклы ката кейергә
(Халыҡ йырынан).
3. һөйл. Тиҙ генә эләктереп кейергә уңайлы
булған, еңелсәгә кейә торған аЯҡ кейеме. Ҡата

эләктереп сыгыу.
ф Бышым ҡата кар. бышым 1.
Ҡ а т а 2 бәйл. диал. кар. табан 3. Мин һәр ерҙә:

шагир өҫтәлендә заман йырын яҙам төн ката.
X. Ғиләжев.
Ҡ а т а й и. Көнсығыш Башкортостандағы бер
башҡорт ырыуының исеме. О ло ҡатай. Бала ҡа

тай, ш Хәбәрем бар күп ерҙәрҙән, батыр ҙа ба
тыр ирҙәрҙән, тамъян, ҡатай, бөрйәндән .. Бары
ла әҙер торалар. Салауат Юлаев. Яланды ң кап
уртаһынан сик һыҙыгы үткән: бер яҡта катайҙар,
икенсе якта табындар көн күргән, Э. Вахитов.
ф Ҡатайҙы дауга ҡуй, тамъянды яуга ҡуй.
Әйтем.
Ҡ а т а л а Ҡ и. Эс ҡатыуы. Баланың эсе ҡата

лаҡ булган.

ҡаталаҡлау ҡ. һөйл. Эс ҡатып ауырыу; эс
ҡатыу, ҡаталау.
ҡаталау ҡ. ҡар. ҡаталаҡлау.
ҡатар и. 1. Кемгә йәки нимәгәлер Яҡын урын;
ян, эргә. И ҙән шыгырлап ишек ҡатарындагы

кешенең ситкәрәк киткәне, үҙ алдына һөйләнгә
не ишетелде. Ғ. Ғүмәр.
2. с. мәг. БереЬе береЬенә яҡын; эргәләш. Ҡ а
тар өйҙәр, / / Ҡатар барыу. Ҡатар тороу. Ҡатар
ултырыу. Ҡатар ятыу. ■ Теләмәне Гөлгөл һаҡ
мар буйлап, Фәтхел менән ҡатар атларга.
р . Ниғмәти. А лы ҫҡа китеп, урман артына боролган ҡатар тимер юлда бер нәмә лә ҡалмагас ҡы
на, у л [Рәүфә] .. ҡайтыр яҡҡа йүнәлде. Ә. В ә
ли.
3. күсм. Бер төрлө кимәл, 6ер төрлө дәрәж ә.

Тормош менән ҡатар атлау, ш Ш улай итеп әллә
кеше ҡатарына ла сыгып булыр әле. Ғ. Дәүләтшин. / күсм. Бер тиң булып; бергә. Улар ҡатар
үҫеп, сәскә атҡан йәшлектәренең бер йәмле ва
ҡытында осрашты. Һ. Дәүләтшина.
ф Бер ҡатар(ҙа) 1) бер булып, бергә. Ком
мунарҙар менән бер катарҙа колхоз төҙөй иҫке
утар ҙа. Ғ. Амантай; 2) бер рәттә, бер кимәлдә.
Р ус теле менән бер ҡатар башҡорт теле дәүләт

Ҡ

ләтшин.
ф Бер ҡаТарҙан 1) бер төрлө, бер үк шарт
тарҙа. Үткән йыл тары утауында мин ҙур кеше
ләр менән бер ҡатарҙан утаным. М. ҒаФури;
2) бер үк ваҡытта, бер ыңғайҙан. Төхфәт Морат

әҙәби әҫәрҙәр менән бер ҡатарҙан мәҡәләләр ме
нән сыгыш яһай. «Йыр саФта ҡала», 1960.
ҡАтарҙаш с . диал. Йәштәш, тиҫтер.
ҡатарланыу ҡ. ҡайт. ҡар. ҡатарлау. [Тимергәле ҡарт:] Ай, Н ы язгол ҡусты, .. һинең
атайың мәрхүм менән ошолайтып мәсеттән ҡа
тарланып ҡайта торгайнык. Һ. Дәүләтшина.

ҡатарлау ҡ. Ү ҙ-ара яҡын, эргәләш итеү,
эргәләш булыу, ҡатар итеү. Ҡатарлап баҫылган

уҡа. Ҡатарлап атлау. Ҡатарлап ултырыу.
ҡатарлашыу ҡ. урт. Ҡатар (2 мәг.) булыу.
Ҡатарлашып атлау. Ҡатарлашып тороу. ■ Ике
һыбай аттарын аяңлатып, ҡатарлашты. И. К ө
ҫәпҡол.

ҠатаРЛЫ с. Нисәлер рәттән, ҡатарҙан тор
ған. И ке ҡатарлы гармун тауышы казарма эсен
шаулата. А. Карнай.
ҠАТАрЪЯН и. диал. ҡар. селәүсен 1.
Ҡ а т а с а н Р. Ҡ ата ғына кейгән көйө. Ҡатасан
һыуга төшөү.
Ҡ а т а У и. Ҡағып ултыртылған ҡаҙыҡ, баға
на. [Әлибай:] Д уҫ өсөн таш ҡатау һымаҡ ныҡ
торорга кәрәк. Ғ. ИбраЬимов.
Ҡ а Т а Ш М а Р. диал. Тиҫкәре,
ҡаташыу ҡ. диал. Тиҫкәреләнеү.
ҠаТЕЛ [гәр.] иҫк. кит.: ҡател ителеү үлтере
леү. Ҡ ател итеү үлтереү.
Ҡ аТИ Л [гәр.] и. кит. Kenie үлтереүсе; баш
киҫәр. Мин түгел ҡатил, залим, меҫкен, зәгиф.
Н иңә һуң мин гәрләнәм дә моңланам? Ш. Бабич.
Гөнаһ ҡылган катилдарга форсат юҡтыр (Бәйет
тән).
ҠаТИрКЕН р. кыҫҡ. ф. һөйл. Ҡаты иркен.

Ҡатиркен ҡыланыу, ш Йорт хужаһы .. ситкә
сыгып китһә, улар [балалар] ҡатиркен ҡылана:
уларҙы ң ш аулауына тауыш алмаштырып б ул
май. Ж. Кейекбаев.
ҠаТИрКЕНЛӘҮ ҡ. кыҫҡ. ф. һөйл. Ҡаты
иркенләү. Ҡатиркенләп китеү, ш Ҡотлобай ..
йомоштарын бишләтә арттырып һанай башла
ны. Дуҫы булгас, ҡатиркенләп китте. р . Солтангәрәев.
Ҡ а Т Ҡ а Ҡ и. Туңған ер, туңған юл; туңғаҡ.

Көҙгө ҡатҡаҡ.
Ҡ а Т Ҡ а Ҡ Л а Н Ы У ҡ. Өҫтән батҡаҡ туңып ҡа
тыу (ергә, юлға ҡарата), туңғаҡланыу, туңаҙыу.

А яҡ аҫты кисә көндөҙ иреп ҡалып, төнгө һыуыҡ
менән катҡаҡланган. Һ. Дәүләтшина.
Ҡ а Т Ҡ а л а Ҡ н. диал. Ҡатҡаҡ.

ҠаТ-ҠаТ 1. с . Бер нисә ҡаттан торған, бер
нисә ҡатлы. Ҡат-кат таҫма. Ҡат-ҡат муйынсаҡ.
■ Бейек икән тауҙың ай баштары, ҡат-кат икән
тауҙың таштары (Халыҡ йырынан).
2. р. Бер нисә мәртәбә, ҡабат-ҡабат. Ҡат-ҡат
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Һөйләү. Ҡат-ҡат өйрәтеү, ш Тәнзилә әбей лесниҡкә ҡат-ҡат рәхмәт әйтте. М. Тажи.
ҡатҡаяҡ 1 и. диал. Ҡатҡаҡ.
Ҡ а Т Ҡ а Я Ҡ 2 с. диал. ҡар. ҡатҡыл 1. Машина
һөтө сәйгә ҡатҡаяҡ була.
ҠаТҠЫЛ с. 1. Бер аҙ ҡатыраҡ, бик ү К йом
шаҡ түгел; ҡатыңҡы. Ҡатҡыл үлән. ■ Таныш
булмаган ҡыҙҙың ҡатҡыл ҡулының йылыһы ус
төбөмдән китмәй торҙо. Н. Мусин.
2. Тәне ныҡ, ныҡлы.— Ай, маңҡрут, шуны
мендерәләрме ни [атҡа], .. ҡатҡылыраҡ бер
малайҙы мендермәй. Ж. Кейекбаев.
3. күсм. Ҡаты тәбиғәтле, ҡырыҫ күңелле.
Ҡатҡыл кеше,
4. күсм, диал. Һаран. Ҡ илене ҡатҡылыраҡ.

Ҡ аТЛ аН Ы У 2 ҡ. диал. 1. ҡар. ҡатнашыу 1, 2.
Улар беҙҙең эшкә ҡатлана.
2. күсм. Тырышыу. Мин әйттем: «Д әхи һәр
тарафтан хәбәр вә хә л аңларга ҡатлан» ,— ти
нем. «Батыршаның хаты».

ҠаТҠЫЛЛаНЫУ ҡ. Ҡатҡылға (1 мәғ.) әйлә
неү, ҡаты булыу . Ҡатҡылланган туңгаҡ ерҙе
ап-аҡ итеп, тәңкә-тәңкә ҡарҙар яуа. Ғ. И бра
һимов.

ҠАТҠЫРЫУ ҡ. диал. Шарҡылдау. Ҡатҡырып көлөү.

ҡатлау 1ҡ. 1. Ө ҫтө-өҫтөнә ҡуйыу, бер нисә
ҡат итеү. Китаптарҙы ҡатлап өйөп ҡуйыу. Ҡат
лап теҙеү. Таҡталарҙы ҡатлап һалыу.
2. Бер ҡатлы нәмәгә икенсе ҡат өҫтәү. Ишекте
ҡатлау. Күлдәкте ҡатлап кейеү, ш [Булат:]
Кәртә башын ҡатлап һалам менән яптым әле.
Б. Бикбай. / Бер буй йөн, еп һымаҡ нәмәләргә
икенсе ҡат өҫтәп ике ҡатлы итеү. Еп ҡатлау. Йөн
ҡатлап сиратыу. ■ Дебетте иләйҙәр ҙә еп ҡушып

ҡатлайҙар.
3. һөйл. С әсеү ерен икенсе ҡатҡа һөрөү. П ар
ҙың икенсе ҡатын ҡатлау.
Ҡ а Т Л а У 2 и. ҡар. ҡатлам 1. Таш ҡатлауы,
Ҡ а Т Л а У 3 и. диал. Бала итәк, ҡатмар. Ҡатлау
һалып тегеү.

ҠаТЛаУЛаНЫУ ҡ. Ҡатлаулы булыу, ҡат
лауҙарға бүленеү. Ҡ арагусҡыл болоттар ҡат

Ҡ а Т Л а М и, 1. Өҫтән йәйелеп, ҡаплап торған
бер ҡат; ҡатлаУ. Боҙ ҡатламы. Ерҙең өҫкө ҡатла

лауланы п тора.

мы, ш Ҡар ҡатламы ни тиклем ҡалын, йомшаҡ
булһа, аҫтындагы йәнлек, ҡошҡа ш ул тиклем
йылы була. «Совет Башҡортостаны», 1970, 1
ф евраль. / геол. Ятҡылыҡ. Гранит ҡатламы.
Күмер ҡатламы. Нефтле ҡатлам. Өҫкө ҡат
лам.
2. күсм. Ижтимағи яҡтан социаль, культура

ҠаТЛаУЛЫ с. 1. Бер нисә ҡатлау 2 булған,
ҡатлы-ҡатлы. Ҡатлаулы болоттар.
2.
күсм. Ү ҙ-ара булған мөнәсәбәт, бәйләнештәр төрлөсә, күп Яҡлы булған; ҡатмарлы. Тор
мош ҡатлаулыраҡ романдарҙан. Ғ. Сәләм.
Ҡ аТЛ аУЫ С и. диал. Кәпрән.
ҠаТЛЫ с. Нисәлер ҡаттан * ( 1 , 2 мәғ.) торған.

һ . б. билдәләре буйынса бер төрлө булған халыҡ
төркөмө. Киң ҡатлам халыҡ. ■ Уның [Саяфтың]

Ҡ а Т Л а м а н. 1. Әсе ҡамырҙы йәйеп, өҫтөнә
май, йомортҡа һөртөп, буй-буй ҡырҡып, йомар
лап бетер гән ваҡ икмәк. Туйлы ҡ һарыҡ менән

Бер ҡатлы тәҙрә, ш Алтмыш ҡатлы бейек күкһел
йорттар, болоттарга табан үрелер.. X. Ҡ унаҡ
бай. Аягына кейгән итегенең ике ҡатлы икән
олтаны (Халыҡ йырынан).
ф Бер ҡатлы хәйләһеҙ, эскерһеҙ, ябай. Мин,
бер ҡатлы, кеше көлдөрәм тип, күҙҙе бәйләп,
көршәк ҡыйраттым. М. Кәрим.
ҠаТЛЫҠ и. Дебеткә ҡущып ҡатланған еп.
ҠаТЛЫ-ҠаТЛЫ с. Бер нисә ҡаттан торған.
Ү ҙе һалган һуҡыр, тәҙрәһеҙ, ҡатлы-ҡатлы һал
ҡын төрмәләр — кемдәр өсөн? Ғ. Хәйри.

бергә бер һандыҡ күстәнәс килтерелә, уның
эсендә бәлеш, ҡатлама һәм башҡа аштар ҙа була

ҠаТЛЫЛЫҠ: бер ҡатлылыҡ хәйләһеҙ лек,
эскерһеҙ ябайлыҡ. Гөлнараның .. кешеләрҙең

м улла һәм кулактар ҡатламынан сыҡҡаны һәр
һүҙенән күренеп тора. С. а г и т . К олхозсы лар
ҙың аңһыҙ ҡатламы фермага дөйөмләштерелгән
һыйырҙарын кире алып ҡайта башланы. Б. Бик
бай. Х әлкәй үҙе тормоштоң иң ҡәһәрле ҡатламы
нан сыҡҡан кеше. Д. Юлтый.

бер ҡатлЫлыгынан көлөүе, ауы л гөрөф-гәҙәттәренә мыҫҡыллап ҡарауы .. һ, б. шундай хәлдәр
иҫкә төш[ә], Н. Мусин.
Ҡ а Т М а 1 с. Тейешенсә үҫә алмай , ҡатып
ҡалған. Ҡатма гына башмаҡтар, ■ Агас япраҡ
тарына, ҡатма үләндәргә .. ҡунган һоро туҙанды
таш. Яр балсыгы катламланган.
2.
күсм. Ҡапма-ҡаршы ижтимағи синыф тарға ямгыр йыуып төшөрҙө, Ш. Янбаев.
бүленеү. Ауы лдарҙы ң синфи яҡтан ҡатламЛйҠ а Т М а 2 и, диал. Сәсәтмә.
Ҡ а Т М а Ҡ и. Кәбәндең, көшөлдөң боҙланып
ныуы ла был яҡтарҙа [Ы ргыҙҙа] иртәрәк башла
ҡатҠан өҫкө өлөшө,
на. М. МйнһаЖетдинов.
ҡатмалау ҡ. һөйл, Кәрәгенән тыш өҫтөҠаТЛаНСЫҠ 1 с. Ҡатланып-ҡатланып тор
ған, ҡатлауланған. Ҡатлансыҡ таш.
өҫтөнә ҡатлап Ҡағыу, өҫтө-өҫтөнә ҡатыу. Сөйҙө
ҡатмалап бөткән,
ҠаТЛаНСЫҠ 2 и. Көйөшлө малдың ашҡаҙаҡатмар и. Ҡатын-ҡыҙ күлдәгенең итәгенә
нындағы дүрт бүлектең береһе: ҡатлы-ҡатлы
булып торған ҡарын.
үҙ ишенән уратып һалған тар буй; мәскәү. Ҡат
мар һалыу.
ҡ а т л а н с ы ҡ 3 и . Эйәр өҫтөнә һала торған
күн тЫшлы кейеҙ.
ф Ҡырҡ Ҡатмар диал. ҡар, ҡатлансыҡ 2.
(Хикәйәттән).
2. диал. Бауырһаҡ. Табаҡ та табаҡ Ҡатламам,
әсәкәйем бармай башламам (С еңләүҙән).
ҠаТЛаМЛаНЫУ ҡ. 1. Ҡатлам-ҡатлам бу
лыу, ҡатламға бүленеү. Ҡатламланып ятҡан

ҡ а т л а н ы у ’ ҡ. Ҡатлы-ҡатлыға әйләнеү,
ҡатлы-ҡатлы булыу, [Имайҙың] ҡалын елкәһе
.. әллә нисә һыр булы п, ҡатланып ята. Һ. Д әү 
ләтшина.
ф Күкрәк ҡатланыу ҡар. күкрәк.

ҠаТМаРЛаНДЫРЫУ ҡ. Ҡатмарлыға әйлән
дереү, ҡатмарлы итеү. Ҡораллы гәскәрҙең таратылыуы, .. төрлө шайкаларҙың ишәйеү е хәлде
тагы ла ныгырак ҡатмарландырҙы, Я. Хамма
тов.
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ҡатмарланыу

ҡ. Ҡатмарлыға әйләнеү,

тсатмарлы 6УлыУ. Эш ҡатмарлана, ш Приискылагы ваҡига ҡатмарланды. Я. Хамматов.

ҡа™арлау 1 ҡ.

тсатмарлы

лә

ябай.

Ҡатмарлыға әйләндереү,
итеү. Йәшлек,
тормош — бөтәһе
Ә һин уны үҙең ҡатмарлайһың.

Ҡ . Даян.

Ҡ А Т М А Р Л А У 2 ҡ. Ҡатмар 1 һалыу . Ҡатмар
лап күлдәк тегеү.
Ҡ а т М а р Л аШ ТЫ р ЫУ ҡ. Ҡатмарлыға әйләндереү, тсатмарлы итеү; аУырлаШТырыУ. Ҡаты

һыуыҡ, буран эште байтаҡ ҡатмарлаштырҙы.

ҡа™арлашыу ҡ. Ҡатмарлыға әйләнеү,
ау ырлап1ыу , ҡыйынлашыу. Эштәр ҡатмарлаш
ты. ш Артем я л итергә ятты. Башҡортостандагы
ҡатмарлашҡандан-ҡатмарлаша барган ваҡигаларҙы иҫенә төшөрөп эсе бошто, ярһыны.
Я. Хамматов.
Ҡ а ™ а р ЛЫ 1 с. Ҡатмар 1 Ьалып тегелгән.
Ҡатмарлы күлдәк. ■ Бибеш бөгөн һандыҡ
төбөнән күп ҡатмарлы, өр яңы күк сатин күлдәк
алып Емешкә бирҙе. 3 . Вишпева.
ҡа™ағлы 2с. 1. Төҙөлөш ө менән бер нисә
айырым өлөпггәрҙән, бүлек, бүленепггәрҙән тор
ған, Күп берәмеКле; киреһе ябай. Ҡатмарлы

матдә. Ҡатмарлы сәскәләр гаиләһе. Ҡатмарлы
булыу. Ҡатмарлы итеү.
2. Күп ятслы, Күп төрлө өлөпггәрҙән Торған.
Ҡатмарлы аппарат. Ҡатмарлы машина. ■ Ҡат

марлы технологик установкаларҙа халы ҡ хужалыгы өсөн бик кәрәкле күп төрлө продукция эш
ләп сыгарыла. «Совет Вашҡортостаны», 1979,
30 апрель.
3 . Ҡоролопю, төҙөлөшө борма лы-һырма лы;
бай. Ҡатмарлы биҙәк. ■ Урал көйөнөң .. ҡат

марлы моңо Айбулаттың ауыр уйҙарын, ялҡ ы н
лы хәсрәттәрен таратҡандай булды. Һ. Д әүләт
пшна. / Эске тәбиғәте Күп лтслы; төрлө Ьыҙаттарҙы эсенә алған, тсарщылытслы. Бабич ул, бер
ҡараһаң, бик ябай, икенсе ҡараһаң, гәжәп үҙен сә ҡатмарлы бер кеше ине. С. Агиш. Ҡеше үҙенең

тәбигәте менән бик ҡатмарлы, уны ң тышҡы кү
ренешенән тыш эске донъяһы бар, кешене аңлар
өсөн иң элек уның йөрәген аңлай белергә кәрәк.
М. Тажи.
4. Ваписарыльнпы, хәл ителеше һ . б. бин аУыр;
аңлаүға тсыйын. Ҡатмарлы мәсьәлә. Ҡатмарлы
технология. Ҡатмарлы эш. ■ Х әрби врач Әхмәт

Дәүләтов ауыр яралыларга ҡатмарлы операция
лар яһай. Ә. И хсан. У л [Индрил] тагы ла тәрә
нерәк, тагы ла ҡатмарлыраҡ ф әлсәфәләргә инеп
китә. Д. Юлтый.
Ҡ а ™ а рЛЫЛЫҠ и. Ҡатмарлы бүлған хәл,
тормош. Механизмдың ҡатмарлылыгы. М әсьәлә
нең ҡатмарлылыгы. ш Бейеү тигәндәй .. [бе
йеүселәрҙең] тән хәрәкәттәрендә лә, аяҡ йөрө
шөндә лә күҙгә бәрелеп торган ҡатмарлылыҡ
күренмәй. К. Мәргән,
ҡатмау и. диал. Вүртлек, сарлатс.
ҠаТМаШЫУ к. диал. Ҡатсашыү.
ҡатнаш 1 с. 1. Төрлөһө бергә тсүшылған;
ҡатыш. Бесән менән ҡатнаш һалам. К ө л ҡатнаш
тупраҡ.

Ҡ

бер күләмдә түтслытслы матдәләр, минераль тоҙ
ҙар һәм витамин тсүшып яһалған мал аҙығы.
ф Ҡатнаш урман япратслы һәм ылыҫлы аға
стар аралаш үҫкән үрман.
Ҡ а Т Н а Ш 2 и. Ниндәиҙер бер эш-хәлгә тура
нан-тура булған бәйләнеш; тсатнашлытс, тсағылыш, тсыҫылыш. Ҡатнашы бар. Ҡатнашы юҡ.

ш Ҡыҙҙы үлемдән алып ҡалыуҙа өс егеттең дә
ҡатнашы бар (Әкиәттән).
ҠаТНаШ ЛЫ Ҡ и. Верәр эш-хәлгә булған бәй
ләнеш; катнаш; мөнәсәбәт, тсағылыш. К о лхо з
дың бөтә эше колхозсыларҙың актив ҡатнашлыгы нигеҙендә гәмәлгә ашырыла. «Совет баш 
ҡортостаны», 1969, 30 нолбрь. Ҡатнашлыҡ итеү
тсушылып бергә эш итеү; ҡатнанш у. Димитров

Б олгарияла матбугат эшселәре союзының эшен
дә актив ҡатнашлыҡ итә. «Әҙәби Баш корто
стан», 1948, № 7.

ҡатнашма и. ҡар. ҡатышма,
ҡатнаштырыу ҡ. 1. Вер нәмәне

иненсе
нәмәгә ҡушыу, ҡушып аралаштырыу, бутау,
тсатыштырыу. Ҡатнаштырып ашау. ш Өйҙәрҙең

түбәһе ялпаҡ итеп, балсыҡ, көл, тиреҫ ҡатнаш
тырып ябылган. Ғ. Дәүләтшин, һ о лоно кәрешкә
йәки борсаҡ ҡатнаштырып сәсеү тулыһынса
үҙен аҡланы. «Совет Вапгкортостаны», 1970,
28 Февраль.
2. Ваштсалар иҫәбендә ниндәиҙер бер э т к ә
йәлеп итеү. Йыйылышҡа ҡатнаштырыу. Кон

цертҡа ҡатнаштырыу. Ҡ унаҡҡа ҡатнаштырыу.
■ [Сәгиҙә] М ансурҙың башҡаларга ҡатышмай,
ситтәрәк торганын күргәс, уйынга ҡатнаштырыу
өсөн ҡулы нан етәкләп алды. М. Тажи.
3. Кеше менән аралашып йөрөргә юл ҡуй
ыу; аралаштырыу. Күрш еләр менән ҡатнаш

тырыу.

ҡатнашыу ҡ. 1. Икенсе бер нәмә менән
тсушылыу, ҡушылып аралашыу; тсатышыу. Саҡ
ҡына өргән дымлы еләҙ ел сәскә еҫтәре менән
ҡатнашып, бит, ҡул, муйындарҙы иркәләп һый
пай. Һ. Дәүләтшина. Ҡан ҡатнашыу ш ул уҡ ҡан
ҡатышыу (ҡар. ҡан 1 3).
2. Вашҡалар менән бергә берәр эш, хәл, ватсиғала эшлеклелек итеү. Йыйылышҡа ҡатнашыу.

Уйынга ҡатнашыу, һ а й л а у га ҡатнашыу. һугы ш та ҡатнашыу, ш Ү ҙ гүмерендә күп донъя күр
гән, заманында йыр менән күп йыйындарҙа ҡат
нашҡан етмеш йәшәр йырау ҡарт Ҡ әҙергол ..
һүҙгә кереште. Н. И ҙелбай. Йәмәғәт ойошма
лары үҙҙәренең устав бурыстарына ярашлы
рәүештә дәүләт һәм йәмәгәт эштәренә идара
итеүҙә, политик, хужалыҡ һәм социаль-культура
мәсьәләләрен хәл итеүҙә ҡатнаша. Ваппсорт
АС Ср -ының КонсТиТуцияҺы, 1984.
3. Kerne менән Ятсын бәйләнеш тотоу; арала
шыу. Ҡатнашып йәшәү.
•
Яманга ҡатнашһаң, үҙеңде үлтерер; яҡшыга ҡатнашһаң, эшеңде бөтөрөр. Әйтем.
ҠаТНаШЫУСЫ и. Нимәләлер тсатнашлытс
иткән, тсатнашып йөрөгән кеше. Концертҡа ҡат

нашыусы. һугышта ҡатнашыусы. Уйынга ҡатна
шыусылар.
Ҡ а Т Р а Н и. иҫк. Декабрь.
Ни менәндер бер ватсытта бергә бүлған,
Ҡ аТЫ 1 с. 1. Физик есемдәр тураһында: газ

2.
бергә тсүшылған; тсатыш. Ҡатнаш аҙыҡ билдәле

Һәм шыйыҡлыҡтарҙан айырмалы рәүештә үҙ

655

ҠАТ

ҠАТ

Формаһын һәм күләмен һаҡлай ала торған. Ҡаты
матдәләр. Ҡаты ягыулыҡ.
2. Ҡырҡыу, бөгөү, ҠыҫыУ, йәнсеү Һ. б. Физик
тәьҫиргә аУыр бирелгән; киреһе йомшаҡ. Ҡаты
ер токомо. Ҡаты таш. Ҡаты тимер. Ҡаты сөй,
m Беҙ каты, тип таштар маҡтанмаһын, гранит
ты ла тишеп үтәбеҙ, М. Кәрим. Н ормаль диа
метрлы скважиналарҙы бы раулау ,, артабан
дауам итте, алмас һәм ҡаты металдан эшләнгән
бырауҙар һәм коронкалар һыналды, «Совет

Айбулат алып китеүенә Әхмәҙи] ҡаты гәрләнде.

Башҡортостаны», 1984, 30 апрель. / Вилдәле бер
кимәлдән ҡуйы. Ҡаты бал. Ҡаты ҡаймаҡ,

m [Тетя Даша] һыу га бешкән ҡаты тары бут
ҡаһын өлкән табаҡҡа ауҙарып, өҫтөнә .. киндер
майы ҡойҙо, Һ. Дәүләтшина. / Вилдәле бер
кимәлдән беше, шырт. Ҡаты тауар. Ҡаты ит.
Ҡаты күн. Ҡаты сәс,
3. күсм, Вулыү кимәле көслө бүлған, нытс.
Ҡаты агым. Ҡаты буран. Ҡаты ел. Ҡаты таш
ҡын, // Ҡаты агыу. Ҡаты буранлау. Ҡаты та
шыу, ■ Башҡортостанда ҡыш ҡаты була,
ваҡыты менән һыуыҡтар 40 градусҡа етә. «баш 
ҡортостан уҡытыусыһы», 1978, № 1. [Бабсаҡ]
алыҫ ерҙе туҡтамай ҡаты елеп, көтөп торган
халы ҡ ҡашына барып етте. «Вабсатс менән К ү
сәк». А гиҙелкәйҙәрҙец аръягында ҡарҙан ҡаты
төшкән ҡырау бар (Халытс йырынан). / Нытс д ә
рәжәлә, аяуһыҙ бүлған. Ҡаты каргыш. Ҡаты
ҡәһәр. Ҡаты нәфрәт. / Ҙүр кисерешкә дүсар ит
кән, аүыр, көслө. Ҡаты ҡайгы. ш Үмәр ҡарт
уйга ҡалды .., уны ҡаты аптырашҡа ҡалдырган
аҡса мәсьәләһе булды. Һ. Дәүләтшина.
4. күсм. р үхи ятстан нытслы, тоторотсло; көслө.
Ҡаты ихтыяр. Ҡаты характер, // Ҡаты булыу.
Ҡаты тороу. ■ Бы л һүҙҙе [ҡарт] шундай тыныс
әйтте, хатта ҡаты тәбигәтле Гәрәй ҡалтыранып
китте. Б. Викбай. У л Разияның ҡаты торганын
күреп, эш сыҡмаҫын белде. Н. Ҡәрип.
5. күсм. Ү тәлеүе мотлатс бүлған, тсәтғи, нытслы.
Ҡаты бойороҡ. Ҡаты закон. Ҡаты йола. Ҡаты
план. Ҡаты талап. Ҡаты тәртип. // М әсьәләне
ҡаты ҡуйыу. ■ [Йыһанша:] Бына иптәш Янһаров бик тура, ҡаты сыгыш яһаны. В. Викбай.
Кейәүенә батша ҡаты шарттар ҡуя (Әкиәт
тән).
6. күсм. аяүһы ҙ, түпаҪ мөнәсәбәтле, кешелек
һеҙ, мәрхәмәтһеҙ. Ҡаты сара. Ҡаты холоҡло.

Ҡаты хөкөм. Ҡаты булы у. Ҡаты яуапҡа тарт
тырыу. // Кешегә ҡаты булыу, ш [Тәңкәбикә:]
Дәрәжәһе ҙур булган һайын бәндәләрҙең ҡаны
ҡаты була. М. Кәрим. «Х әҙер мин һиңә язаның
ҡатыһын бирәм » ,— тигән А ҡ ъ я л батыр (Әкиәт
тән). / Һаран. Ҡаты кеше. Йомошҡа ҡаты.
ш [Әфләтүнов — председателгә:] Бик ҡиммәт
һорайһыңдыр инде. Ҡатыһың бит һин, күрш е
кәй. Ә. Вәли.
7. күсм. аүыр кисерелә торған, ғазаплы, көс
лө. Ҡаты газап. Ҡаты ҡайгы. Ҡаты һөйөү. Ҡаты
яза. Ҡаты яҙмышҡа дусар булы у. // Ҡаты газапланыу. Ҡаты көрһөнөү. Ҡаты ҡат ыры у. Ҡаты
яратыу, ш .. һатлыҡ йәндәр барыһы ла ҡаты
ҡайгы тулҡынында айҡалдылар. Ғәжәп эш. Ер
һелкетеп тор ҙа, бөтә милкеңде ташлап ҡара ер
аҫтына керсәлең. Т. Хәйбуллин. .. Никахтан һуң
эштең былай килеп сыгыуына [Гөлйөҙөмдө
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Һ. Дәүләтшина.
8. Тәме ныҡ сыҡҡан, организмға тәьҫире көслө
(сәй, тәмәке һ. б. ҡарата). Ҡаты сәй. Ҡаты тәмә
ке, // Сәйҙе ҡаты эсеү. Сәйҙе ҡаты яһау, ■ О р

ҡоя ,, ике шәшке ҡаты сәй эсте лә карауатына
барып ятты. Ғ. Ибраһимов. Ҡаты гына яһап сәй
эсһәң, күңел асылып китә. М. Тажи.
ф Башы ҡаты ҡар. баш. Йомшаҡ түшәп ҡаты
ға ултыртыу һәйбәт һөйләшкән булып, ғәмәлдә
киреһен эшләгәндә әйтелә. Ғәзимәһе туп-тура

әйтә, ә Рәхимәһе йомшаҡ түшәп ҡатыга ултырта.
Һ. Дәүләтшина. К үҙе ҡаты ҡар. күҙ. Ҡаты бауыр
(йәки бәғерле) кешене ҡыҙғанмаған, йәлләй
бешмәгән, кешелекһеҙ. .. Егеттең йырҙары ш ул
тиклем моңло булган, иң ҡаты бәгерле кешенең
күңеле лә балауыҙ һымаҡ ирегән. Ә. Вахитов.
Ҡаты йоҡо бер ни тоймай торған, тәрән. Ул
[Константин] йөрөп ҡайтыуга, арып талыҡҡан
С урагол ҡаты йоҡога сумгайны. Т. Хәйбуллин.
Ҡаты күңелле ҡар. ҡаты бауыр. Ҡаты ҡолаҡ
йәки ҡолаҡҡа ҡаты 1) ҡар. ҡолаҡ; 2) күсм. һүҙгә
иғтибар бирмәгән, иғтибарға алмаған кешегә
ҡарата әйтелә. Бригадир ҡаты ҡолаҡ шул, ҡаты
ҡолаҡ. Шымартырга, күҙ буярга оҫта. Ғ. Шәри
пов. Ҡаты ҡуллы 1) талапсан, ҡәтғи. Морат Тай-

морзин ҡаты ҡуллы хужа ине. Эшләтә лә белә,
кеш еләрҙең йөрәген дә аңлай торган иптәш тә,
кәңәшсе лә ине. М. Тажи; 2) мәрхәмәтһеҙ, уҫал,
яуыз. [Справник:] Молодец старшина. Ш улай
ҡаты ҡуллы булырга кәрәк.. — Берәүһен эләк
терҙек, инде олоһо ҡалды. Т. Хәйбуллин. Ҡаты
һыу составында тоҙҙар күп эрегән, минераль
тоҙҙарға бай һыу. Ҡаты бәрелеү {йәки ҡағылыу)
кешегә ауыр һуҙ әйтеү, кеше менән тупаҫ мөғә
мәлә итеү. Ҡаты бәрелеп гәуам халҡы н өркөт

кәнсә, һылап-һыйпап барын бергә бәйләү яҡшы.
Ш. Вабич. Ҡаты ныҡыу ҡар. ныҡыу.

ф Аҡман-тоҡман алты көн, алтыһы ла ҡаты
көн. Әйтем. Ҡайтып инер ишегеңде ҡаты япма.
Әйтем. Ҡаты агасҡа ҡаты сөй. Әйтем, һ ү ҙ яраһы
һөңгө яраһынан ҡаты. Әйтем. Эш ҡаты — аш
татлы. Әйтем.
ҠаТЫ 2 и. Н иҙең дә булһа кибеп нығыған ҡыр
тышы. Икмәк ҡатыһы, ш Март башы. .. Төш
ваҡытында юл ҡатыһы йомшара. Ф . И ҫәнғо
лов.

ҠаТЫ 3 и. диал. ҡар. ҡырау 1. Картуфты ҡаты
ҡыҫты ла ҡуйҙы.
ҠаТЫҒЫУ ҡ. Һөт менән нығыныу (кеше һәм
мал балаһына ҡарата).
Ҡ аТЫ Ҡ и. 1. Һөттө ҡайнатып, ойотҡо һалып
ойотоп яһалған аҙыҡ. Көҙгө ҡатыҡ. Сөсө ҡатыҡ.

Әсе ҡатыҡ. Яңы ҡатыҡ. Аш ҡатыгы. Ҡатыҡ ойо
тоу. Ҡатыҡ туҡыу. Ҡатыҡ эсеү. ■ Ризыгы
быҙ — икмәк-нандыр, ҡатыҡ, һөт, май һәм
балдыр. Ш. Вабич. аң р а ҡатыҡ насар ойоған,
шыйыҡ ҡатыҡ. Йылы ҡатыҡ яңы ғына ойоп сыҡ
ҡан ҡатыҡ. Сей ҡатыҡ ҡайнамаған һөттән үҙенән-үҙе ултырып ойоған ҡатыҡ.
2. һөйл. аш ҡ а һалына торған оиотолған һөт,
ҡорот һ. б. һөт аштары. Әсе ҡатыҡ, һурпаны

ҡатыҡ менән эсеү. Ашты ҡатыҡ менән ашау.
Аш ҡа ҡатыҡ һалыу.
ф Көҙгө ҡатыҡ, көмөш ҡашыҡ — ҡыҙым ме
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нән кейәүгә; яҙгы ҡатыҡ, ярыҡ ҡашыҡ — улым
менән киленгә, Әитем.
ҡ а т ы ҡ л а у ҡ. аш ҡа, һурпаға ашағанда
ҡатыҡ ҡатыу. Ашты ҡатыҡлау, һурпаны ҡатыҡ

тапҡырға егет кешегә кейәүгә сыҡҡан ҡатынҡыҙ. Еңгә ҡатын а лы у ; 2) этн. боронғо йола буй
ынса, ағай үлгәндән һуң, еңгәләтә алынған ҡа
тын. У л [Ирмоҡан] ире үлеп, тол ҡалган еңгә
ҡатынга әйләнеп, уның йортона инде. И. К өҫәп
ҡол.

лау,

ҠаТЫҠЛЫ с. Ҡатыҡ һалынған, ҡатыҡланған. Ҡатыҡлы һурпа, ш Н у, ошо ҡатыҡлы ашты
яратам, М. ҒаФури.
ҡ а т ы ҡ о т о и, йыйн. Ҡатҡан һыныҡ-мыныҡ
икмәк, тешләмдәр. Ҡаты-ҡото ашау. Ҡаты-ҡото
менән көн итеү, // Ҡаты-ҡото икмәк. Ҡаты-ҡото
аҙыҡ,
ф Икмәк югы ямандыр: ҡаты-ҡото кимертә,
Әитем.

Ҡ аТЫ ЛаНЫ У ҡ. Ҡатыға 1 (1 — 7 мәғ.) әйлә
неү. Секретарҙың ҡарашы ҡатыланды, X. Ғилә
жев.
ф Ҡ олаҡҡа ҡатыланыу насар ишетеү, ишет
мәй башлау.
ҠаТЫЛЫҠ и, 1. физ. Ҡаты есемдең ү ҙ (фор
маһы йәки өҫкө Яғы бөтөнлөгө боҙолоуына ҡар
шылыҡ күрһәтеү үҙсәнлеге; ныҡлыҡ.
2. Ҡаты 1 (2 —9 мәғ.) булыу хәле. Ерҙең ҡатылыгы, Ҡешенең ҡатылыгы, Ҡөндөң ҡатылыгы.
Ҡ улдың ҡатылыгы. Сәйҙең ҡатылыгы, ■ Түш
менән шыуышып ҡорога сыҡтым. Ерҙең ҡатылыгында, мине күтәреүендә шөбһә ҡалмагас, тор
ҙом да аяҡҡа баҫтым, Д. Юлтый. Юламандың
ҡатылыгына, һаранлыгына түҙмәй йәш егет әллә
нисә рәт бынан китергә ынтылган. Ә. Вахитов.
Я у мәлендә күрһәттек беҙ ҡатылыҡ, ҙур еңеү
ҙәрҙең бәхетен татыныҡ, М. Кәрим.
ҡ а т ы л ы у 1 ҡ. диал. Ҡағылыу, ҡул менән
тейеү. Гөлгә ҡатылһаң, япрагы ҡойола,
ҡ а т ы л ы у 2 ҡ. төш, ҡар, ҡатыу 2 1. Сөй ме
нән ҡатылган таҡта,
ҡ а т ы л ы у 3 ҡ. төш, ҡар. ҡ аты у4. Ҡорот ҡа
тылган һурпа,
ҡ а т ы ш п а н. һөйл. Ҡатынша.
ф Ҡатымшанан ҡатын артыҡ. Әйтем,
ҡ а т ы н и. 1. Ү ҙенә айырым сиФаттарға, тәби
ғи үҙенсәлектәргә эйә булған енес кешеһе; ир
кешегә ҡапма-ҡаршы булған зат; бисә; киреһе
ир. Башҡорт ҡатыны. Р ус ҡатыны. Йәш ҡатын.

Оло ҡатын. Ҡатын булы у, ш Ҡатындарҙың
һөйләүҙәренән дә, үҙ күҙе менән күргәндәре
буйынса ла Тимер Янһаров бер ниндәй һыгымтага ла килә алманы, Б. Бикбай. Бер өс йәшлек
бала эйәртеп, йәп-йәш ҡатын керҙе баксага.
Ғ. Сәләм. / Вилдәле бер һәнәр вазиФаны күрһәт
кән һөҙҙәр менән килгәндә, ҡайһы зат кешеһе
икәнен белдерә. Ҡатын врач. Ҡатын уҡытыусы.

Ҡатын тәрбиәсе. Ҡатын директор. Ҡатын пред
седатель,
2.

Никахлы ғаилә иптәше (иренә ҡарата); бисә.

Ауы рлы ҡатын. Б иҙәү ҡатын. Тол ҡатын. Ҡатын
алыу. Ҡатын булы у. Ҡатын итеү. Ҡатын итеп
алыу. Ҡатын менән тороу. Ҡатынһыҙ йәшәү.
■ .. Магазин ябылыр алдынан, ҡатынын эйәр
теп берәү килде. .. И р булганы бик нәҙек тә бик
оҙон, ә ҡатыны — бик йыуан да бик ҡыҫҡа ине.
С. агиш . М иңлебай .. өй йылытып, тамаҡҡа әҙер
ләргә ҡатынына булыш лыҡ итеп йөрөнө. Т. Й ә
нәби.
ф Еңгә ҡатын 1) элек ирҙә булып та икенсе

ф Еңгә ҡатында етмеш төрлө хәйлә була.
Әйтем. И рле катын ил өҫтөндә, ирҙән ҡалһа, тел
өҫтөндә. Әйтем. Ҡатынды яҡшы иткән егет,
арбаны яҡшы иткән дегет. Әйтем. Ҡуштан ҡатын
ире сыҡһа кейенер, ире ҡайтһа көйөнөр. Әйтем.
Яман ирҙән яҡшы ҡатын алдараҡ. Әйтем. Яңгыҙ
булыр егеткә биҙәү ҡатын тап булыр. Әйтем.
ҠаТЫНҠЫ с. Тәне ныҡ; ныҡлы. Оҙон гына

буйлы, ҡатынҡы кәүҙәле, үткер ҡарашлы Йосоп
ҡарт Ф әиздең уй-фекерен биләп алды. В. И сха
ков. // Шакир кәүҙәһен ҡатынҡы тотоп доклад
бирә. Н. Мусин.
ҡ а т ы н ҡ ы ҙ и. йыйн. 1. Ирҙәргә ҡапмаҡаршы заттағы кешеләр; ҡатындар һәм ҡыҙҙар.

Ҡатын-ҡыҙ яҙмышы. Ҡатын-ҡыҙ нәфислеге, Ҡатын-ҡыҙ йомшаҡлыгы. Эшсе ҡатын-ҡыҙ, ■ Атаәсәләр, ҡатын-ҡыҙҙар, бала-сагалар һугышҡа
китеүселәр менән һуңгы тапкыр хушлаштылар,
Т. Тажи. З ө лхи зә был ерҙә ҡатын-ҡыҙҙарҙан
тәүгеләрҙең тәүгеһе булып, мәңгелек тип иҫәп
ләнгән шомло йоланы емереп үтте. 3 . Биишева.
Ц [Ғәрифуллин:] .. комсомолдың ҡатын-кыҙ
делегаткалар менән тыгыҙ бәйләнеше булырга
тейеш. С. агиш .
2.
күпл. Ҡатындар һәм ҡыҙҙар өсөн тәғәйен
ләнгән нәмәне күрһәткәндә ҡулланыла. Ҡатынҡыҙҙар кейеме. Ҡатын-ҡыҙҙар консультацияһы.
ф Ҡатын-ҡыҙ ауырыуы мед. ҡатын-ҡыҙ орга
низмының үҙенсәлектәре менән бәйле ауырыу
ҙар. Ҡатын-ҡыҙ мәсьәләһе ҡатын-ҡыҙҙың йәм
ғиәттәге хәле, хеҙмәте, уларҙың гражданлыҡ
хоҡуғын ирҙәр менән тигеҙ итеү тураЬындағы
мәсьәлә.
ҠаТЫНҠЫЛаНЫУ ҡ. Тән ҡатынҡылыға
әйләнеү; нығыныу. Егеттең кәүҙәһе ҡатынҡыла
нып, тәненә ит ҡунып ҡалган. М. Хәйҙәров.
ҡ а т ы н ҡ ы у ҡ. һөйл. О ҙаҡ хәрәкәтЬеҙ булы
уҙан тән ҡатып китеү; ҡатыға әйләнеү. Б ы л кеше
.. ултырган сакта ҡатынҡып киткән тәнен яҙыр
әсән ҡолас йәйеп кирелде, Н. Мусин.
ҠаТЫНЛЫ с. Өйләнгән, ҡатыны бар. Ҡатын

лы кеше, ш Егет ҡыҙҙы ат әҫтәнән күтәреп
төшөрә лә үҙҙәренә алып инеп китә. Егет ҡатын
лы булып ҡала. Ғ. Оөләймәнов. Ц ,, Ҡунаҡтар
килеп тула башланы: һыбайлылар, пар атлылар,
тройкалылар, ҡатынлылар, буйҙаҡтар — йәйләү
һабантуйындагы кеүек сыбарланды, Һ. Д әүләт
шина.

ҠаТЫНЛЫҠ и. Ҡатын булғанлыҡ. Ҡатын
лы ҡ вазифаһы. Ҡатынлыҡ бурысы. Ҡатынлыҡ
хисе. Ҡатынлыҡҡа алыу. Ҡатынлыҡҡа һоратыу,
ш [Зөһрә] ир менән торган сагында ҡатынлыҡ
бурысын ,, үтәүҙән һәм ауырлыҡтан башҡаны
һиҙмәне, һ ө й ө ү һәм һөйөлөү уның өсөн ят тойго
ине, Б. Дим. Ҡыҙ әйткән: — .. һ и н А лы п батыр
булаһың инде, .. әгәр ҙә көрәштә мине еңә алһаң,
мин һиңә ҡатынлыҡҡа барам , — тигән (Әкиәт
тән).

ҠаТЫНШа с. Ҡатын-ҡыҙ холоҡло, ваҡсыл
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К үкрәк ҡатыу. Тән ҡатыу. ■ Ҡотлогужа бабай
көрәген ҡуйып, билен яҙып алды ла: «Б и л ҡата,
#
И рҙәүкә булһа — ҡатының яу, ҡатынша уландар » ,— тине. р . Оултангәрәев. Хәлимдең
кәкрәйеп ҡатҡан бармаҡтары ҡәләм тоторга
булһа — ирең яу, Мәтсәл.
ҡатыншаланыу ҡ. Ҡатын-тсыҙ э т ен ә, харап ипһеҙ. 3 . Биишева. / күсм. Ҡуртсып йәки
аптырап хәрәкәтһеҙ тсалыу. Ҡарап ҡатыу. Ҡ а
аш-һыуға тсыҫылыу, ватссыл булыу. Тейешһеҙгә
тып ҡалыу. Таш һымаҡ ҡатып ҡалыу. Баҫҡан
ҡатыншаланып торма, М. Тажи.
ҡатырҒа и. Ҡалын тсаты тсағыҙ. Ҡатырга урында ҡатыу. ■ Әхмәт ни булганын үҙе лә
аңламай, аптырап ҡатып ҡалды. И. Нөҫәптсол.
менән тышлау, Ц Ҡатырга ҡумта, Ҡатырга төп,
М ин кем артынан эйәрергә белмәй, баҫҡан уры
Ҡатырга тышлы, Ҡатырга папка, ■ М агазин
нымда ҡатып тороп ҡалдым. Ә. Бикчәнтәев.
дан өй йыһаздары алып ҡайтҡандар, һ ә р әйбер
6 . Нытс керләнеү, бысраныу. Кергә ҡатыу. Ҡ а
ҡатырга менән кәпләп, агас рейкалар менән корҡашып ҡатыу. ■ Старшина кеҫәһенән ҡатып
шалган, Н. Мусин.
ҠаТЫрҒаНЫу ҡ. 1. Көс һалыу, көсөргәнеү. бөткән янсыгын сыгарып, йырлаусыга бер нисә
тин аҡса бирҙе. Т\ Хәйбуллин.
Нәгимә һугышҡа хәтле ҡатырганып бер эш тә
ф ар ам ҡатҡыр тсарғағанда әйтелә.— Ҡайҙа
эшләмәне, Ҡолхозда ла, өйҙә лә эштең ауырын
боролдоң, бәррә! Уй арам ҡатҡыры! Һ .Д әүләт
Ғилман агай күтәрә ине. 3 . Биишева.
2. Нытс асыулы, көслө тауыш сығарыу. Ҡатыр шина. Бауыр ҡатыу ҡар. бауыр. Баш ҡатыу ҡар.
баш. Быуын ҡатыу ҡар. быуын. Йөрәк ҡатыу
ганып ҡысҡырыу ,— Детдомга?!— Фатима ҡа
ш ул уҡ күңел ҡатыу (ҡар. күңел). Гөлйөҙөм ила
тырганып ҡысҡырып ебәрҙе, ,. Ә ллә мин бер
май. Йөрәге донъя ҡоротоп йөрөгән дошмандарбаланы аҫрамаҫлыҡмы? Аҫрайым! Б. Бикбай.
ҡатырма и. Майһыҙ табала бешерелгән га асыу, нәфрәт менән ҡатҡан ине. Һ. Д әүләт
шина. Ҡолаҡ ҡатыу ҡар. ҡолаҡ. Үрә ҡатыу ҡар.
йәймә.
ҡатьшмаҡ н. аятс кейеменең үксәһе артына үрә 1. Һелә ҡатыу ҡар. һелә. Һын ҡатыу ҡар.
һын. Шаҡ ҡатыу бик нытс аптырау; иҫ китеү. Шаҡ
тсуиылған тсаты туҙ.
ҠаТЫрШа и., ҡатырша майы ҡар, ғәтершә. ҡатып баҫып тороу. Шаҡ ҡатып тыңлау. ■ И р 
тәнсәк .. һәнәк менән сәнсеп үлтерелгән һеләү
[Йыһан:] Бына бик һәйбәт ҡатырша майы, еҫе
һенде, ә уның янында ҡанга батып ятҡан Бәхинде әллә ҡайҙан аңҡып тора. X. Ибраһимов.
ҡатырыу ҡ. 1. Ҡаты хәлгә килтереү, тсаты тиәр бабайҙы күреп шаҡ ҡаттыҡ. И. Ғиззәтул
лин. Эс ҡатыу ҡар. эс 1.
итеү. һы уы татырлы. Сәсте сусҡа шырты һымаҡ
ҡатыу 2 ҡ. 1. О сло нәмәне һуғып, сәнсеп
ҡатыра ла ҡуя торган, М. Тажи. / Ҡаттсан хәлгә
индереү; тсағыу, сәнсеү. Ҡ аҙау ҡатыу. Ҡаҙыҡ
килтереү. [ Балыҡты] спирт менән ҡатырып ҡуйҡатыу. Сөй ҡатыу. ■ Тургайҙар бик йөҙәткәс,
гандар, Д. Буратсаев.
2. Туң хәлгә килтереү; туңдырыу. А яҡ аҫтын малайҙар тары өҫтөнә сыбыҡ ҡатып, иҫке сеп
рәктәр элде. Ж. Кейекбаев. / Ҡ аҙау менән тсаҡатырган,
ҙатслау. Таҡта ҡатыу.
3. Бөгөлөү-һығылыу һәләтен бөтөрөү. Эйелеп
2. Буйҙан-буй сәнсеп үткәреп, эләктереү. Ҡ ар
эш ләү билде ҡатыра,
маҡҡа ем ҡатыу. / Эләктереп кейеү (аятс кейе
4. Нытс керләндереү, бик бысратыу. Кергә
мен). К алуш ҡатыу, m Бауһы ҙ сабата ҡатып
ҡатырыу,
ҠаТЫУ 1 ҡ. 1. Ҡаты 1 (2 мәғ.) иәки тсатыратс йөрөгән Зөләйха менән эт кенә өйҙә ине.
Ғ. Хәйри.
хәлгә Килеү. Кибеп ҡатыу. Таш кеүек ҡатыу. Ц е
ҠаТЫУ 3 ҡ. ҡар. ҡатлау 1 2.
мент ҡатҡан, ш .. И ҙәндең соҡор-саҡырҙарын
ҡатыу 4 ҡ. аштса, һурпаға тсатытс, тсорот
әлдән-әле тигеҙләп һылап торганга, тора-бара
һалыу, һалып болғатыу. Аш ҡа ҡатыҡ ҡатыу,
у л тип тигеҙ булы п ҡатып киткән, Ғ. Дәүләтшин.
һур п а га ҡорот ҡатыу. ■ [К арлугас:] Әсәй, бына
Әбей уга [егеткә] әсе ҡатыҡ менән бер телем ҡат
мин айран ҡатҡайным, эсеп ебәр, йөрәгеңә ял
ҡан икмәк кенә бирә (Ә Киәттән).
булыр. Б. Бикбай.
2. Туң хәлгә килеү; туңыу. Боҙ ҡатҡан. Киске
•
Яҡшы менән һөйләшһең, балга шәкәр ҡат
һыуыҡҡа аяҡ аҫты ҡата, ш Марттың егерме
ҡандай. Мәтсәл.
бишендә һыу ҡатһа, бер аҙналыҡ юлга сыҡ.
ҡатыу 5 и. Эстең, күкрәктең нытс итеп сәнсеп
Һынамыш.
ауыртыуы. Әсемде ҡатыу алды. Ҡатыу сыгыу.
3. күсм. Бик нытс өшөү; туңыу. Шыҡырайып
ш Таймаҫҡа тырышып аяҡты серәп баҫа торгас,
ҡатыу, ш Белештәре булмагас, [Сураголга]
ҡатыу сыҡты, ш улай ҙа туҡталмайым. К. Кинйә
2-3 сәгәт буйы тышта ҡатып торорга тура килде.
булатова. [Хәмзә] хәле бөткәнсе, эсен ҡатыу
Т. Хәйбуллин.
алгансы йүгерҙе. Ф . Әсәнов. Пар күкрәгем эҫтә
4. Дым, еүешлек етмәү, артытс тсоро булыу
рендә ҡайгы ҡатыуҙары бар (Халытс йырынан).
йәки өлгөргәс оҙатс ултырыуҙан кибеү, тсорошоу.
Эсте ҡатыу алыу ҡар. эс.
Ү лән ҡатҡан. Бойҙай һаргайып ҡатҡан, ш Йәй
ф һөйләш мәй һатыу — күкрәккә ҡатыу. Мә
бик ҡоро булды. И гендәр баш ҡоҫмаҫ элек ҡатып
тсәл.
ҡалды. 3 . Бишпева. / К ибеү. Көн буйына елегә
ҠаТЫУ 6 и. ш ул уҡ эс ҡатыу (ҡар. эс 1).
бәйләнгән, тамагы ҡатып сарсаган колондар ҙа
ҠаТЫу 7 и. диал. Ҡатытс.
агытыла. Т. Хәйбуллин.
(яр кешегә тсарата). Ҡатынша ир.

Ҡатынша

булыу,

5. Тән йәки тәндең берәр ере ауыртыу һ. б.
сәбәптән шул ағзаларҙың хәрәкәт итеү мөмкин
леге сикләнеү йәки бөтөнләй хәрәкәтһеҙ тсалыу.
А яҡ -ҡ ул ҡатыу. Бармаҡтар ҡатыу. Б и л ҡатыу.
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ҡ а т ы у л а у 1 ҡ. Ҡаталатс менән интегеү, эс
тсатыу.

ҡ а т ы у л а у 2 ҡ. Ҡатыу сығып эс ауыртыу.
Ныҡ йүгергәнгә эс ҡатыуланы.

ҠАТ

ҠАУ

ҡ а т ы у л а у 3 ҡ. һөйл, аш ҡ а ҡорот-ҡатыҡ
ЬалыУ. Бишбармаҡ та, иҙелгән әсе ҡорот менән
ҡатыулаган һурпа ла етмәне, Я. Хамматов.
ҠАТЫУЛЫ 1 с, ҠатыУ 5 менән ауырыған.
Ҡ аТЫ У ЛЫҠ и, диал, Ойотҡо.
ҠаТЫШ 1 с. Ни менәндер ҡуШылған; ар ал ат,
ҡатнаш. Боҙ ҡатыш ҡар. һ о л о ҡатыш арыш..

ҡойоу. Ҡ ау ташлау. Ноябрҙә тейендәр, ҡуяндар
ҡауҙарын ҡоя.
3. диал. ҡар. йөҙлөк '.
4. диал. Ҡ ауаҡ.
•
Я лҡауҙы ң башы ҡау, үҙенә яу. Әйтем,
ҡ а у 3 и. Оаҡма таш өсөн ағас бәшмәгенән

Үпкә ҡатыш һүҙ. ш Польша ҡышы. Көндөҙ ҡар
ҡатыш ямгыр яуа. Д. Юлтый.
Ҡ аТЫ Ш 2 и. Вер эшкә туранан-тура бәйлә
неш; ҡағылыш, ҡыҫылыш. Ҡатышы бар. Ҡаты
шы юҡ. ш Дошманды еңеүҙә, колхозды байы
тыуҙа уның [Сафияның] тиҫтерҙәренең дә ҡа
тышы бар. Ф . Рәхимғолова.
ҡ а т ы ш м а и. в ер нәмә шсенсе нәмәгә ҡушылғандан барлыҡҡа Килгән берләшмә.
ҠаТЫШМаҠЛЫ с. һөйл. Кеше менән арала
шырға лратыүсан, кешегә ҡатнашыУсан. Әбүбә

кер кеше менән ҡатышмаҡлы, уйынсан, үҙе тура
һүҙле батыр кеше булган, «Башҡорт легенда
лары», 1969.

ҡ а т ы ш м а ҡ һ ы ҙ с . Һөйл, Renie менән ара
яратмаған; ҡырыҫ. Ҡатышмаҡһыҙ
кеше, Ҡатышмаҡһыҙ булыу,
ҠаТЫШТЫр ЫУ ҡ. 1. Бер нәмәне иКенсе

лашырға

нәмәгә ҡушыу , ҡУшып аралаштырыУ; ҡатнаштырыУ. Ҡатыштырып сәсеү. Русса ҡатыштырып
һөйләү. ■ [Кәрим:] Әсәйем бер ус онга бер туҫ

таҡ алабута орлого ҡатыштырып икмәк бешерә
торгайны, Я. Хамматов.
2. Башҡалар иҫәбендә ниндәйҙер эшкә ылыҡ
тырыу; ҡатнаштырыу. Уйынга ҡатыштырыу.

Йәштәр араһына ололарҙы ла ҡатыштырыу,
3. Бер-береһенә барышып йөрөргә, бәйләнештә
булырға юл ҡуйыу; ҡатнаштырыу, аралашты
рыу. Улын кешегә ҡатыштырмай,
ҡ а т ы ш ы у ҡ. 1. Икенсе бер нәмәгә ҡушы
лыу, ҡушылып аралашыу; ҡатнашыу. Ҡ ыуы ҡ

һыҙ янган бишле лампаның һөрөмө быуга ҡаты
шып, өйгә еҫ тарата, Һ. Дәүләтшина. И ке тамсы
бер булды нур ҡатышып, ике йөрәк бер булды
юлга төшөп. Ш. Бабич.
2. Башҡалар менән бер рәттән эшмәкәрлек
итеү; ҡатнашлыҡ итеү, ҡатнашыу. Йыйылышҡа

ҡатышыу. Туйга ҡатышыу. Эшкә ҡатышыу,
ш [Зөләйха:] Унда [уйында] ҡарап ҡына улты
рыу гәҙәте булмай, бергә ҡатышырһың инде.
Т. Йәнәби. Ултыра торгас, Сынбулатов та һүҙгә
ҡатышты. М. Тажи.
3. Кешеләр менән барышып-килешеү, бәйлә
неш тотоу; аралашыу. Ҡатышып йәшәү. Ҡаты

шып йөрөү, ш Мин ауылда саҡта Байгужаларга бик һирәк ҡатыша торгайным. Д. Юлтый.
4 Ҡ ан ҡатышыу ҡар. ҡан 1 3.
Ҡ а у 1и. Тамырында ултырып ҡышлаған ҡоро
үлән; ҡаулан. Ҡ ау үртәү— н Яҙгы ҡауга үрт
һалһаң, утты ҡайҙан утларһың. М. Буранғолов.
Бесән генә сапһам, салгым үтмәй, сабынымдың
төбө ҡау икән (Халыҡ йырынан). / Кипкән бесән
вағы. Бесәндең ҡауы күп, бәрәкәтһеҙ.
ф Ҡ ау аҫтына ут төртөү ҡар. ут 2 1.
ҡ а у 2 и, 1. Йылан-саян һымаҡ төрлө ҡорт,
йәнлектәрҙең кибен төшкән көбө. Й ылан ҡауы.
Й ылан яҙ көнө ҡауын һала,
2. Йәнлек, хайуандың иҫке йөнө; баҡта. Ҡауҙы

К

киптереп, төйөп эшләнгән мамыҡ.
ф Диңгеҙ ҡауы 1) күп күҙәнәкле ябай диңгеҙ
тереклеге; 2) шул тереклектең йыуғыс урынына
ҡулланылған йомшаҡ көпшәк кәүҙәһе.
Ҡ а У а Ҡ и. 1. Оәс төбөнә йыйылған һәм кибеп
ҡубып төшөп торған тире күҙәнәктәре. Башым

дың ҡауагы күбәйгән.
2. диал. Көрпә.

ҡ а у а ҡ л а н ы у ҡ. ҡар. ҡауаҡлау. Яҙгы,
йәйге осорҙа күптәр баштың ҡауаҡланыуына
зарлана. В. Ғүмәров.
Ҡ а У а Ҡ Л а У ҡ. Ҡ ауаҡ (1 мәғ.) барлыҡҡа ки
леү, ҡауаҡлы булыу. Баш ҡауаҡлай.
ҠаУаҠЛЫ с. Ҡауағы күп, ҡауағы бар. Башы

ныҡ ҡауаҡлы.
Ҡ а У а У ҡ. һөйл. Ҡ ау 2 (2 мәғ.) булып ҡойолоу.
Ҡ а У Ғ а [фарс.] и. ҡар. ғауға. Мәжлесенә ҡа
рай гына дәгүәбеҙ бар, ҡоҙогона ҡарай гына ҡаугабыҙ бар. аҡмулла,
ҡ а у ғ а ҙ а у ҡ. Ҡауаҡланып ҡойолоу.
Ҡ а У Г а Ҡ с. диал. К әүгәсел.
Ҡ а У Ғ а л а У ҡ. ҡар. ғауғалау.
ҠаУҒаСЫЛ с. ҡар. ғауғасыл. [Фәйрүш:]
Әхтәм у л бик ҡаугасыл кеше, хәҙер килеп етер.
Ҡ . Даян.

ҠаУҘаЙЫУ
ҡ а у ҙа л а у

ҡ. диал. ҡар. ҡапрайыу 1.
ҡ. Кибеп, ҡубып ҡойолоу (ҡ у
тыр, ҡысыу һымаҡ нәмәләргә ҡарата). Ҡутыры

ҡауҙалап тора.
Ҡ а У Ҙ а У ҡ. Кимереп ашағанда ваҡлап, сүпкә,
кәүәккә әйләндереп бөтөрөү (сысҡандың нимәнелер кимереүе тураһында). Сысҡан игенде ҡау
ҙап бөткән, ш [Табибә әбей:] — Әлдә сысҡан

дар һандыҡҡа инә алмаган .. ҡолонсагымдың
китаптарын ҡауҙаламагандар икән әле. 3 . Бии
шева.

Ҡ аУ ҘЫ и. Оҙон төҙ суҡышлы, оҙон аяҡлы аҡ
йәки ҡара төҫтәге эре күсер ҡош. А ҡ ҡауҙы.
Ҡара ҡауҙы. ■ Дуга муйын ҡауҙы ултыра
йоҡога талып. Б. Бикбай. Ана агас башында тутыйгош.. А на ҡауҙы, .. селән... Н. Нәжми.
ҡ а у ҙы н с . диал. Ҡыҙмалы. Характерҙар
төрлө беҙҙең: мин ҡауҙын, у л баҫынҡы; минең
эсемдәге — тышта, ә Нуретдин аҫтыртын.
Ғ. Әмири.
ҡауҙыр с. диал. Ҡыҙмалы. Ҡауҙыр булыу.
ш [Бабай:] Үҙебеҙҙең бик тә шәп башкорт егете
бар икән. Әммә ләкин бик ҡауҙыр кеше, ҡайһы
берҙә уңды-һулды шәйләп тормай. .. И ллә инде
ут кеше. В. Исхаҡов.
ҡ а у ҙы рл ан ы у ҡ. диал. Ҡапыл ҡыҙып
китеү. [Ҡорбан:] Һәләтерәк тотона башлаһаң,
ҡабаланма, ҡауҙырланма, емерергә итәһеңме ни,
тиҙәр. С. Ҡудаш .

ҡ ауж ы ты у

ҡ. Ҡаҡшатыу, ныҡ йонсотоу.

Ҡартлыҡ ҡаужытты,
ҡ а у ж ы у к. диал. Ныҡ йонсоп ҡаҡшау»
туҙыу (кешегә ҡарата). Ул ҡарт каужаган инде,
күпкә бармаҫ, Т. Морат.
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ҠАУ

ҠАЬ

ҡ а у ҡ -ҡ а у ҡ оҡш. Яңғырауыҡлы ҡалын
ҡош таУып1ын белдергән Ьүҙ. Ҡ ауҡ-ҡауҡ килеү,
ҡ а у ҡ ы л д а у ҡ, Ҡаүҡ-тсаүк иТеү, ҡауҡҡауҡ килеү. Төйлөгән ҡауҡылдай,
ҡ а у л а н 1н. 1. Тамырында ултырып ҡышлаған icopo үлән; ҡау. Ҡ аулан үртәү, ш Иртә яҙҙан

үҫемлеге. Ҡауын баҡсаһы. Ҡ ауын орлого. Ҡ а у
ын үҫтереү.
2. Шул үҫемлектең емеше. Битләс ерҙә ҡауын
дар бешеп яталар аунап. .. Эсе татлы бал кеүек,
йомшаҡ ҡына май кеүек. Ғ. Ғүмәр.
ҡ а у ы н ҡ а рв у з и. йыйн. Ҡауын Ьәм ҡар
буздар. Ҡ ауын-ҡарбуз баҡсаһы.

,. беҙҙең һыйырҙар һауа алмаштырып, елләп,
ҡаулан ашап ҡайталар . И. Ғиззәтуллин.
2. диал. Ҡылған.
3. диал. ҡар. баҡта 1.
ҡ а у л а н 2 и. Үләндәр кипкән ҡоро миҙгел.
[ Ҡотлогужа:] Көҙгө ҡауланда кеше күмер
үртәйме ни? И. Мусин.
Ҡ ау Лау ҡ. 1. Шаулап тсыуыу. Эттәр һау
ланы, Кемдер уянып бүре ҡауланы, Ғ. Ғүмәр.
2. күсм. Талап итеп шаулау, даулау. Күпте
һайлап, юҡты ҡаулайһың. Ш. Бабич.
ҡ а у л а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡаулау. Киттек
урманга еләккә, сабышып та ҡаулашып. И. Н а
сыри.

ҠаУЛЫ и. диал. Ҡ ауҙы.
ҠаУрЫЙ и. диал. ҠауырЬын. // Ҡ аурый ҡә
ләм менән шагирҙар бойһондорган ярты ер
шарын. М. Оөндөклө.
Ҡ а У һ а с. диал. Ҡапрый.
ҠаУһаЙЫУ ҡ. диал. ҡар. ҡапрайыу 1.
Йомарланып, ҡауһайып, кәбеҫтә лә өлгөргән.
А. Игебаев.
Ҡ а У Ш а Ҡ с. 1. Тиҙ генә тсаугпап барыусан
(к ет егә ҡарата). Ҡаушаҡ ҡыҙ.
2. диал. Вушатс. Көрәктең һабы ҡаушаҡ.
ҡ а у ш а т ы у ҡ. 1. Ҡаупгарға мәж бүр игеү,
ҡаушарға сәбәп биреү. Гөлйөҙөмдөң көлөмһөрәп

караган матур күҙҙәре .. уны [Айбулатты] биге
рәк ныҡ ҡаушатты. Һ. Дәүләтшина.
2. эйһ. ф. ҡар. ҡауш ау. Йыйылышта һөйләргә
генә торһам, ҡаушата ла ҡуя.
Ҡ аУ Ш аУ ҡ. Н иҙәндер оялып, уңаиЬыҙланып
йәки аптырап, ни эщләргә белмәй юғалыу. Ҡ ау

шап ҡалыу, ш Ул [Ғариф] ошо отличник егет
алдында һәр вакыт ҡаушап, уңайһыҙланып
ҡала. 3 . Виишева.— Б еҙ ю лбаҫар! — ти Й ы лҡы 
бай менән Кейекбай. Бы л һүҙҙе ишеткәс, сауҙа
гәрҙәр ҡаушай төшә (Әкиәттән).
ҠАУШ Ыр МА н. диал. Оалғый.
Ҡ аУ Ш Ы р ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡаушырыу.
Күлдәктең иҙеүе ҡаушырылган. ■ Ғабдулла
эштән ҡайтып, асыҡ тәҙрә янына килеп ултырҙы
ла, башын, ҡаушырылган ҡулдарына ҡуйып, ..
уйга батты. Д. Исламов.

ҡ а у ш ы ры у ҡ. Уратып, әиләндереп алған
нәмәнең ике ситен өҫтө-өҫтөнә тсаплау. Я улы ҡ 
ты ҡаушырып бәйләү, ш Бикәс тракторист егет
тең иҙеүен ҡаушырып элеп ҡуйҙы. Ф . И ҫәнғо
лов.
ф Ҡ ул ҡаушырыу ҡар. ҡул 1 1.
ҡ а у ы л д а у ҡ. һөйл. Ҡалын тауыш менән
Ьөйләнеү, тауышланыу.
ҠаУЫМ 1[гәр.]и. иҫк. Халытс. һ ә р ҡауымдың

үҙ йолаһы бар.
ҠаУЫМ 2: бер ҡауым ш ул уҡ бер ғауым (ҡар.
ғауым).

ҠаУЫМБаҠ н. диал. Ҡ ауҙы,
ҡ а у ы н и. 1. Ҡ абаҡтар ғаиләЬенә тсараған
эре йәшелсә бирә торған еле һабатслы батсса
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ҠаУЫНЛаНЫУ ҡ. Ҡауынға тумалыу.
ҡ а у ы р һы н и. 1. Ҡош-ҡорттоң ҡаты үҙәкле
эре йөнө. Ҡанат ҡауырһыны, ш Ҡаҙ ҡанатҡайҙарын ҡагыр инде, ҡауырһынҡайҙарым ҡалһын,
тип (Халыҡ йырынан). / Шул йөндөң ҡаты үҙәге.
Х әй р улли н .. ҡауырһын һыҙлыгын сыгарып,
тешен таҙарта. С. Агиш.
2. (йәки ҡауырһын ҡәләм) иҫк. Ҡ аҙ ҡанатынан
эшләнгән ҡәләм. Тел менән һөйләп тә, ҡауырһын
менән яҙып та килештерерлек түгел, ти, был ҡыҙ
ҙың һылыулыгы (Әкиәттән).

ҡ а у ы рһ ы н л а н ы у ҡ. ҠауырЬынға әйлә
неү, ҡауырЬынлы булыу. Ҡаҙ бәпкәләре ҙур а 
йып, ҡанаттары ҡауырһынланып килә.
ҡ а у ы п п ы ры у ҡ. йөкм. ҡар. ҡауышыу.
Улар [Күсәй менән Күсмәй] балаларын бер-береһе менән ҡауыштырырга вәгәҙә ҡуйышалар.
К. Мәргән. Й әшләй генә йәшкә, ҡәләм ҡашҡа, эй
хоҙайым, мине ҡауыштыр (Халыҡ йырынан).

ҡ а у ы ш ы у ҡ. 1. Үҙ-ара тап килешеү, осра
шыу, табышыу. Ғәйшә, йәнем! Уйла, .. ниндәй
ҡыйын булһа айырылышыу, .. шундай татлы
булыр ҡауышыу. Ғ. Амантай.
2. Өйләнешеп ҡушылыу. Ҡауышыу көнө.
■ [Егет] килеп ҡыҙҙы ҡосаҡлап алган. Шунда
былар туй үткәргәндәр, ҡауышҡандар, бергә
тора башлагандар (Әкиәттән).
3. Иркәк мал, йәнлек, ата ҡош-ҡорт һ. б.
орғасы, инә менән үҙ-ара ҡушылыу. Ҡауышыу
осоро. Ҡауышыу осошо (бал ҡортона ҡ а
рата).
Ҡ А Ф [гәр.]: Ҡ аф тауы 1) иҫк. Кавказ тауы;
2) миф. хөрәФәт буйынса, донъЯ сигендә Ятҡан,
арълғында дейеүҙәр, ен-бәрейҙәр генә йәшәгән
бик бейек тауҙар. Түҙемгол Ҡаф тауы артында-

гы дейеү батшалыгынан ҡасып китмәксе булган
(Әкиәттән). Ҡ аф тауы артында бик алыҫта.
Ҡ А Ф И Ә [гәр.] и. 1. Шиғыр юлы аҙағындағы
һүҙ ауаздашлығы; рифма. Ҡафиәгә һалыу,

ш Күңелем бирелде бит сонетҡа. К үңелле ул,
гүзәл ул, кескенә ул: ҡафиәлә бары ун дүрт кенә
юл. С. Кулибай.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Ҡ А Ф И Ә Л Ә Ү ҡ. Шиғыр юлының аҙағын ҡафи
әле итеү, ҡафиәгә Ьалыу. Ҡ афиәләп яҙыу.
Ҡ А Ф Ә С [гәр.] и. иҫк. кит. Оитлек. Тик хәҙергә
мин ҡафәстә ятҡан арыҫлан кеүек. X. Ғәбитов.
Ҡ А Х -Ҡ А Х оҡш. Тамаҡ төбө менән ныҡ йүт
кергән тауышты белдергән һүҙ. Ҡ ах-ҡах итеү.
Ҡ А ХЫ Л ДА У ҡ. Ҡ ах-ҡ ах итеү, ҡах-ках килеү
(йүткергәндә). Ҡ ахылдап йүткереү.
Ҡ А Һ А р [гәр.] с. диал. Вик ҙур. Ҡаһар бүре.
Ҡ А Һ А р ҘА Й с . диал. Вик ҙур, әзмәүерҙәй.
Ҡ А Һ А р МАН [гәр.] и. 1. Ҡыйыу йөрәкле кеше;
батыр. Ҡыҙыл Байраҡ ордены ҡаһарманы. Со

веттар Союзы Ҡаһарманы. Социалистик Хеҙмәт
Ҡаһарманы, һугы ш ҡаһарманы. Ҡаһарман
булы у. Ц Ҡаһарман ир. ш Утыҙ башҡорт

Ҡ

ҠАЬ

ҠАШ

каһарманы — атаевсылар дивизия тарихына
яңы бит яҙҙы, Ә. Ихсан.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.

тимер менән яҙалар икән көмөш йөҙөктәрҙең
ҡаштарын (Халытс йырынан).
ф а ш биреп, ҡаш биреп тороУ ҡар. аш Йө-.

Ҡ а һ а Р М а Н д а р С а Р. Ҡ аһармандарға хас
булғанса; батырҙарса. Ҡаһармандарса көрә

ҙөк ҡашы урынына йөрөү бик тсәҙерле, хөрмәтле
бул ы у Х әҙер Мырҙаш байыган, .. халы ҡ алдын
да йөҙөк ҡашы урынына йөрөй. Д. Юлтый. К үҙ
ҙә ҡаш [булып] көтөү диал. дүрт күҙ менән көтөү
(ҡар. көтөү1). К үҙ менән ҡаш араһында ҡар.
к үҙ. К үҙ өҫтөндәге ҡаш кеүек бик ҡәҙерле (кещегә тсарата). Ҡаш төҙәтәм тип күҙ сығарыу бер
эште этләйем тип, икенсе эште б о ҙо у «Тормош »та эшләй сәркәтип, ҡаш төҙәтәм тип, күҙ сыга
рып, барса эште тарҡатып. Ш. Вабич. Ҡашты
ем ереү (йәки төйөү) асыу, ризаһыҙлытс белдереп
төҫтө боҙоу. Асылы кү л батшаһы борсолоп ире
нен тешләй, ҡашын емерә, «атсбуҙат».
• Баш лыҡ булһаң, башлы бул, йыйырылмаҫ
ҡашлы бул. Әйтем.
Ҡ аШ 2 и. Ян, эргә, ал. Баҡса ҡашында. Өй
ҡашында. Ҡыҙҙар ҡашына ултырыу. ■ Юҡты

шеү,
Ҡ а һ а р М аН Л Ы Ҡ и, Ҡаһарман булыу ; ба
тырлыҡ. Совет халҡы ның Ватан һугышындагы

ҡаһарманлыгы.
Ҡаһарманлыҡ
күрһәтеү.
■ Фронтта күрһәткән ҡаһарманлыҡтары өсөн
Тыуган ил үҙенең тогро улы н [Лоҡмановты]
И кенсе дәрәжә Ватан һугышы .. ордены менән
наградлай. р . Зәйни.
Ҡ а һ И р [гәр.]и. иҫк. кит. Й әберләүсе, иҙеүсе.
ҡ а ь ҡ а һ оҡш. Ғаматс төбө менән Көлгәнд ә
йәки нытс йүткергәндә сытстсан тауышты белдер
гән һүҙ. Ҡаһ-ҡаһ йүткереү, ш [Ш әрипов] бер

ваҡытта ла ҡысҡырып ҡаһ-ҡаһ менән көлмәҫ.
С. агиш.
ҡ а һ ҡ а һ а [гәр.] и. Нытс щартсылдап көлгән

йәшкә, ҡәләм ҡашҡа, эй хоҙайым, мине ҡауыш
тыр (Халытс йырынан). Ҡаш сөйөү (йәки һикер

түгел, улым, ысын,— тине ҡарт,..-—мин олатай
ҙар ҡашына китәм. Б. Бикбай. Төшөндә Буҙйегеттең ҡашына ҡырҡ ҡыҙ килгән. «Буҙйегет».
• Х ан ҡашында гәйебең булһа, ҡара ерҙән
ҡайыҡ тарттырыр. Мәтсәл.
Ҡ а Ш 3 и. диал. Ҡашлатс.
ҡашаға и. 1. Усатс-меиестең аУыҙы өҫтөн
дәге һикәлтә. М ейес кашагаһы. Усаҡ ҡашагаһы.
■
Ғәлимә еңгә мейес ҡашагаһынан уның [Фәтихтең] бейәләйҙәрен алып бирҙе. Б. Ишемғол.
Шәриф усаҡ ҡашагаһында ятҡан шырпыны алды
ла .. ишеккә йүнәлде. 3 . Биишева.
2. һөйл. Өрлөккә, мейес өҫтөнә бүйлатып тсорған тар ш арш ау Ҡашага ҡороу.
3. диал. Күлдәк-камзулдың итәгенә баҫтсан
таҫма. Ҡашага баҫып тегеү.
4. диал. ҡар. ҡаш 1 2. Ишек ҡашагаһы. ш Тәҙ
рәләрҙең яңаҡтары, ҡашагалары, төптәре аҡ
буяу менән буялган. Ғ. Дәүләтшин.
5. диал. ҡар. ҡаш 1 3. Дәүләтбай теҙгенен бу
шатып, эйәр ҡашагаһына ятты. һ унарга йөрөп
өйрәнгән башҡорт аты ҡуян артынан йомолдо.

теү) тсанггы тсапыл ғына өҫнә һшсертеп, ым яһаУ.

Б. Х әсән.

ТаУыШ.

ҡ аьҡаһалау

ҡ. Көслө шартсылдаү. Ҡ аһ

ҡаһалап көлөү, ш Ҡапыл ҡаһҡаһалап көлгән
тауыш яңгыраны алыҫ-алыҫта. Ш. Биктсол.
Ҡ аһҮ Ә [гәр.] и. иҫк. К оФе. Ҡаһүә эсеү.
■ Беҙгә мәглүм [Американың] ҡаһүәһе һәм һөт
тәре, бик матур һәйкәл һалынган эттәре. М. Ғаф ури.

ҡ а һ һ а ғ [гәр.] и. иҫк. кит. а с ы УланыУсы,
яза биреүсе, тсәһәрләүсе. Таштым, шаштым,
ҡуптым тулҡындай; әле гаффар булып, әле ҡаһһар. Ш. Вабич.
Ҡ аһ Ы Л аЙ а. Һөйл. ҡар. ҡалай 2.
Ҡ аШ 1 и. i . К үҙ тсабағының өҫтөндә һыҙылып
ү ҫ Кән төК. Ҡара ҡаш. Ҡыйгас ҡаш. Ҡаш араһы,
ш Мәрйәм ҡулы н ҡуйып ҡашына, ҡояш нурҙа
рына ҡараны. М. Кәрим. Ҡара гына ҡашлы ма
тур егет урман юлҡайынан көн дә уҙа (Халытс
йырынан). Ҡ әләм ҡаш 1) һыҙылып торған нескә
Tcani; 2) шундай тсашлы тсатын-тсыҙ. Й әш ләй генә

Баҡса ҡыҙы, сирень араһынан, ҡаш һикертеп
мине саҡырма! Ғ. Хәйри. Ҡаш тартыУ тсаш ватсватс тсына итеп дерелдәү. У ңлап та гына һуллап
ҡашым тарта, ни булы р ҙа икән был башҡа (Х а 
лытс йырынан).
2. Ғәҙрә, шпек һыматс нәмәләрҙең өҫтөнә эске
иәки тыппсы ятстан буй куйылған иотса татста;
тсащаға. Ҡыйыҡ ҡашы. Мейес ҡашы.
3. Эйәрҙең алдан һәм арттан дүғаланып тсалтсып торған өлөшө. А лгы ҡаш. Артҡы ҡаш. К ө 

мөш ҡаш. Эйәр ҡашына тотоноп ултырыу,
m Ҡаҙаҡтарҙың алдынан батыры килә, ти.
Эйәренең ҡашы шундай ҙур булган, хатта батыр
уҡ, һөнгөнән ышыҡланып килә, ти (Л егенда
нан). Бүзәкәев кантон эйәренең алтынлатҡан
икән уң ҡашын (Халытс йырынан).
4. Й өҙөк, беләҙек, тсаптырма кеүек нәмәләргә
биҙәү өсөн ҡуйылған аҫыл таШ йәки затлы ме
талл киҫәге. Аҡыҡ ҡаш. Б еләҙек ҡашы. Й өҙөккә
ҡаш ҡуйҙырыу. ■ И ң яҫы, үҙенән ҡаш сыгарып
һугылган « Сафура » тип яҙылган ҡара биҙәкле
йөҙөк Зәлиф әгә тейҙе. Һ. Д әүләтти н а. Алмас

ҡашағалау ҡ. Ҡашаға тсүйыу, тсашағалы
итеү. Ҡашагалап ҡороу. Мейесте ҡашагалап
сыгарыу.

ҡашалдырыҡ и. Ҡалатс, тсашытстарҙы
теҙеп тсыҫтырып тсуя торған тсулайлама.
Ҡ а ш а н с. диал. Дыуамал,
ҡашандырыу ҡ. К есе ярау иттереү (атты).
Атты оҙаҡ ҡашандырмай барһаң, бик ныҡ тирләүсән була. Т. Морат.

ҡашаныу ҡ.

К есе ярау итеү (аттса тсарата).

Яҡшы ат кирелеп ҡашана.
Ҡ а ш а У и. диал. ҡар. ҡырғыс 1.
Ҡ а ш а Я Ҡ и. ҡар. ҡашығаяҡ.
ҡашҡа и. 1. Хайуандарҙың маңлай уртаһын
дағы атс тап. Ерән ҡашҡа. Ҡашҡаһы бар. Ҡаш
ҡаһы ҙур. // Ҡашҡа ат. Ҡашҡа тәкә. ■ Үҫә-үҫә ҡашҡа быҙау ҡашҡа һыйырҡай булыр.
Ғ. амантай. М аңлай өҫтөнән моронона ҡәҙәр аҡ
ҡашҡаһы булганга, беҙ уга [эткә] Ҡашҡар тип
исем бирҙек. С. Кулибай. Ҡараңгы ла төндө юл
яҡтыртҡан Салауат менгән кирҙең ҡашҡаһы
(Халытс йырынан). Йондоҙ ҡашҡа аттың маң
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лайындағы бәләкәй генә түңәрәге ҡашҡа Ьәм
шундай ҡашҡалы ат. М алай Йондоҙ каш каның

үткәрәләр, һуңы нан ара-тирә кашыгаяҡ шалты
рамай булмай. Ш. Шәһәр. Ҡашығаяҡ яғы өйҙөң

юклыгын белеп, йәһәт кенә эҙләргә сыгып китә

аш беш ереү, аш-һыу әҙерләй торған яғы; түр
баш. Ә өйҙөң эсе шундай матур,., кашыгаяҡ

(Әкиәттән). Сыбай ҡашҡа һыҙылып ҡына төнпсән
оҙон ҡангҡа. Сыбай гына каш ка кырас ялы н тау
ҙан гына өргән ел тарай (Халыҡ йырынан).
+ Ҡаш ҡа баш диал. Ҡашҡалаҡ,
ҡ аш ҡ айты у ҡ. а Уыҙҙы ыржайтып тештәр
ҙе ныҡ күрһәтеү. Әхсән .. тештәрен кашкайтып
көлөп, Н урйән янына килеп туҡтаны, С, Кулибай.
ҠаШ ҠаЙЫ У ҡ. 1. Тештәр ныҡ күренеү,
ыржайып тороУ. Теше ҡашҡайып тора,
2. күсм. Һерәйеп, ҙ Ур бУлып күренеү. А гиҙел-

дең яры ҙур бер баҡса, һәйкәл тора унда ҡаш
ҡайып, К. Кинйәбулатова.
Ҡ а Ш Ҡ а л а Ҡ н., ҡашҡалаҡ өйрәк Башында
аҡ ҡашҡаһы бүлған оҙон текә муйынлы ҡара
өйрәк.
Ҡ а Ш Ҡ а Л Т а Й и, диал. Ҡашҡалаҡ өйрәк
(ҡар, ҡашҡалаҡ).
ҡ аш ҡ ар и, 1. в үр е.
2. (баш хәреф менән) Эт исеме,
ҡ аш -ҡ аш лаҡ и, диал. Ҡашлаҡ.
Ҡ а Ш Л а Ҡ н. ҺыУ буйҙарындағы һөҙәкләнеп,
үлән үҫеп бөткән иҫке Яр; ҡалҡыУлыҡ. Текә ҡаш

лаҡ, һ ө ҙәк ҡашлаҡ. Ҡаш лаҡ буйы. Ҡ ашлаҡҡа
менеү, ■ [Хамматтар] Ү ле Эйек ҡашлагынан
уҙган берләм юл буйлап ҡайтып баралар ине.
3 . Виишева. Я ҙ һулышы менән донъя тулган,
ҡашлаҡтарҙа ҡарҙар ирегән. И. Әхмәтъянов.
Ҡ а Ш Л а У 1 ҡ. 1. Ҡаш 1 (4 мәг.) ҡУйыУ (иөҙөк-беләҙеккә).
2. Ҡаш 1 (3 мәғ.) яЬап ҡуйыу (эйәргә). Эйәрҙе

ҡашлау.
Ҡ а Ш Л а У 2 и. диал. Ҡаш лаҡ. Ошондай яҙ
көнө алалы-ҡолалы бер ҡаш лауҙа ут ягып улты
рыу балалар өсөн .. күңелле булы р ине. Ғ. ИбраҺимов.
Ҡ а Ш Л а У 3 и. Й үгән маңлайсаһы.
ҠаШЛЫ с. Ҡ а ш ы 1 (1, 3, 4 мәғ.) бар, ҡаш
ҡуйылған. А ҡы ҡ ҡашлы эйәр. Ҡашлы йөҙөк,

ш Фатима иҙеү эсенә тыгылып, гәүһәр ҡашлы
алтын ике алҡа килтереп сыгарҙы. В. Викбай.
ҡ аш м ау и. Ҡатын-ҡыҙҙың мәрйен теҙеп,
тәңкә-сУлпы баҫып, оҙон Яҫы ҡойроҡ төшөрөп
эшләгән боронғо баш кейеме. Ҡашмау койрого.

Ҡашмау кейеү, ш һ ө й л ә [курай] ҡашмау кейеп,
селтәр бәйләп, ҡырҙа йырлап йөрөгән һылыуҙы.
Ш. Вабич. Тупый ҡашмау түбәһен ябыҡ итеп
эшләгән ҡашмау. Тупый ҡашмау кеймәҫ наҙ
инем, сүрәкә генә кейеп йөрөймөн. «Ҡ ара юрға».
Ҡ аШ У Ҡ а и. Ҡатын-ҡыҙҙың маңлайға ҡуйыу
өсөн уҡа-мәрйендән биҙәп яһаған таҫмаһы.
ҡ аш ш аҡ л аны у к. диал. К еҙеләнеү,
ҡаш ы ғаяҡ и. йыйн. а ш -һыу әҙерләү һәм
аш ау-эсеү өсөн ҡулланылған һауыт-һаба. Ҡашыгаяк шкафы. ■ Сәй эсеп бөткәс [Кәри
мә:] — Әсәй, ятып я л ит. Ҡашыгаяҡты үҙем
йыйыштырырмын.. И. Мусин.
ф Ҡашығаяҡ шалтырамай булмай (йәки
тормай) ғаиләлә һәр саҡ тыныс булмай, әҙ-мәҙ
генә булған тауыш, тартышҡа ҙур иғтибар би
рергә ярамай тигән мәғәнәлә әйтелә. Кеш еләрҙең

күбеһе гаилә тормошоноң тәүге айҙарын күңелле
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менән оло яҡ араһына ҡыҙыл-зәңгәр шаҡмаҡлы
шаршау ҡоролган. Ф . р әхимғолова.
ҡаш ы ҡ и. 1. аш Һоҫа торған оҙон һаплы ҙур
ҡалаҡ. Агас ҡашыҡ. Семәрле ҡашыҡ. Ҡашыҡ
яһаусы. Ҡашыҡ менән аш һалыу, ш Көмөш
кенә ҡашыҡ, һабы нәҙек, тотмаһана ҡулы ң беше
рер (Халыҡ йырынан).
2. Һарыған ҡорт күсен һоҫоп алыу өсөн туҙ
ҙан, ағастан яһаған ҙур ҡалаҡ. Ул [Баһау] бил-

гауына моҙга элде, ҡулына ҙур ҡашыҡ алды.
.. Моҙганы ботаҡҡа элде лә, күсте шуның эсенә
ҡашыҡ менән һоҫоп төшөрә башланы, Ж. Кейек
баев.
3. диал. Ҡ алаҡ.
ф Ҡашыҡ ауыҙ ҡар. ауыҙ. Ҡашыҡ сумары
диал. ҡар. сумар ‘.
ҠаШЫҠ-аЯҠ и. диал. Ҡашығаяҡ.
ҠаШ ЫҠБаШ и. диал. Ҡашыҡморон.
ҠаШЫҠЛЫҠ и. диал. Ҡашалдырыҡ; ҡыҫ
тырғыс.
ҠаШЫҠМОр ОН и. ш ул уҡ ҡашыҡ морон
өйрәк (ҡар. өйрәк 1).
ҡ аш ы ҡ -таваҡ и. йыйн. диал. Ҡашығаяҡ.
ҠаШЫЛДЫр ЫҠ и. диал. Ҡашалдырыҡ.
ҡ аш ы у ҡ. диал. ҡар. тырнау 1.
Ҡ а Я и. Т ауҙа сусайып сығып торған осло текә,
ҙур, бейек таш. Ҡая башы. Ҡая бите. Ҡая

түбәһе, Ҡаяга менеү, Ҡаяга үрмәләү, Ц Ҡая
таш, ■ Урал тауҙары ҡая таш, сал бөркөттәр
өсөн ояга. Салауат Юлаев. Йырҙар яҙҙым Урал
ҡаяһына (Халыҡ йырынан).
Ҡ а Я Ҙ и. 1. Туҙҙан яһаған ҡапҡасһыҙ һауыт
(емеш-еләк тиреү өсөн).
2. диал. Моҙға.
ҠаЯЛЫҠ и. Ҡаялы урын, ҡаялар булған ер.

И ҙел буйҙары ай ҡаялыҡ, полковник Тәфтиләү
яу урыны (Халыҡ йырынан).
Ҡ аЯЛЫ У ҡ. диал. К үбеү, ташыу. Сәйҙән эс
ҡаялып китте.
Ҡ а Я С а Й и. Ҡыҙыл кәрзин сәскәле, телгелән
гән япраҡлы болон үләне.
Ҡ аЯ У 1 и. Һауыт-Һабаға һалынған ҡоршау.

Ҡ аяулы туҫтаҡ, m Өҫтәл өҫкәйендә өс сынаяҡ,
ун ике лә ерҙән ҡаяулы (Халыҡ йырынан).
Ҡ аЯ У 2 и. 1. Саға торған төрлө бөжәк, ҡорт,
йылан-саяндың ағыулы сәнскесе. Й ылан ҡаяуы.
Ҡарагорт ҡаяуы. Саян ҡаяуы. Ҡорттоң каяуы н
алыу. ш Б а л ҡорттарының ҡаяуы берәү генә.
Улар саҡҡас оҙаҡ тормай үлә. Ф . И ҫәнғо
лов.
2.

күсм. Зәһәрле нәмә; сәнскес. Үлем тере!
Үлем сагып йөрөй, һәр кемгә лә етә ҡаяуы.

р . Ғарипов.

ҠЕҮӘ [гәр . ] и. Көс, һәләт. А ҡы л ҡеүәһе,
һ ү ҙ ҡеүәһе. Шахмат кешелә фекер ҡеүәһен
үҫтерә, уйлау һәләтен арттыра.
ҠЕҮӘТ [гәр. ] и. 1. Кешенең Физик эш, хәрәкәт
яһау һәләте, эш башҡарыу мөмкинлеге; ғәйрәт,
ҡөҙрәт. Ҡеүәте бар. Ҡеүәте юҡ. Ҡеүәт алыу.

Ҡеүәт бөтөү, ш Ҡеүәтенә совет һалдатының
нисә тапҡыр донъя таң ҡалды. С. Әлибаев.
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2. Эп1 баппсарыу Ьәм эшләп сығарыү мөмкин
леге. Заводтың ҡеүәте,
3. күсм. Ҙур промышленность объекты (завод,
мапшна һ. 6.),
4. Ниндәиҙер ижтимағи күренештең, ил, йәмғиәт һ . 6, к ө с ө . Х әрби ҡеүәт. Экономик ҡеүәт.
Хужалыҡтың ҡеүәте. ■ Башҡортостан электр

тсаҙ-тауытс тауы ты н белдергән һүҙ. Ҡ иҡ-киҡ

станцияһының ҡеүәте хәҙер миллиондарса кило
ватт менән иҫәпләнә, Ә. Байрамов.
ф Ҡ еүәт биреү кемдеңдер Ьүҙен, эшен хуплап дәртләндереү; йөпләү. Ҡанышбикә бейергә

төшә. Аллабирҙе: «һайт, маладсина, һайт маладсина » ,— тип ҡ ул сабып, аягын тыпылдатып,
ҡеүәт биреп тора. Ш. Биктсол.
Ҡ ЕҮӘТЛЕ с. 1. Физик ятстан нытс, көслө;
тсөҙрәтле. Ҡеүәтле кеше. Ҡеүәтле булы у.
2. Э т баппсарыү, эшләп сығарыү мөмкинлеге
ҙүр. Ҡеүәтле завод. Ҡеүәтле йөрөткөс раке
талар,
3. күсм. Ҙур ижтимағи көскә эйә булған (ойошма, ил, дәүләт Ь. 6, тсарата). Ҡеүәтле ил. Ҡ еү
әтле дәүләт.
4. һөйл. Тәьҫир итеү мөмкинлеге көслө, нытс.
Ҡеүәтле бал. Ҡеүәтле дарыу, ш Бабайҙың ҡы
мыҙы ҡеүәтле, эстеңме — тел көрмәлә. С. К ули
бай.
Ҡ Е Ү Ә Т Л Ә Н Д Е ? ЕҮ ҡ. Кемдеңдер Ьүҙен,
э т е н хуплап дәртләндереү; йөпләү. Ырымбур-

ҙан Ҡоломбәт мырҙа Өфөгә килеп, генерал ук а 
зын ҡеүәтләндереп, старшиналарга бойорҙо,
«Батыршаның хаты».
Ҡ ЕҮ Ә ТЛ Ә Н ЕҮ ҡ. 1. Ҡ еүәте артыу, көсләнеү.
2. Ҡ еүәт алыу, дәртләнеү. Ҡеүәтләнеп эшләү,
Ҡ ЕҮ Ә ТЛ Ә Ү ҡ. Нимәгәлер ыңғай мөнәсәбәт
белдереү; көс биреү; йөпләү. Кешенең эшен
ҡеүәтләү, һ ү ҙҙ е ҡеүәтләү, ш Йәштәр ... предсе
дателдең күңелен табырга тырышҡандай: — һай-

һай ,, Ана ш улай, арттырырга булмаҫмы, тип
ҡеүәтләп ултырҙылар, М. Тажи.
Ҡ ЕҮ Ә Т Һ ЕҘ с. Ҡ еүәте әҙ, тсеүәте ютс. Ҡеүәт
һеҙ машина. Ҡеүәтһеҙ дәүләт. Ҡеүәтһеҙ да
рыу,
Ҡ ЕҮ Ә Т Һ ЕҘЛ Ә Н ЕҮ ҡ. К өсһөҙ, тсеүәтһеҙгә
әйләнеү. [Егет] бер шешәнең һыуын эсһә, ҡеүәт

һеҙләнә, икенсеһен эсһә, бик ҙур ҡеүәт алгандай
була (Әкиәттән).
Ҡ И Б Л а [гәр.] и. 1. Н амаҙ утсығанда йөҙ менән
-торған тараФ; Мәккәгә тсараған Ятс. Ҡайһы бер
кеше ҡиблага ҡаршы ултырып зекер әйтә, йәгни
тәсбих тарта. М. ҒаФури.
2.К ө н ь ЯтсЯтс. Ҡ ибла еле. Ц Ҡ ибла яҡ. ш Ҡ иб
ланан сыҡҡан эҫе ел ямгырга һыуһаган ҡайын
япраҡтарын ҡурҙы. Я. Хамматов, һаҡм ар һыуы
ага ҡибла табан, Урал тауы буйлап көн битләп
(Халытс йырынан).
ф Д үрТ яғың ҡибла үҙ иркеңдә, теләһәң тсаиҙа
китергә мөмкин тигән мәғәнәлә әйтелә. [Түҙем-

гол:] Әбей, хәҙер һинең дүрт ягың ҡибла. Ошо
болотҡа ултырып, теләгән ереңә кит (Әкиәттән).
Ҡ И Б Л аН М а и. иҫк. Компас.
ҠИҒБаТУЛЛа [гәр.] и. иҫк. Стенаға элеү
өсөн доғалытстар Яҙып, мәсет һүрәте төшөрөлгән
рәсем; тсәғбә мәсетенең рәсеме.
ҠИҒЫрЛаҠ и. диал. Боғарлатс.
Ҡ И Ҡ оҡш. Ҡапыл тсыстсырып ебәргән тсош,

итеү.

ҡиҡрайыу ҡ. Башты сөйөп түште киреү;
тсутсрайыу. Ҡиҡрайып ултырыу,
ҡиҡылдау ҡ. Ҡитс тситс итеү, тсиҡ-тситс
килеү. Бәпкә ҡиҡылдап барып, төркөмгә ҡуш ы л
ды, Ж. Кейекбаев.
Ҡ И Л Л ӘТ [гәр.] и, иҫк. Етешһеҙлек, ютслытс.
Дәртһеҙҙәрҙең эше юҡ һиммәт менән, һиммәт
ленең ҡулы ҡыҫҡа ҡилләт менән. Атсмулла.
ҠИММӘТ [гәр.] с. 1. Юғары баһалы, хатсы
ҙур; тсыйбат; киреһе осһоҙ, арзан. Ҡиммәт хаҡ.
Ҡиммәт нәмә. Ҡиммәт тауар. // Хаҡты ҡиммәт
алыу. Нәмәне ҡиммәт һатыу. Ҡиммәткә алыу.
Ҡиммәткә һатыу, ш Э лек осар тейен былай
тейенгә караганда күберәк ине .. тиреһе ҡиммәт
түгел, осһоҙ. Я. Хамматов. Петербургтан килгән
ай мәрмәр таш баһалары ҡиммәт, [үҙе] ҙур түгел
(Халытс йырынан).
2. Тоттсан әһәмиәте ҙур, баЬалы, тсәҙерле. Ҡим

мәт булы у, ш Айбулаттың кәләш алыу-алмауында бер зыян да, файҙа ла юҡ. Тик бына ир
намыҫы ҡиммәт. Һ. Дәүләтшина. .. Оләсәй,
һаулыгыңды һаҡла, бирешмә. Беҙ уҡып сыҡҡас,
үҙеңде түргә ултыртып, ҡәҙерләп йәшәтербеҙ,—
тиҙәр. Ейәнкәйҙәремдең яҡшы һүҙе ҡиммәт,
3 . Биишева. .. Насар караш ташлаһа ла ,, шагир
өсөн ҡиммәт улар, геройҙары уга яҡындар,
Ғ. Сәләм.
3. и. мәг. Нимәнеңдер тоттсан әһәмиәте, мөһим
леге. Ҡиммәте ҙур. Ҡиммәте юк. Әҫәрҙең худ о 

жество ҡиммәте,
4. и, мәг, эк. Тауар етештереү өсөн билдәле бер
кимәлдә сарыФ ителгән һәм шул тауарҙа әйберләштерелгән ижтимағи хеҙмәт. Ҡиммәт законы,
ш Х а ҡ ,— тип яҙган В. И. Л енин , — ҡиммәт за
конының сагылышы ул. Ҡиммәт — хаҡтар за

коны, йәгни хаҡтың дөйөмләштерелгән кәүҙәлә
неше, «Совет Башҡортостаны», 1966, 16 ғинуар.
ф алмаш ы у ҡиммәте эк. тсиммәтле ҡағыҙҙарҙың, атссаның үҙендә күрһәтелгән хатс. Ҡ улла
ныу ҡиммәте эк. берәй нәмәнең, тауарҙың кеше
нең ниндәйҙер ихтыяжын тсәнәғәтләндерә алыу
һәләте, кәрәклеге. Кешенең теге йәки был ихтыя

жын ҡәнәгәтләндереү үҙенсәлеге тауарҙың ҡ у л 
ланы у ҡиммәте тип атала. «Совет Башҡорто
станы», 1968, 25 октябрь. Өҫтәмә ҡиммәт эк.
капиталистик йәмғиәттә тауар хатсының эш се
ләргә түләгән эш хатсынан тыш Файҙаға тсалған, капиталистар тараФынан үҙләш терелә тор
ған өлөшө. Өҫтәмә киммәт тураһында тәгли-

мәт,
•
Алтын үҙенең төҫөн үҙгәртмәгәне өсөн
ҡиммәт. Әйтем. Арзандың бер сәбәбе, ҡиммәт
тең бер хикмәте була. Әйтем. Боландың мөгөҙө,
галимдың һүҙе, филдең теше, оҫтаның эше ҡим
мәт, Әйтем. Ҡ ыҙыл йомортҡа көнөндә киммәт,
Мәтсәл.
ҠИМ МӘТЛЕ с. 1. Юғары хатслы; баһалы,
ҡыйбатлы. Ҡиммәтле кейем. Ҡиммәтле йыһаз

дар, ш Элегерәк ҡамсат ҡондоҙоноң тиреһе
донъяла иң ҡиммәтле йәнлек тиреһе һаналган.
Ж. Кейекбаев.
2. Әһәмиәте ҙур, тсәҙерле. Ҡиммәтле яҙма

ҡомартҡы, ш Мин хайранмын киңлегеңә Баш 
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кортостаным — и лем !,, Бар хазинаңдан ҡиммәт
ле бәхетле халҡы ң һинең! М. Кәрим.

таштырып, бөйөк тимер юлы үтә. Р. Шәкүр.
Бер аягы менән Европага, икенсеһе менән А зия
ҡитгаһына баҫып тора .. Совет Башҡортостаны,
Ғ. Әмири. һ ә р көн арта беҙҙең дуҫтар был тыгыҙ
сафта, Ерҙең бөгөн биш ҡитгаһы сыга парадҡа,

Ҡ ИМ М ӘТЛӘНДЕр ЕҮ ҡ. Ҡиммәткә (1 мәғ.)
әйләндереү, ҡиммәтле итеү; ҡыибатландырыу.

Тауарҙың хаҡын ҡиммәтләндереү,
ҠИМ М ӘТЛӘНЕҮ ҡ. Ҡиммәткә (1 мәғ.) әйлә
неү; ҡиммәт бүлыу, ҡыйбатланыу. Ҡиммәтләнеп
китеү,
ҠИМ МӘТСЕЛ с, һөйл. Ҡиммәт хаҡ һораУсан.
Ҡиммәтсел кеше,
ҠИМ М ӘТСЕЛЕК и. Нәмә хаҡының күтәрен
келеге. Ҡиммәтселек булыу. Ҡиммәтселек кө
сәйеү,
Ҡ И Н аЛ Ы У ҡ. диал, ҡар, ҡыланыу 3.
ҠИр аӘ Т [гәр,] и, иҫк. К емдеңдер бер нәмәне
ҡысҡырып ятҡа уҡыуы. Ул м улланы ң ҡираәте
яҡшы булһын, күргән тип м улла йәләл, ҡотормагыҙ. аҡмулла.
ҡ и ра ә т х а н а [гәр. + ф арс .] и. иҫк. Уҡыу
бүлмәһе, уҡыу өйө. Халыҡты агартыу юлында
губерна һәм өйәҙ земстволары ауыл ерҙәрендә
кираәтханалар, китапханалар аса. М. ҒаФури.
Ҡ И С а ғ а С н. диал. Тәртешкә.
Ҡ ИСаС [гәр. ] и. иҫк. кит. Ү с, ҡон. А ң менән
уйнаусыларга бик тейешлелер ҡисас. Ш. Вабич.
ҠИСЕМ [ғәР.] и. иҫк. кит. Бүлек, өлөш. Ҡинәт
марштың күтәренке кисеме яңгыраны. Мин
һиҫкәнеп киттем. И. Насыри. [М улла:] Әфәндекәйҙәрем, мәктәптәрҙә уҡытыу эшен ҡарарга
уйлайбыҙ икән, уны ике ҡисемгә айырып ҡара
йыҡ, А, Таһиров.
ҠИСМ ӘТ [гәр,] и, иҫк, 1. Яҙмыш, тәҡдир.
Ризабыҙ, ҡисмәтең беҙгә бүлемле: наҙандар
маллы, әммә беҙ белемле, Ш. Бабич. Беләм инде
ябыҡ төҫтәреңдән һалҡын ҡисмәт һине иҙгәнен,

М. Сөндөклө.
2. әҙ. Тулы бер Фекер әйтелгән ике-өс юллыҡ
шиғыр. 1914 йылдан алып «Шура» журналында

Шәйехзада Бабич ҡитгаларын уҡый башланым.
С. Ҡудаш .
Ҡ И ҺЫ ТЛЫ Ҡ и, диал. Ҡытлыҡ.
ҠИӘМ ӘТ [гәр.] и. 1. Дини тәғлимәт буйынса,
донъя бөтөп, ахыр заман еткәс, сыуалыш ҡубып,
үлектәр терелгәс, алла тараФынан уларға хөкөм
үткәрелә торған ҡурҡыныс көн. Ҡиәмәт көнө.
Ҡиәмәт етеү. Ҡиәмәт ҡубыу, ■ [М улла:] ,.

Ҡиәмәт көнөндә тамуҡ газаптарына риза б ул
майынса ,, ожмахлы булгыгыҙ килһә, хөкүм ә
тебеҙгә итәгәтле булыгыҙ. X. Ибраһимов.
2. Х өрәФәт буйынса, үлгәс иәшәи торған
донъя; әхирәт, теге донъя. [М улла:] Балам, инде

X. Ғәбитов.
2. Өлөш. Рәхимле шаһыбыҙ П авел Петров ,,

әсәйеңде бында күрә алмабыҙ, унда баргас кү 
рербеҙ. Ул ҡиәмәт беҙҙең үлгәс барып бергә
күрешә торган ер. М. ҒаФури. Йорто, малы
ҡиәмәттә түгел, был донъяла кәрәк. М. Кәрим.
3. күсм. Шау-шыу, тауыш, ғауға, сыуалыш.
Ҡиәмәт ҡуптарыу, ■ [Тимеркәй:] Эш тә эш!
Байга ярап булмай. Әҙ генә яуаплаш һаң, ҡиәмәт
ҡуба. Д. Юлтый. Ун биш тракторист барып
М ТС -ҡа бер юлы ете трактор алып ҡайтты. Бөтә
юл буйы геүелдәп, яңгырап торҙо у л көнө. Ҡ иә
мәт ҡупҡан тиерһең. К. Мәргән.
ҠИӘМ ӘТЛЕК с. ҡар. м орондоҡ 3. Ҡиәмәтлек
әсәй. Ҡиәмәтлек ҡыҙ. Ҡиәмәтлек атай. Ҡиәмәт
лек ҡыҙ яһау. ш Ү ҙе яратып ҡиәмәтлек ҡыҙы
иткән ошо илгәҙәк баланың үҙ ҡаны түгеллеген
у л [Гөлйөҙөм] инде бөтөнләй онотҡан. Ф . И ҫән

сәләхиәт менән һәр ҡайһыларыбыҙга ерҙәребеҙ
ҙе, һыуҙарыбыҙҙы һәм урмандарыбыҙҙы ҡисмәт
итеп алырга мәрхәмәт итеп землемерҙар ебәрҙе,

ғолов.
Ҡ И Ә Ф Ә Т [гәр.] и. Кешенең тышҡы күренеше,
килеш-килбәте, төҫ-сыраиы. Атайым асыулы төҫ

«Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
ҠИССа (ғәр.) и, 1. Ниндәиҙер бер тарихи
ваҡиға иәки ш әхес тураһында хикәиәт. Йосоп вә

менән ҡайтып инде. Уның был ҡиәфәттә ҡайт
ҡанын мин тәүгә күрә инем. Д. Юлтый. Бер кеше
килгән. Ҡиәфәтенә караганда далала йәшәгән
бер ,. ҡаҙаҡ булырга кәрәк, И. Көҫәпҡол. Батша
атынан төшөп, әбей ҡиәфәтенә ингән ҡыҙын
тотоп алган (Әкиәттән).
Ҡ И Ә Ф ӘТЛ Е с. Төҫ-башы, килбәте матур;
күркәм. Ҡиәфәтле кеше.
Ҡ И Ә Ф Ә ТҺ ЕҘ с. Төҫ-башы, килбәте яман;
йәмһеҙ, күрмәлекһеҙ. Ҡиәфәтһеҙ кеше.
Ҡ О Б а 1 с. Салт асыҡ булмаған, аҡһылланып,

Зөләйха ҡиссаһы. Ҡисса тыңлау, m Ҡартинәйем
ауыҙынан ишеткән әкиәттәрҙе, ҡиссаларҙы ла
онота алмайым, К. Мәргән.
2. Шул тарихты тасуирлаған художестволы
әҫәр, хикәиә. Ҡисса һөйләү, ■ Әхмәтйән ҡоҙа

ның шаҡ ҡатыргыс тылсымлы әкиәттәре, ҡисса
лары, күрәһең, күп булгандыр. С. Кулибаи.
3. дини Пәйғәмбәрҙәр, дин әһелдәре тормошо
тураһындағы Фантастик хикәиә, риүәиәт, леген
да. Ҡисса яҙыу. ■ Уҡыталар ине у л ваҡытта
төрлө пәйгәмбәрҙәр ҡиссаһын, М. ҒаФури.
4. Ғибрәтле хикәиә, өгөт, нәсихәт, һ ә р төрлө
мәгәнә менән ҡисса яҙҙым, аҡ м улла.
□
Ҡ исса ҡылыу хикәиә итеү, хикәиәләү.

Ғәйепһеҙ эш булмай, ти, хаҡтин үҙгә, ҡисса
ҡылып яҙган булдым быны һеҙгә (Хикәйәттән).
Ҡ И Т аР с. диал. Өркәк. Ҡитар мал.
Ҡ И Т Ғ а [гәр.] и. 1. Диңгеҙ Ьәм океандар менән
уратып алынған ерҙең айырым бер ҙур өлөшө;
континент, материк. Д онъяның төрлө китга-

лары. Ҡитгаларҙы гиҙеү, ш М иәс аша донъяның
ике ҡитгаһын — Европа менән Азияны бергә то
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көлһыуланып торған аҡһыл һары, аҡһыл ҡыҙыл,
аҡһыл ҡара һ. б. төрлө төҫ (хайуан төҫөнә ҡара
та). Ҡоба һыйыр. Ҡоба ат. Ҡоба ҡош. ■ [Ҡүр-

шенең] ҡоба һыйыры уҫал да инде, бөтә көтөүҙе
айҡап йөрөй. Ғ. Ғүмәр. А ҡ ҡоба 1) асыҡ ҡоба.
А ҡ ҡоба ат\ 2) күсм. матур, асыҡ аҡ (йөҙгә ҡара
та). У л [Зәлиф ә] аҡ ҡоба алһыу битле, .. ҡуңыр
ҡашлы.. Һ. Дәүләтшина.
+ Ҡ оба ҡаҙ ҡар. ҡаҙ 1. Ҡ оба тал ҡар. тал.
Ҡ О Б а 2 с. Бер ниндәи йәшел үҫемлек булма
ған, буп-буш асыҡ ятҡан; ҡола. Ҡоба сүл.
■ Буш лы ҡ булган ҡоба далала бөгөн тормош
шаулай. А. Игебаев.
Ҡ О Б а 3 с. Иләнмәгән, эшкәртелмәгән, ирек

Ҡ
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ләнмәгән, тсаты (күнгә, терегә тсарата). Ҡоба

төшәләр. Атты малайҙар йөрөтөргә алып китә.
Уйнатып, саптырып өй һайын ҡоҙаларҙы тара
талар. Төп ҡоҙа тәүге ашҡа ала (Туй йолаһы

күн. Ҡоба итек. Ҡоба сарыҡ.
Ҡ О Б а г а У и. диал. Юл өҙөлгән ватсыт.
ҡ о в а й ы р и. Берәй мөһим тарихи ватсиғаға
йәки батырҙарҙы данлаУға бағышланған боронғо
шиғри әҫәр; көйһөҙ йыр. Ҡобайыр әйтеү. ■ Баш 

ҡорт халы ҡ поэзияһындагы борош о һәм иң тәүге
эпик жанрҙарҙың береһе — ҡобайыр. Ғ. Х өсәй е
нов. Ҡобайырҙарҙы халыҡ сәсәндәре сыгарган
һәм үҙ-ара ярышып, байрамдарҙа, уйындарҙа,
һабантуйҙарҙа башҡара торган булгандар.
К. Әхмәтйәнов.
ҡ о в а й ь ш с ы и. Ҡобайыр әйткән сәсән,
тсобайыр әйтеүсе. Борон йыйындар, ҙур мәжлес

тәр, төрлө туйҙар, гәҙәттә, ҡобайырсыларҙың
һүҙ оҫталыгын һынай торган урын булган.
Ә. Харисов.

ҠОБаҠ с. диал. Буръяҡ. Ҡобаҡ һыу.
ҠОБаҠҺЫУ ҡ. диал. ҡар. ҡабығыу 1. Ҡобаҡһыган бесән.

ҠОБаН [РУС. күбанка]: ҡобан бойҙай тсылсытслы, эре, тсаты бер бойҙай төрө.
Ҡ О Б а р а и. Кеше йөҙөнөң ғәҙәттәге төҫө.
Ҡобараһы юҡ. Ҡобараһы осоУ йөҙҙөң ғәҙәттәге
төҫө үҙгәреп, төҫһөҙ бУлып, тсоба 1 төҫлө ағары
нып китеү. Ҡобараһы осоп, үлек төҫөнә ингән
өләсәһе диванда башын артҡа ташлап .. ултыра,
X. Мохтар.

ҡ о Б а рты у ҡ. йөкм, ҡар, ҡобарыү. Йөҙҙө
ҡобартыу,
ҡ о в а р ы у ҡ. 1. Й өҙҙөң ғәҙәттәге төҫө юғалыУ, ағарыныУ; тсобара осоУ. Тимербай агай ҙа

бер ҡыҙарҙы, бер ҡобарҙы. Башын түбән баҫып,
урагын кәлтә өҫтөнә һалды. Һ. Дәүләтшина.
2. Төҫһөҙгә, тсобаға 2 әйләнеү. Урмандагы кү ҙ
ҙең яуын алып торган йәшеллектәр, бөҙрә япраҡ
тар урынына кипкән һуҡталары гына ҡалып,
тимгел-тимгел ҡобарып тора. Ғ. Дәүләтшин.
ҠОББӘ [гәр.] и. иҫк. кит. К өмбәҙ. Күренә
күҙгә ҡоббә, михрабында илһамдар тулы.
X. Ғәбитов.

ҠОДЕС [гәр.] и. иҫк. кит. Изгелек, һи нд ә күр
ҙем, һиндә таптым милли ҡодес. X. Ғәбитов.
ҠОДУСИ [гәр.] с. иҫк. кит. И зге, саФ. Э ҙлә
йем ҡодуси аҡлыҡ сәскәләрҙә, уларҙа ла кер һәм
тап күрәм. Б. Мирзанов.
ҡ о ҙ а и. 1 . Өйләнешкән тсыҙ менән егеттең
йәки ир менән тсатындың аталары һәм ир туғанДары (бер-береһенә тсарата). Бәләкәй ҡоҙа. Оло

ҡоҙа. Бер туган ҡоҙа. Ц Ҡоҙа кеше. Ҡ оҙа булыу.
Ҡоҙа итеү. m Гөлйөҙөм ҡасып китә торган
булһа, никах ҡылырга торган кейәү алдына,
ҡоҙалар ҡаршыһына ни битең менән сыҡмаҡ
кәрәк. Һ. Дәүләтшина. Беҙҙең ҡоҙа хәлле икән,
йыуасаһы баллы икән (Туй йырынан). / Ө йлә
нешкән ҡатын-ҡыҙ һәм ир-аттың ир тУғанДары
һәм аУылДаштары (бер-береһенә тсарата). У лар
ҙы Үмәр бүлде: — Әле шуны һөйләп ултырабыҙ,

донъяла дөрөҫлөк тигән нәмәнең әҫәре лә ҡал
май бара бит.— Ниңә улай тиһең ҡоҙа? — тип
һораны Ҡотлояр. Һ. Дәүләтшина. Баш ҡоҙа
тУйҙа тсыҙҙың йә егеттең атаһы йәКи Уны алмаш
тырған баштса бер оло ир Кеше. Баш ҡоҙа булып
барыу. Төп ҡоҙа ҡар. баш ҡ оҙа. Егет ягынан

1020 ҡоҙагыйлы ҡунаҡ килә. Төп ҡоҙага барып

нан). Ҡ оҙа атҡарыУ түйға килгән тсоҙаларҙы ҡә
ҙерләп һыйлаУ; түй үткәреү. Ҡ оҙа булышыу тсыҙ
алып йәки тсыҙ биреп тУғанлашыУ. Бөтә халыҡ

алдында Күсмәҫ хан менән Күсәр хан .. үҙҙә
ренең ҡоҙа булышырга ҡуйган вәгәҙәләрен дә
әйттеләр ти. «Ҡүҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. Улына кәләш әйттерергә, тсыҙ тсоҙалап һора
тырға килгән кеше (ғәҙәттә, егеттең атаһы
килергә тейеш булған). Ҡоҙа булы п килеү. Ҡоҙа

килеү, ш «Бына ҡыҙыбыҙ Хөмәйрәгә ҡоҙа килеү
менән эйәле-башлы итер инек, үҙебеҙгә тиң ыры
уҙан ҡоҙа килмәй »,— тип сөңкөлдәй башланы
[әсәһе]. Т. Хәйбүллин. Бурҙат та шаршау бауы
таҫма, һин бәйләнең уны, еңгәкәй. К илер ҙә ҡай
тыр ине ҡоҙа, һин димләнең уны, еңгәкәй (Оеңләүҙән).
• А лы ҫ ергә ҡоҙа булһаң, арта-арта аш килер,

яҡын ергә ҡоҙа булһаң, арта-арта һүҙ килер.
Мәтсәл. Ҡапҡа алдына ҡоҙа килһә, ҡабам менән
орсогом. Әйтем. Ҡоҙа булгансы ныҡ һөйләш,
ҡоҙа булгас нык һыйлаш. Мәтсәл. Эт менән ҡоҙа
булһаң, һөйәк менән туй итәрһең. Әйтем. Эттең
бажаһы күп, ҡоҙаһы юҡ. Әйтем.
ҡоҙағый и. Өйләнешкән тсыҙ менән егеттең
йәки ир менән тсатындың әсәләре һәм оло ҡатын
-тсыҙ тУғанд ары (бер-береһенә һәм баштса туған
дарына тсарата). Оло ҡоҙагый. Ҡоҙагый булыу.
■
Шул ваҡыт ҡоҙагыйҙарҙың береһе йыуаса

икмәген һалган тоҡсайын йөкмәп бейей башланы
(Туй йолаһынан). Тоҡтоң ауыҙын сисәйек, йыу

асаһын сәсәйек, ҡоҙагыйҙың күңеле булһын,
бөтөргәнсә эсәйек ( ТУй йырынан). // Өйләнеш
кән ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙҙың оло тсатын-тсыҙ
тУғандары һәм аүылдаштары (бер-береһенә
ҡарата).— Ҡана, Сәгиҙә ҡоҙагый, икәүләп күсе

рәйек. Әбей уның [Мәгфүрәнең] был ярҙамына
ҡаршы килмәне. Һ. Дәүләтшина. Төп ҡоҙағый
тУйҙа ҡыҙҙың йә егеттең әсәһе йәки уны алмаш
тырған башҡа бер оло ҡатын. Туйҙа төп ҡоҙагый

йыртыш өләшә.
ф Юҡтан ҡоҙағый бер насарыраҡ нәмәне
ирекһеҙҙән бар һанына йөрөткәндә әйтелә, һ ы у

башняһы менән электростанция будкаһы, ата
йым әйтмешләй, юҡтан ҡоҙагый, мөмкинлек
булмагандан эшләнгән ваҡытлы нәмә. И. Ғиззә
туллин.
• Ҡоҙа ашы мул булһа, ҡоҙагый йомарт була.
Мәҡәл.
ҡоҙа ҡоҙағый и. йыйн. Ҡ оҙалар һәм
ҡоҙағыйҙар, ҡоҙа-ҡоҙағый туғандар. [Сабира:]

билде биштән быуып, ҡоҙа-ҡоҙагыйҙарҙы һый
ларбыҙ. Һ. Дәүләтшина.
ҡоҙа-ҡоҙағыйлыҡ и. 1. Ҡ оҙа-ҡоҙағы й
ҙар араһында туғанлыҡ мөнәсәбәте.
2. күсм. һөйл. Танышлыҡ-туғанлыҡҡа ҡорол
ған мөнәсәбәт. Ҡ оҙа-ҡоҙагыйлыҡ аша эшкә

урынлашыу.
Ҡ О Ҙ а л а У ҡ. 1. Ҡыҙ һоратыу; яусылау. Я у
баҫылып күп тә үтмәй, бер бай тархан Ҡарасәсте
үҙенә ҡоҙалай башлай. 3 . Әхмәтов.
2. күсм. һөйл. Ниҙер һорап, ҡайҙалыр өгөтләп,
ризалатырға тырышыу. [Шкафты] ҡоҙалаусы
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лар күбәйҙе, «Бабай, шкафыңды миңә һыйлай
һыңмы әллә?» — тип ялҡытып бөттөләр, р . Сол-

ҠОЙҘОРТОУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡойҙороу.
Көмөштән балдаҡ ҡойҙортоу, һ ы у ҡойҙортоу.
ҠОЙҠа и, 1. Өткән мал тиреЬе. / һөйл. Кеш е
нең баш тиреЬе. Ярылып, ҡубып сыҡҡан баш
ҡойҡаһынан аҡҡан ҡан тамсылары уның [Түрәбайҙың] ҡул һыртын йыуып төштө. Т . Хәйбул

тангәрәев.

ҡ о ҙ а л а ш ы у ҡ. 1. Ҡ оҙа-ҡоҙағы й булын1ыу .
[Борон] үҙ араңдан ҡыҙ алырга, ҡыҙ бирергә
ярамаганлыҡтан, ҡыпсаҡтар ҙа, шаҡмандар ҙа
ауылдың башҡа аралары менән ҡоҙалашҡан,
тамыр бәйләгән, В. Викбай. [Таһыл:] Ҡ оҙала
шыу йолаһы буйынса, ҡыҙ атаһы булган бей
атама бирерһегеҙ һырга һабагын. X. Ғәбитов.
2. ҡар. ҡоҙалаУ 2. Келәтте һатып алыуҙа ..
Солтанов үҙе ҡоҙалашҡан, В. Бикбай.
ҡ о ҙ а с а и, 1 . Өйләнешкән ҡыҙ менән егеттең
йәки ир менән ҡатындың ата-әсәһенән кесе
ҡатын-ҡыҙ
туғандары
(бер-береһенә
ҡарата).
2. һөйл. Ир-аттың таны т бүлмаған үҙенән й ә т
ҡатын-ҡыҙға өндәш еү Ьүҙе.
ф Ҡ оҙаса сәйе һәр ике тараФта (ҡыҙ Ьәм егет
яғында) ҡоҙа бУлып Ьыйланып йөрөгәндә, ҡоҙасаларҙың түйҙағы й әттәр ҙе йыйып үткәргән
мәжлесе (сәй эсеп бөткәс, һәр тсоҙа сынаяғын
көмөш тәңкә Ьалып түңкәрә). Ҡоҙаса сәйе эсе-

лин.
2. Өткән тиренән бешереп һыуытылған ашам
лыҡ; тертелдәк.
3. күсм. мыҫҡ. Ҡулынан килмәгән эшкә һ. б.
ынтылған, шәп булып маташҡан кешегә әйтелә.

Ҡойҡа, нимә тигән була, тәүҙә үҙен белһен
әле.
ф Ер ҡойҡаһы ер ҡыртышы. Ер ҡойҡаһын
яндырып, алтындан ут тамдырып, беҙ киләбеҙ.
Ғ. Оәләм. Эт ҡойҡаһы кешене кәмһетеп, мыҫ
ҡыллағанда әйтелә. [Ишмырҙа:] Ай, эт ҡойҡаһы,
ш ул ҡыҙҙың һиңә бараһы бармы? Д. Юлтый.
• Аста ейгән ҡойҡаңды туҡ булганда онотма,
Мәҡәл. Берәүҙә ҡойҡа ите ашаһаң, үҙең оса ите
әҙерлә, Мәҡәл.
ҠОЙЛОҒОУ ҡ. һөйл, 1. Күп булып ҡойолоу,
туҡтауһыҙ ағыу. Бала тапҡандан һуң ҡойлогоп

реү,

йөрөй.

# Ҡоҙасаң биргәнде ҡуйыныңа ал, ҡоҙасаң
әйткәнде күңелеңә һал. Мәтсәл.
Ҡ О ҘҒО Н и. 1. Ғәҙәттә аУлатс үрындарға оллай
торған ллтыр тсара йөнлө эре тсош. Бейек тә бейек

2.
күсм. Вер туҡтауһыҙ күп булып килеү; ағы
лыу. һырт артынан машиналар ҡойлогоп сыгып

оса ҡоҙгон ҡош, унан бейек осор ыласын бар.
Оалауат Юлаев. Ҡоҙгон былай тип әйткән ти: ..
Мин ҡан эсмәй, ит еймәй, үләкһәнең күҙ майын
өс көндә бер соҡомай һис донъяла торалмам.
«Урал батыр».
2. күсм. һөйл. Ҡ омһоҙ кешегә тсарата әйтелә.
3. күсм. Дошман самолеттары түраЬында
әйтелә.— Ҡоҙгондар ҡуҙгала , — тине комдив

майор Кусимовҡа башы менән көнбайышҡа күр
һәтеп,— Ҡара, ҡанаттарын ҡырҡ. Ә. И хсан.
ф а с ҡоҙғондай нимәгәлер тсомһоҙланып
йәбешкән кешегә әйтелә.
• Бүренеке уртаҡ, ҡоҙгондоҡб агас башында.
Әйтем. Емдектән ҡоҙгон ерәнмәҫ. Әйтем. Үләкһә
янына ҡоҙгон йыйылыр. Әйтем.
Ҡ О ҘО Ҡ и, ҺыУ алыУ өсөн тсаҙып, бУра төшө
рөп эшләнгән сотсор. Сиртмәле ҡоҙоҡ. Сыгырлы

ҡоҙоҡ, ш Б илал сыгырлы ҡоҙоҡтан һыу алып
туры аттарҙы эсерҙе, Ә. Вәли.
ф артезиан ҡоҙоғо ҡар. артезиан.
Ҡ О ҘУ р И [гәр.] и. Дин-шәриғәт тсанУндары,
дин йолаларын үтеү тәртибе хаҡындағы иҫке бер
мәҙрәсә дәреслеге. Бер ҡоҙури дәреслеге кәрәк

ине миңә, ,. Намаҙ, зәҡәт, гөшөр, ураҙа тураһын
да яҙылган был китапты һорагас, мәзиндең
күңеле йомшап китте. Ғ. Ғүмәр.
Ҡ О Ж а ҡ а и. диал. 1. Ғаҙ тсүтыры, таҙ. Т аҙ
ҙың ҡожаҡаһы ҡалҡа.
2. Тырнансытс.
Ҡ О Ж О Н О У ҡ. диал. "Тырнаныу.
ҡ о ж ра й ы у ҡ. диал. Шотсрайыү. Ҡожрайып

ултырыу.
Ҡ О Й ҘО Р О У ҡ. йөкм. ҡар. ҡойоу, һ ы у ҡойҙо
роу. ■ Кәбән ҡойҙораһы урынга, уны [егетте]
картуф еренә ебәрәләр, М. Тажи. Көмөш кенә
йөҙөк ҡойҙорҙом егерме тин көмөш аҡсанан (Х а 
лытс йырынан).
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ҡына торалар,

ҠОЙЛОҒОШОУ ҡ. Күп булып төрлө ерҙән
ҡойолоу. Бөтә кеше тигәндәй өй һалып бөттө, тик
беҙҙекенең

генә балсыгы

ҡойлогошоп

тора.

Һ. Дәүләтшина.
ҠОЙМа 1 и. Нимәнелер айырып йәки уратып
һалынған ҡоролма; кәртә. Агас ҡойма. Таҡта

ҡойма. Таш ҡойма. Бейек ҡойма. Ҡойма буйы.
Ҡойма ҡойоу. Ҡойма һугыу. Ҡойма аша төшөү.
■ [Ҡыҙрас] өсөнсө ҡат һуга, айгыры ҡойма аша
һикереп сыга ла күҙҙән югала (Әкиәттән). Сел
тәрле ҡойма тар таҡтаны аралы итеп ҡағып
эшләнгән ҡойма. Сәхибә Мәхмүтте .. йәшел сел
тәрле ҡойма янында осратты. Ғ. Хәйри.
ҠОЙМа 2 с. 1. Ҡойоп яуған, көслө (ямғырға
ҡарата).
2.
Иретеп ҡойоп эшләнгән. Эйәренең ҡашы

алтын, ҡойошҡаны ҡойма алтын, өҙәңгеһе һум
алтын. «И ҙеүкәй менән Мораҙым».
ҡоймаҡ и. Шыйыҡ итеп ондан туҡып, та
баға йоҡа итеп ҡойоп бешергән йомшаҡ ашам
лыҡ. Әсе ҡоймаҡ. Тары ҡоймагы. Ы уыҙ ҡой
мағы. Ҡоймаҡ ҡойоу, ш [Зөбәржәт] һөт менән

йомортҡага туҡып, йоҡа гына итеп ҡойган сөсө
ҡоймаҡты майҙа йөҙҙөрөп, тәрилкә менән ашаулыҡҡа ҡуйҙы. 3 . Виишева.
• Майһыҙ ҡоймаҡ ҡупмай. Мәҡәл.
ҡоймалатыу ҡ. йөкм. ҡар. ҡоймалау.
ҠОЙМаЛаУ ҡ. Ҡойма ҡойоу, ҡойма эшләү.
Баҡсаны ҡоймалап алыу. Ҡоймалап ҡуйыу.
Ҡоймалап сыгыу.
ҡоймалашыу ҡ. урт. ҡар. ҡоймалау.
ҠОЙМаЛЫ с. Ҡойма менән әйләндереп алын
ған, ҡоймаһы булған. Ҡоймалы йорт.
ҠОЙМОС и. Кеше умыртҡаһының 4-5 умырт
ҡанан торған түбәнге өлөшө; ҡойроҡ һөйәге.
Ҡоймос һөйәге. / Ҡоштоң ҡойроҡ һөйәге.
ҠОЙМОСОҠ и. диал. Ҡоймос.
ҠОЙО и. 1. Шыйыҡ булып ятҡан батҡаҡ.
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Тәгәрмәс юлдары, көпсәк кимәленә тиклем ба
тып, койога әйләнгән, Т. Хәйбуллин.
2. ҡар, шишмә. А ҡ ҡарсыга кеүек бер ҡаҙ килә,
күлгә генә түгел, койога (Халыҡ йырынан).
3. диал. Ҡ оҙоҡ.
4. диал. Мәке.
Ҡ О Й О Л Д О Ҡ и. һөйл. Ел-дауыл һ . б. сәбәптән
ҡойолоп ТӨппсән орлоҡ, емеШ һ. б. Алм а ҡойол
доҡтарын йыйыу.
Ҡ О Й О Л Д О ҒО Ҡ с. Эппсә, һәнәргә һәләтһеҙ;
э т л е к һеҙ, булДыҡҺыҙ, тамты р. Ҡ ойолдороҡ
булы у. ■ Ҡойолдороҡ кояңҡыһы бер атлай ҙа
биш туҡтай (Халыҡ йырынан). Ҡ ойолдороҡ
еңгәһе бар — бер һалмалыҡ он һорай (Халыҡ
йырынан). / Кәмһетеп әйтелә. [Старшина —
һы лы уҡайга:] Тик тор һин, ҡойолдороҡ! Үҙенә
күрә түгел.. В. Бикбай.

шыйығайтып яһаған иҙмә.

Ҡ О Й О Л Д О р ОУ ҡ. ағы ҙы ү, түгеү-сәсеү
(шыйыҡлыҡ иәки бөртөклө нәмәләргә ҡарата).

Игенде ҡойолдороу.
ф һәпрәһен ҡойолдороу ҡар. һәпрә.
и. Иретеп ҡалыпҡа ҡойоп алын
ған металл киҫәге. Ҡорос ҡойолмаһы. Суйын

ҡойолма

ҡойолмаһы.
Ҡ О Й О Л О Ҡ и. 1. Шыйыҡланып ятҡан бысраҡ,
батҡаҡ Урын. Аждаһа ла, юха ла һаҙлыҡ, ҡойо
лоҡ, мөлкөлдәк урындарҙа .. йәшәй. (Әкиәттән).
2. Ҡ ойо, П1ИП1МӘ. [Таңдысаның малдары] һыу

эскәндә лә йылга баштарынан, ҡойолоҡтарҙан
гына эсеп, һыуһындарын ҡандыралар. «Ҡуңыр
боға».
ҠОЙОЛОу

ҡ. 1. төш. ҡар. ҡойоу 1,4—8.
Мискәгә бал ҡойолган. Ҡойолган балдаҡ.
■
Көлтәләрҙән ҙурат ҡуйылды, ҙураттарҙан
кәбән ҡойолдо. М. Кәрим.
2. Ҡайҙандыр бер ерҙән туҡтауһыҙ ағыУ (шы
йыҡ нәмәгә ҡарата). К үҙҙән йәш ҡойола,

ш Сөбөрләп кенә ҡойолган һыуга ҡарап торам.
Ә. Вахитов. / күсм. Юғарынан һирпелеү, бөркө
лөү (яҡтылыҡ, нУр һ. б. ҡарата). У рал тауы
һөйөндө, өҫтөнә нур ҡойолдо, Ш. Вабич.
3. Ниндәиҙер бер ерҙән ваҡ-ваҡ бУлып түгелеү.

Ҡ апыл ер һелкенде,

өҫкә

тупраҡ

ҡойолдо.

Д. Юлтый. Утлыҡсанан ҡойолган бесән һары
һыу ҡатыш тиҙәккә болганып бөткән. М. "Тажи.
4. Үҫкән еренән йолҡолоп, һүрылып сығып
тороУ, ҡУбып, өҙөлөп төшөү (япраҡ, емеш,
орлоҡ, сәс, йөн һ. б. бөртөклө нәмәләр тураһында). А ш лы ҡ ҡойола. Йөн ҡойола. Сәскә

ҡойола. Сәс ҡойола. Япраҡ ҡойола, ш [Ҡ уян]
ҡыштырлап ҡойолган имән сәтләүегенән ҡ ур 
ҡып, ситкә һикерҙе. Я. Хамматов. [Аттар] йәй
буйы ябагалары ҡойолмай, ялбырап йөрөй.
В. Викбаи. Таштугайҡай елле тугай икән, сәскә
ләре ҡойола ел менән (Халыҡ йырынан).
ф Й өҙ(ө) ҡара ҡойолоу ҡар. йөҙ '. Ҡойолоп
төшөү ҡапыл ныҡ ҡурҡыу, ҡаушау. «Инәгеҙ
вафат булы п ҡуйҙы ана б ө г ә с ә — тине у л [Ва
һап]. М алайҙар ҡойолоп төштө. Ж. Кейекбаев.
Ҡойолоп [төшөп] барыу ныҡ һыҙланып иәки йон
соп ауырайыу (тәнгә ҡарата). Артыҡ арыган-

лыҡтан, тәндәр ҡойолоп бара, тиҙерәк йоҡо
һорай. Д. Юлтый.
Ҡ О Й О Л ™ аҠ и. Һөйл. Ҡорот тасҡағанда та
баҡтың төбөндә ҡалған ҡоротҡа һөт ҡойоп иҙеп

ҡ

Ҡойолтмаҡ яһау.

Ҡойолтмаҡ ялау.
Ҡ О Й О Л ТО Ү ҡ. ҡар. ҡойолдороу.
Ҡ ОЙОМ СО и. иҫк. Й өҙөк, беләҙек ҡойоусы.
Ҡ О Й О Н и. Өиөрөлөп юғары күтәрелгән көслө
саң бураны; өйөрмә. Ҡойон килә. Ҡойон күтә

релеү. Ҡойон ҡубы у. ш К үк күкрәй, ер һелкенә,
ҡойондар өйөрөлә. 3 . Виишева. Баҫыуҙың кип
кән тупрагын ҡойон күтәреп алып киткән.
Ә. Вәли. Ҡойон уйнау ҡойон күтерелеү, ҡойон
ҡубыу. ■ Бер саҡ ҡапыл тирә-яҡта ел-дауыл

ҡубып, ҡойон уйнап, өйөрмә күтәрелеп киткән
дәй булды. М. Тажи. / Ерҙән ҡупҡан көслө саңтуҙан. Ауы р снарядтар ергә төшөп, көслө
ҡойон күтәрә. Д. Юлтый. А уы л осонда уҡ у л [Ти
мер олатай] ҡойон күтәреп, елдереп килгән атлыларга осраны, Ә. Ихсан.
ф Ҡойон булып ( йәки кеүек) килеү сан-туҙан туҙҙырып елеп килеү. Х алы ҡ ҡойон
кеүек килгән аттарга киң юл бирҙе, С. Ханов.
Ҡойон уйнатыу аяҡ аҫтында саң күтәреп бик тиҙ
йөрөү, ҡыҙыу хәрәкәт итеү, елеү. Байрамдарҙа

[Юламан] ҡойон уйнатып бейегән, тау яңгыратып йырлаган. 3 . Виишева. һы ңараяҡ .. әбей
артынан ҡойон уйнатып, атылып килә (Әкиәт
тән). Пуля ҡойоно көслө, күп итеп һибелгән
пулялар тураһында.
ҡойон дауыл и. Дауыллы көслө ҡойон.

Йәйендәй тулап, һыу ярып, ҡойон-дауыл ҡуп
тарып, тау-таштарҙы тетрәтеп, Ш үлгән күле тө
бөнән һәүбән донъяга сыҡҡан, «аҡ буҙат».
Ҡ О Й О Н Д О р О у ҡ. Башынан аша һыу ҡойоп
саиындырыу. Баланы ҡойондороу, ш [Я лан

бикә:] М ин улымды әле генә һәйбәтләп ҡойондо
роп йоҡларга һалдым. Һ. Дәүләтшина.

ҡойонлау ҡ. Ҡойон ҡалҡыу, ҡойонло
булыу; өйөрөлөү. Ш ау-шыулы ҡала. Автобустар
саба. Урамдарҙа туҙан ҡойонлай. М. 'Гажи.
Ҡ О Й О Н О У ҡ. 1. Баштан аша һыу ҡойоп сайыныу. Зарядканан һуң душта ҡойоноу, ■ [һ ы у 
һылыу:] Б ы л кү л минең һарайым, көн дә сыгып
ҡойонам, «Заятүләк менән һыуһылыу».
2. күсм. Нимәгәлер баштан-аяҡ сумыу. Түбән
дә, тау аҫтында, ай нурына ҡойоноп, тауыштынһыҙ гына А гиҙел агып ята. М. "Гажи.
ҠОЙОТҠаҠ и. диал. ҡар. ҡойо 1.

Ҡ О Й О у ҡ. 1. Һауыттан бер нәмәгә ағыҙыу
(шыйыҡ нәмәне). Ҡойоп биреү. Ҡойоп эсереү.
Сәй ҡойоу. Ҡымыҙ ҡойоу, һ ы у ҡойоу. ■ Тимер-

гәле ҡарт сынаягына сәйен ҡоя-ҡоя улына күҙ
һалды. Ғ. Дәүләтшин. [Әлеүкәй ҡыҙга:] Апайың
дың ҡулы на һыу ҡойганда ошо балдаҡты усына
төшөр,— тигән (Әкиәттән). / Вер урындан, һа
уыттан икенсе ергә күпләп ағыҙыу, бушатыу,
ағылдырыу (ваҡ, бөртөклө нәмәләргә ҡарата).

Игенде тоҡҡа ҡойоу. Ҡом ҡойоу. Тупраҡ ҡойоу.
/ Емереп-ватып, ваҡлап төшөрөү. Тәҙрәнең быя
лаһын ҡойоу, m Ҡайгы ҡойҙо тештәремде,
ҡайһы берҙәрен һурҙырып ташлаттым, Д. Бура
ҡаев. [Роберт:] Ҡабатлап әйтәм, артыҡ һүҙ
ыскындырһаң, тешеңде ҡойормон. Ғ. Байбурин.
2. ағып барып икенсе бер һыуға, күлгә, диң
геҙгә һ. б. төшөү, ҡушылып китеү. Туҡ — һ а ҡмарга, һаҡм ар — Волгага ҡушыла, Ә Волга
бөтәһен дә Каспийга алып барып ҡоя, С, агиш.
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Әүнәш йылгаһы койгас та Яйы к киңәйә төшә.

ҠОЙОУСЫ и. Нимәнелер иретеп, төрлө
металл ҡойоу менән шөғөлләнгән эшсе. Ҡорос

М. Бәлиев. Ашыга йылгалар, ашыга тауҙарҙан
диңгеҙгә койорга. М. Уразаев.
3. Өҫтән тсойолоп торған һыматс Күп, көслө
итеп яУыУ (ямғырға тсарата). Ҡояш яңынан

югалды, күкте йәнә кара болот томаланы, ямгыр
койорга тотондо. Р. Низамов. Д ауы лланы п ел
туланы, уйнаны йәшен уты, койҙо ямгыр. А. И ге
баев.
4. Өҙөлөп төшөү, тирелеү, йолтсолоп сығыУ
(үҫемлек орлотстары, япратс, сәскә һ . б. тсарата).
М уйы л сәскә койган. ■ һ ары бакса тиҙҙән

япраҡ ҡойоп, ҡороп ҡалыр ҡартлыҡ шикелле.
Ғ. Оәләм.
5. Билдәле бер мәлдә өҙөлөп төшөү, йолтсолоп
сығыү (ҡош-ҡорт, йәнлектәрҙең йөнө төшөүгә
тсарата). Ноябрҙә тейендәр ҡауҙарын ҡоя.

ш Заятүләк йүгәнен шылтыратһа, уга баҡтаһын
да ҡойоп бөтмәгән күк дүнән караган, ти (Әки
әттән). Аҡҡош осор, йөнөн ҡойор, уның йөнөн
кем йыйыр? (Халытс йырынан).
6. Рүданы иретеп суйын, тсорос һ. б. эшләү.
һ ү ҙ суйын ҡойоу, ҡорос иретеү, домна, мартен
цехы хаҡында бара. М. Тажи. Ауы лдан килгән
ҡарт эшсе Ҡорбан был юлы ла тимер ҡоя торган
бүлеккә эләкте. А. ТаҺиров. Эшсе иптәш, эҫе был
цехта нисә йыл һин ҡорос кояһың? М. Оөндөклө.
/ Металл, рүданы иретеп, үнан ниҙер яһаү. Туп
ҡойоу. Беләҙек ҡойоу, ш Завод эшселәре үҙҙәренә ирек биреүсе батшага, хатта Екатерина II
армияһында ла булмаган яҡшы туптар ҡойоп
бирәләр. Б. Бикбай. Комбайнда, вагонда тәгәр
мәс һәм күсәрҙәр тимер менән ҡоростан ҡойоп,
ҡырып эшләнгән. Ғ. Ғүмәр.
7. Бере өҫтөнә берен һалып, өйөп яһаү. Кәбән
ҡойоу. Ҡойма ҡойоу. Баҡсаны әйләндереп ҡой
ма койоу. ш О лолар эҫкерт ҡоялар. Күбәләрҙе
ташып өлгөртөргә кәрәк. Шуга ла малайҙар арыу
белмәй эшләйҙәр. М. Й әғәФәров.
8. этн. М ахсүс бер ысүл менән эсемлек яЬау.
Б ал ҡойоу. Б уҙа ҡойоу. ■ .. Тарик бисәһе Б ә ҙе 
ғол .. бал ҡойоу га ла оҫта. Ғ. Хәйбуллин.
9. күсм. Мүл итеп таратыү, Ьибеү, сәсеү (ятстылытсты, нурҙы һ . б.). Күктә йөҙгән июнь кояшы
ҙур, шаулы майҙанга бер туҡтауһыҙ йылы, яҡты
нур койган .. ҙур кояш лы таң ине. р . Ииғмәти.
4 Йомаҡ ҡойоү йомаҡ әйтеү. Кеше тирмәненә
һыУ ҡойоү ҡар. тирмән. Йәш ҡойоУ илаү. .. Өҫтө

нә ҡайгы килгәндә ҡоймаган йәшен халыҡ.
р . Ниғмәти. Ҡ ан ҡойоУ ҡар. ҡан 1 2. Ҡойоп
ҡУйған һымаҡ (йәки кеүек) 1) бик мат үр, ки
лешле. [Ҡәюм] ауылда бер егет ине, ҡойоп куйган кеүек ине. Н. Нәжми. Уның [Сагынбайҙың]
ҡулынан үткән итектәр, кәүеш һәм ҡаталар
ҡойоп куйган кеүек була. Ғ. Ғүмәр; 2) нәҡ шу
лай, тура килеп торған; һәибәт. Ҡойоп куйган
артист, ш Ҡиәфәте менән у л [Үҙәнбаев] ҡойоп
куйган бейеүсе инде — атлауы етеҙ, кәүҙәһе
һыгылмалы, хәрәкәте ритмлы. Т\ Оәғитов; 3) бик
нытс отсшаған; хас. Мотаһарга карттар һоҡлана.
Ҡойоп куйган атаһы, тиҙәр. X. СаФин. Ҡойоп
ҡуйыу бик матур итеп, оҫта, бик килештереп
эшләү. Ул [Шакир агай] колхоз эшенән буша

ган арала кешегә тәҙрә баштарын ҡойоп куя.
Ғ. Ғүмәр.
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ҡойоусы. Суйын ҡойоусы. Тимер ҡойоусы.
ҠОЙОШҠаН и. Эйәр алға шылмаһын өсөн,
аттың ҡойроғо аҫтынан тарттырыла торған б а у :
эйәр тсайышы; эйәр бауы. Еҙ ҡойошҡан. Көмөш

ҡойошҡан. Атты ҡойошҡанһыҙ менеү, m [Кө
төүҙә] айыл етмәҫ ала ат юҡ, ти, ҡойошҡан етмәҫ
ҡола ат юҡ, ти. «аҡ һаҡ ҡола». Көмөш кенә эйәр,
еҙ ҡойошҡан килешә икән күксәй дүнәнгә (Х а 
лытс йырынан).
ф Ҡойошҡанға ҡыҫылған тиҙәк [кеүек] кә
рәкмәгән ергә тсатыштсан, тсыҫылған кешегә
әйтелә. [Ғәни — Тайыпҡа:] Эс бошҡанда йөрөмә

әле, ҡойошканга ҡыҫылган тиҙәк кеүек, асыуҙы
килтереп. Н. Ҡәрип.
ҠОЙОШОУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ҡойоу 1, 6, 7.
Түтәлгә һыу ҡойошоу. Кәбән ҡойошоу.
Ҡ О Й РО Ҡ и. 1. Хайүан, йәнлек һәм бөжәктәр
ҙең артынан сығып торған үҫенде. Оҙон ҡойроҡ.
Сонтор ҡойроҡ. Я лбыр ҡойроҡ. Ҡойроҡ умырт
ҡалары. Ҡойроҡ төбө, ш Аттарҙың ҡойрого
бөгәрҙәренә тиклем ҡыҫҡа итеп кырҡылган.
Б. Хәсән. Ҡыҫҡа ҡойроҡ, шеш ҡолаҡ ҡуяны күп
Урал тау (Ҡобайырҙан). Тукм ак ҡойроҡ кара
бәрәс һуйып ҡунаҡ итәйем (Халытс йырынан).
Ҡойроҡ сәнсеү тсойротсто юғары күтәреү. Эргә
нән, койрогон сәнсеп, саптырып үтте ҡолон.
Ш. Биктсол. / Ҡоштарҙың артындағы оҙон тсауырһындар. Ҡыҙыл кикрек, бөҙрә ҡойроҡ әтәс
тәре ҡупшы бик. Ф . р әхимғолова. Ҡ арлугаскайҙарҙың ҡойрого ҡайсы гына кеүек айыры (Х а 
лытс йырынан).
2. Ҡашмауҙың оҙон булып артсаға төшөп тор
ған өлөшлө. Суҡлы ҡойроҡ.
3. Пароход, самолёт һыматс төрлө нәмәнең
арттсы өлөшө, һалды ң койрогонда барган ике

кеше .. ҡойроҡто тейешле яҡҡа һугырга тыры
шалар. Э. Бәли.
4. күсм. һөйл. Кемдеңдер артынан тсалмай
эйәреп йөрөгән кеше. Ҡойроҡ булып йөрөү.
■ Ҡойроҡтарын эйәртеп Фатима еңгә килеп
инде.
5. күсм. һөйл. Эшләнергә тейеш булып та бөт
мәй тсалып, һуңынан үтәлергә тейеш эш. Ҡ ой
роҡ ҡалдырыу. Ҡойроҡто бөтөрөү.
ф А ҡ ҡойроҡ сәй ҡар. сәй 2. а т ҡойроғона
тағыу боронғо яза төрө. Ат ҡойроғон ҡырҡыү
этн. боронғо йола бүйынса, туй ваҡытында,
йәшерен рәүештә, тсоҙа атының тсойроғон тсыртсып, тсыҙҙың намыҫы ютслығын, саФ түгеллеген
күрһәтеү өсөн эшләнгән хәл. Дөйә ҡойроғо ергә
еткәс (йәки етер) бер ватсытта ла булмаҫ нәмәгә
әйтелә; тсыҙыл тсар яуғас. К үҙ ҡойроғо ҡар. күҙ
1. Ҡойроҡҡа баҫыу кемделер ниндәйҙер бер эштә
Фаш итеү. Ҡойроҡто бороу шелтәләп кәрәген
биреү. [Үҙәнбай:] М ин уларҙы ң [өмәгә сыкмаган
кеш еләрҙең] койрогон борормон әле. М. Ғажи.
Ҡойроҡ болғау 1) ярамһаҡланыу. Түрә алдында
ҡойроҡ болгау; 2) дөрөҫөн әйтмәй борғаланыу.

һ и нең карт көнөңдә нисек алдаганыңды күреп
торабыҙ, һин улай ҡойроҡ болгама. Б. Хәсән.
Ҡойроҡто ла күрЬәтмәү күҙгә лә күренмәй
йөрөү. Ҡойроҡто ҡыҫыу тсуртсып йыуашайыу,
шымыу. Ҡойроҡ сөйө ҡар. сөй 2. Ҡойроҡта

ҠОЙ
Һөйрәлеү эп 1 , хеҙмәттә һ. б. артта 6УлыУ, баштсаларҙан артта тсалыу. Ҡойроҡто тоттормау
ф ап 1 итергә, тоторға иреК тсуймау. Ҡойроҡто
һыртҡа һалыУ тсасыу. [Тулыбай:] Ат алыштырам

тип ҡайтып киткәйне, .. ҡойроҡто һыртҡа һалды
булһа кәрәк. А. Ибраһим-Ҡыпсатс. Ҡойроҡто
төйнәү китергә әҙерләнеп, йыйыныу. Б еҙ икәү
генә кәңәшеп ҡойроҡто төйнәнек тә, атайҙарга
белдермәй-нитмәй генә китергә булдыҡ, В. Ишем
ғол. Ҡырҡ ҡойроҡ ныҡлы һүҙе, характеры бул
маған, һүҙҙе төрлөсә һөйләгән ауматсай кегпегә
әйтелә. Тот ҡойроҡто мыҫҡ, тота алмаҫһың, мин
тоттормам, тигән мәғәнәлә әйтелә. Кеш е еҫен
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2. Экономик лтстан иҙелеп йәшәгән, политик

үҙаллығы, ирке булмау артсаһында кемгәлер
буйһонған кеше йәки ил һ. б. Ҡ ол булып йәшәү,
■ һ и н ҡол түгел хәҙер, һин ирекле, Башҡорто
стан тигән илгенәм. Р. Янбулатова.
3. күсм. Ирекһеҙ, хотсутсһыҙ, кемдеңдер тсул
аҫтында кемгәлер тулыһынса буйһоноп йәшәгән
кеше. И р ҡоло. ■ Элекке заманда ҡатын-ҡыҙга
уҡы у йоҡмаган, .. ҡатын-ҡыҙҙар ҡол булып
йәшәгәндәр, М. Тажи. [Ғәләү — Шәхмигә:] —

Миңә расчет бир, һи нең ҡәбәхәт, ялгансы Ҡәмә
реңә ҡол булып тороп булмаҫ.. Т. Йәнәби.
4. күсм. Тормошон, матссатын, бөтә булмышын
төлкө әллә ҡайҙан һиҙеп килә лә, тот ҡойрогомнимәгәлер буйһондорған кеше. Мөхәббәт ҡоло.
Намыҫ ҡоло. Тойголар ҡоло. ш Ул күреш еү ме
до, тип ҡапҡанды урап китә лә бара. М. "Гажи.
нән, төндә булһа, атылган йондоҙҙарҙы һанай
Һыйыр ҡойроғоноң осо тейеү ҡар. һыйыр. Эт
ҙа, көндөҙ булһа, киләсәк тураһындагы үҙенең
ҡойроғонан төҙ булыу артьпс ғәҙел, Дөрөҫ булып
хыялдары н һөйләй. Х ы ял ҡоло бит у л беҙҙең
тсыланыу. Эт эткә, эт ҡойроҡҡа ҡар. эт.
•
И ке кәмәнең ҡойрогон тотоп булмай. М ә Сәлим, романтик. И. Ғиззәтуллин. И рек ҡоло
башҡорт, ш улай булгас, Дутов, Колчак яҡлы
тсәл. Күмәк эт араһында бер эттең ҡойрого бот
булырмы?,. Ү ҙен-үҙе ҡара көскә тотоп бирерме?
араһында (Яңғыҙ кешенең күмәк, туғанлы кешеШ. Вабич. Шагирҙар, йырсылар, яҙыусы лар ҡол
ләр араһында хотсуғы, һүҙе ютс тигәнде аңлатителде шылтыраган аҡсаларга. Б. Ишемғол.
тсан әйтем).
ф ал л а ҡоло иҫк. дини хөрәФәт буйынса,
ҠОЙҒОҠБаУ и. диал. Ҡойошкан.
кеше алла тараФынан барлытстса килтерелгән
ҡ о й ғ о ҡ л а у ҡ. Ҡойроғонан тотоу, тсойроғонан тотоп күтәреү (астан тора алмаған малды).
һәм тулыһынса уның хөкөмөндә. [Аҡйегет —
Шәфәҡҡә:] А лла ҡоло булы у, еңгәм, әле бер хәл.
һугыштан һуңгы йылдар ауыр. һа на улы гына
Үҙ-үҙебеҙгә әле беҙ ҡол булып йәшәйбеҙ. М. К ә
аттарҙы яҙга сыҡһаң, ҡойроҡлап күтәреүҙән
бушамайһың. Ғ. Вәлиев.
рим. Бирәм тигән ҡолона сығарып ҡуйыр юлына
теләгәнең, уйлағаның алдыңа килеп торғанда
ҠОЙРОҠЛО с. Ҡойроғо бар, тсойротс һ а л 
ған. Ҡ ойроҡло булыу.
әйтелә. [Сәхәп:] һ а й , Ғәни агай, әлдә һин осра
ның әле, арыу булды. Бирәм тигән ҡолона сыга
ҠОЙРОҠСО и. Кәмәнең, һалдың тсоироғон
рып ҡуйыр юлына тигәндәй, һин был йөктө зин
тоттсан кеше. И шкәксеһен күрсе: нисек итеп
һар алып ҡайтып бир инде. Т. Йәнәби. Бәндә
һалды .. оҫта килтерә. Ҡойроҡсоһо тагы етеҙ
ҡоло ауырыу, ҡартайыу һ. б. сәбәпле үҙен тсарап
икән, бейеп килә һалдың өҫтөндә. В. Вәлит.
иәшәи алмаған, кеше Ярҙамына мохтаж кеше.
Ҡ О Й Р О Ҡ Һ О Ҙ с. Ҡойроғо булмаған, тсоироғо
Бәндә ҡоло булыу.
ютс. Ҡойроҡһоҙ эт.
ф Ҡ ойроҡһоҙ әҙәм кәмһ. ышанысһыҙ, үҙ
• А лдаҡсыга ышанган күрәҙәгә ҡол булыр.
Ьүҙендә тора белмәгән Кешегә әйтелә.
Мәтсәл. Байҙың ҡоло булгансы, ярлының улы
ҠОЙТаЙЫУ ҡ. диал. Ҡойтоланыу.
бул. Әйтем. Ҡ ол ҡоторһа, ҡойога ҡармаҡ һала.
ҠОЙТО с. 1. Тейеш нимәлдән, кәрәк саманан
Әйтем. Сереңә баш була алмаһаң, бер көн килеп
түбән; етешһеҙ, самалы. Тамаҡҡа ҡойто, ш [И р
үҙеңде ҡол итер. Әйтем.
назаров:] М ин үҙебеҙҙең телдә һөйләйем инде,
Ҡ О Л а 1 с. 1. Ү ҙе һары, тсоиротс-ллы тсара (ат
иптәштәр, русса яҡ минең бик ҡойто. A. К ар
төҫөнә тсарата). Ҡ ола бейә. Ҡ ола тай. ш Серле
най. / Нимәнеңдер сиФаты, дәрәж әһе түбән,
урман. .. һирәк-һаяҡ доңгорлаҡ тауышына
насар. Быйыл ямгыр юҡлыҡтан, бесән ягы бик
ҡушылып, ҡола бейәнең бышҡырганы ишетелә.
ҡойто булды. Т. Морат.
В. Әхмәҙиев. Кейеҙбай ҡола толпарын атланып,
2. Төҫө, килбәте меҫкен, йәмһеҙ, шөкәтһеҙ. ҡалага, батша һарайы алдындагы майҙанга ҡа
Ҡойто булы у. Ҡойто гына өй. Ҡойто һыйыр.
рай сыгып китә (Әкиәттән).
■ Ҡ ола бейә ҡарап тороу га ҡойто гына күренһә
2. и. мәг. Шул төҫтәге ат. һ өйөп менгән мал ҡо
лә, етеҙ хайуан ине. Н. Мусин.
том, ти, А ҡһаҡ ҡолам у л да юҡ. «Атсһатс тсола».
ҠОЙТОЛаНЫУ ҡ. Ҡойтоға әйләнеү, тсоито
ф а л а ла, ҡола ла төрлө-төрлө; бер төрлө генә
булыу. Өҫ-баш ягы ҡойтоланды. Эштәр ҡойто
түгел. И лдең алаһы ла була, ҡолаһы ла була,
ланды.
тиҙәр бит. һ ә р кешегә ярап бөтә алмаҫһың.
ҡ о ҡ а н а и. һөйл. Эшләмәй, рәхәт кенә
И. Насыри.
й әт әр гә, энгЬеҙ ултырырға лраттсан кеше.
# Аттан ала ла тыуа, ҡола ла тыуа. Мәтсәл.
ҠОЛ и. 1. Етештереү тсорамалдарынан м әх
Ҡ О Л а 2 с. асытс, буп-буш, бер нәмә булмаған
рүм ителгән, тулыһынса үҙ хужаһының милке
тигеҙ ер. Ҡола ялан. ш Бы л ауылдарҙың тирәһаналған кеше. Ҡ ол биләүсе. Ҡ ол биләүселек.
-ягы ҡола дала. Яҡын тирәлә һис бер ауы л юҡ.
Ҡолдар восстаниеһы. Ҡ ол булы у. Ҡ ол итеү.
Ғ. Дәүләтшин.
ш Ҡоллоҡтан ҡотҡарыр инем мин ҡолдарҙы;
ф Ҡ ола етем әсәһе, атаһы булмаған, бөтөнләй
күтәрер инем мин шигырҙа уларҙы, М. Хәй. И л
етем. [Гөлзаһира:] Эй, балам, балам, ҡола етем
агаһы ирҙәрҙең күҙенә ҡургаш ҡойҙолар; аҫыл
ҡалдың бит инде. Й. Оолтанов.
да аҫыл ҡыҙҙарҙы ҡол итеп ситкә ҡыуҙылар,
Ҡ О Л аҠ и. 1. Кешенең һәм умырттсалы хайу
Оалауат Юлаев.
андарҙың ишетеү ағзаһы. Ҡолаҡтың эсе. ш Ҡ о
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лаҡ эренләүгә татыран ҡысҡырыу ., һымаҡтар
халыҡтар араһында күп булһа кәрәк, Ғ. ам а н 
тай. Ҡолаҡ ярыһы (йәки пәрҙәһе) ҡолаҡтың

яғына ҡуйылған ҡулайлама. Күнәк ҡолагы.
Самауыр ҡолагы. һанды ҡ ҡолагы, ■ Ары ҫлан

эсендәге Тауыпггы ҡабул итеү өсөн хеҙмәт иткән
йоҡа птекэрә mapniay . Тышҡы ҡолаҡ ҡолаҡтың
тыпгкы ишетеү юлынан һәм ҡолаҡ япрағынан
торған е л ә т ә . у рта ҡолаҡ ҡолаҡтың барабан
ҡыүыщлығынан, и т е т е ү торбаЬынан һәм ҡолаҡ
арты һөйәге кәрәҙҙәренән торған өлөшө. Эске
ҡолаҡ ҡолаҡтың ҡУсҡарҙан, ярым түңәрәк каналсыҡтарҙан һәм эске ҡолаҡ алдынан торған
өлөшө. Ҡолаҡ ағыУ ҡолаҡ эсенән эрен ағыУ.
2. Ишетеү ағзаһының тишеге тирәһендәге
кимерсәкле өлөшө; ҡолаҡ япрағы. Б әләкәй ҡо
лаҡ, Ҡолагы ҙур. Уң ҡолаҡ, һ у л ҡолаҡ. Ҡарпыш
ҡолаҡ, һалпы ҡолаҡ, ■ А ҡколаҡ менән һаҡҡо-

лаҡ убырлы ҡарсыҡты үлтереп, һыуҙан сыгаралар. Убыр береһенең ҡолагын өҙөп алган икән
(Әкиәттән). Алтын алҡа ҡолаҡта, ҡуш беләҙек
беләктә (Халыҡ йырынан). Ҡ олаҡ сөйө ҡолаҡ
тишегенең ал яғында сығып торған бәләкәй генә
кимерсәк. Ҡ олаҡ төбө 1) ҡолаҡ япрағының арты.
Ҡиҙәндем дә .. ҡолаҡ төбөнә тондорҙом, Ғ. Ғү
мәр; 2) күсм, яҡын ер, эргә. Салгы тауыштары
сыңлай әле ҡолаҡ төбөндә, Ғ. М әсғүт. Әллә

ҡайҙа бытбылдаган бүҙәнә тауыштары ҡолаҡ
төбөндә генә ишетелә, Һ. Дәүләтшина. Ҡ олаҡ
япрағы ишетеү ағзаһының тышҡы кимерсәк
өлөшө. Өйрәкморондоң ҡолаҡ япраҡтары юҡ,

ә ҡолаҡ тишектәре һыу га сумганда йомола. Ҡ о
лаҡ япраҡтарына ҡәҙәр ҡыҙарган. Ҡолаҡты
ҡайсылау һағайып, ике ҡолаҡты торғоҙоп яняҡҡа йөрөтөү (күберәк атҡа ҡарата). Шау-

шыуҙан, ялҡындан өрккән аттар ҡолаҡтарын
ҡайсылап аҙбар эсендә мөйөштән-мөйөшкә
һырыҡты, Ж. Кейекбаев.
3. "Гөрлө тауыш һ. б. ҡабУл итеү, ишетеү
һәләте. Ҡолагы сос. Ҡ олаҡҡа ят тауыш. Ҡ олаҡ
тоноу, ■ Тауыш, ыңгырашыуҙар бөтәһенең

ҡолагына барып етте. .. Ҡайһылар тәҙрәнән ҡа
рарга тырышалар, "Г. Хәйбуллин. Ҡ олаҡҡа бик
ягымлы тауыш килгән кеүек, ләкин аңлаш ыл
май, ,, Үҙем ҡолаҡҡа салынган тауыштарҙы ише
тергә, аңларга тырышам, С, агиш . Ҡолаҡ асы
лыу тоноп торғандан һуң ишетә баш лау. Шул
ваҡыт минең бер ҡолаҡ асылды. Ул ҡолаҡҡа туп
тауыштары, пуляларҙы ң выжлауҙары ишетелә,
Д. Юлтый. Ҡолаҡҡа ҡаты йәки ҡаты ҡолаҡ н а

дың әсәһе, .. ҡолаҡ ягынан үтә ныҡ йәмшәйгән,
һыу тамсылап торган еҙ самауырҙы ҡайнатып
алып килде. 3 . Виишева. / "Готоу, тартып кейеү,
тартыу өсөн ике яҡтан ҡуйылған бау. Итек ҡо
лагы, Нәрәтә ҡолагы,
6. Музыка ҡоралының ҡылын тарттыра торған
ҡулайлама; борғос. Мандолина ҡолагы, ■ Ул

[Әбелгазин] думбыраның ҡолаҡтарын борголап
көйләргә кереште, С. Ҡудаш .
7. Ҙур һыуҙың бүленеп ярға инеп торған өлө
шө. Диңгеҙ ҡолагы, Й ылга ҡолагы, һаҡмар
ҡолагы, ■ Ауылды уҙгас, йылга .. әрәмә арала

рында айырсалар яһап, ҡолаҡтарга бүленеп китә,
Ж. Кейекбаев. / күсм, Оабынлыҡтың урман эсе
нә инеп торған асыҡ өлөшө; урман эсендә бәлә
кәй генә асыҡ урын. Бы л тугайҙы ҡ ул менән

сабырбыҙ, ҡолаҡтары күп.
8. диал. Елгәргестең эре сүп өсөн ҡабырғанан
аҫҡа төшөрөлгән улағы. / Шунан төшкән ҡый.
9. диал. ҡар. сумар 1.
ф Баҙарҙа ҡолаҡ һаталар, ти ишетмәй ҡалып,
яңынан һораған кешегә мәрәкәләп әйтелә. Бер
ҡолағынан лнә, икенсеһенән сыға кеше һүҙен
иҫәпкә алмаған, әйткәнде тыңламаған кешегә
әйтелә. Ҡолағың менән ишет йәки ишетһен ҡола
ғың ныҡ итеп киҫәткәндә әйтелә. [Ҡунаҡбикә:]

Ишетһен ҡолагың, бынан кире унда аягыңды
баҫасаҡ булма! Ҡара ҡыҙыҡай. Д. Юлтый. Кейеҙ
ҡолаҡ әйткәнде ишетмәиерәк торған кешегә
әйтелә. [Имай — Айбулатҡа:] һ и ңә әйтәм бит,
кейеҙ ҡолаҡ! Һ. Дәүләтшина. Ҡ аҙан ҡолағы
ҡар. ҡаҙан. Ҡ ара ҡолаҡ булыу бер аҙ үҫеп, елегә
бәйләрлек булыу (ҡолонға ҡарата). Ҡолағыңа
кейеҙ ҡапланыңмы әллә мыҫҡ. әйткәнде ишет
мәй, өндәшмәй торған саҡта әйтелә. Ҡолағыңа
киртеп ҡуй ниндәйҙер ҡылыҡты ҡабатламаҫҡа
ныҡ иҫкәрткәндә әйтелә.— Ҡолагыңа киртеп
ҡуй, икенсе ишетмәйем у л һүҙеңде ,— тине [ата
йым]. Я. Вәлиев. Ҡолаҡ итен ашау (йәки сәй
нәү) бер нәмәне оҙаҡ, ҡабат-ҡабат һөйләнеп
ш елтәләү. Донъяның ҡыҙыгы китте. Ваҡига х а 

ным минең ҡолаҡ итен сәйнәргә тотондо, Иртә-кисен аш урынына таш йоттора, С, Кулибай.
Ҡолаҡҡа алыу әйткәнде тыңлау, ҡаршы килмәү.

[Биктимер:] Бәшәр былагай ул, беҙ әйткәнде
ҡолагына ла алмай. Ана у л Ғ әлкәй балаларының
һүҙен тыңлай. В. Ишемғол. Ҡолаҡ ҡағыу ниәт

сар ишеткән, һаңғырауыраҡ кешегә ҡарата
әйтелә. Уныһы [ҡарты] тагы ҡолаҡҡа ҡаты, бер
нәмә һөйләйһең, ул әллә нимә туҡый. X. Ибраһи
мов. Ҡолаҡҡа салыныу әҙ-м әҙ генә ишетелеп
ҡалыу. Әбей менән бабайҙың ҡолагына бала
илаган тауыш салынган (Әкиәттән). Ҡолаҡ
ҡатыу насар ишетә башлау, һигеҙенсе тиҫтәгә

бер һүҙгә иғтибар итеп, ҡапыл һағайғанда әйте
лә. Пашканың, әйҙәгеҙ Өлкаманды күмәкләп

сыҡҡан күп кенә ҡарттарҙың күҙе насарая, ҡола
гы ҡата, аяҡтары тала башлай. «Оовет баш ҡор

туҡмайбыҙ, тигән һүҙен ишеткәс, уның [Айрастың] ҡолагы ҡарп итеп ҡалды. Ш. Насыров.

тостаны», 1965, 23 Февраль.
4. Баш кеиеменең ике яғынан һалбырап төшөп
торған өлөшө. Бүрек ҡолагы. Кәпәстең ҡолаҡ
тарын төшөрөп кейеү. ■ Кәпәсемдең ҡолаҡта
рын күтәреп бәйләнем. Й. Оолтанов. Истебай

Ҡ олаҡҡа ҡыҫтырмау әйткәнгә бөтөнләй иғтибар
итмәү. А нау балалар уйнауҙан башҡаны белмәй.

бүркенең ҡолагы эсенән яҙыу сыгарып, Ҡотло
ярҙың усына йомдорҙо. Һ. Дәүләтшина.
5. "Гөрлө нәмәләрҙе тотоу, элеү һ. б. өсөн ике
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иткән, өмөт тотҡан нәмәңдән ҡоро ҡалыу, һемә
йеү. [Нәркәс — һәүбәнгә:] Мине һыуҙан алыр

һың, бәхеттән буш ҡалырһың, барынан ҡолаҡ
ҡагырһың. «аҡ буҙат». Ҡ олаҡ ҡарп итеп ҡалыу

Тыйып ҡараһаң да ҡолаҡтарына ла ҡыҫтырмай
ҙар бит! Ғ. Дәүләтшин. Ҡ олаҡҡа төшөрөү бер
нәмәне белдереү өсөн алдан әйтеп иҫкәртеп
ҡуйыу. Атайҙың ҡолагына төшөр, аҡса ебәр
һен. Бында кеше елкәһендә ятып булмай. Ғ. Х әй
ри. Ҡ олаҡҡа туҡыу бер нәмә тураһында ҡабат-

ҡ

ҠОЛ

ҠОЛ

-ҡабат ныҡлап әйтеү. Ҡ олаҡҡа ятыУ мәғәнәле
бУлыУ, күңелгә оҠшаУ Ьүҙ, хәбәргә тсарата.

лыУ. О логолак күле .. Яңы Ҡауарҙы эргәһендә
колакланы п барып бөтә (Хикәйәттән).
Ҡ ОЛаҠ ЛаН Ы У 2 ҡ. ТГирә-яғы ятстылытс ме
нән үратылып тороУ; кәртәләнеү (айға, тсояштса
тсарата). А й колакланган. ш Биктимерҙең күҙе

[Ғөбәйҙә:] А на күптән ш улай тиҙәр уны. Бы л
һүҙең колакка ятырлык исмаһам, Н. Иҙелбай.
[Барый — Г өлзадага:] Ҡ уй әле, бисәкәй, һис
колакка ятмаҫ һүҙ һөйләйһең, һ и н барында
миңә кем кәрәк тагы, Ш. Насыров. Ҡ олаҡ мен
дәре кар, мендәр. Ҡолаҡтан ҡолаҡҡа аҫтыртын
ғына, ты м ғына һөйләү, һү ҙ йөрөтөү тУраҺында.
Ҡолактан колакка йөрөгән һүҙ. Ҡ олаҡ тешлә
теү боронғо йола бүйынса, малай менән тсыҙҙы
ҙүрайғас өйләндереү өсөн бәләкәстән бер-бере
һенә тәғәйенләү йолаҺын үткәреү (малайҙан
тсыҙҙың тсолағын тешләтәләр). Зиф а буйым

үҫтергәнһең, һатыр өсөнмө, атакайым? Ҡолагымды тешләткәнһең, илатыр өсөнмө, атака
йым? (С еңләүҙән). Ҡолаҡты ҡарпайтыү һүҙгә,
таүыттса иғтибар итеп һағайыУ. Ҡолагыңды
карпайтып ололар һүҙен тыңлайһың да ултыра
һың, Ҡолаҡты сәнсеү (йәки торғоҙоУ) һағайыү.
Ат капыл быршылдап туктаны. Башын күтәреп,
колактарын торгоҙоп, алга караны, Д. Юлтый.
Ҡ олаҡ үрә тороУ нимәгәлер тсапыл аптырағанда
әйтелә. Татар байҙарының колагы үрә тора. Б ы 

лар һәммәһе лә ниҙер һиҙенә, .. берәй үҙгәреш
көткән кеүек куркы уга төшә. М. ҒаФури. Ҡ олаҡ
һалыУ 1) һүҙгә, таүыпгка иғтибар йүнәлтеү. Ҡолак һалып тыңлау; 2) әйткәнде тыңлаУ, иғтибар
ға алыУ. Олоға ҡолаҡ һалмау яманлыктың бил
дәһе (Ҡ обайырҙан). Ҡолаҡты шымайтыү асыУланып, тсолатсты артҡа йығыУ (аттса тсарата).

Ат колактарын шымайтып, һорголт күҙҙәрен
акайтып ебәрҙе, «Совет Баппсортостаны», 1970,
21 Февраль. Ҡ олаҡ ярғыс яман тсаты, әсе (таУыппса тсарата). Ҡ олак яргыс тауыш менән һөрән
ләп ебәргән ел-дауыл, 3 . Вишнева. О ҙон ҡолаҡ
Күпте белеп, һөйләп йөрөгән кешегә тсарата әйте
лә. Б еҙ ҙә һин һөйләгән был хәбәрҙе ишетеп бел
дек оҙон колактан, X. Ғәбитов. Ү ҙ ҡолағың
менән ишетеү һөйләгән кешенең үҙенән ишетеү.

Борон бер батша, халы к нисек йәшәй, нимә
ашай, нимә уйлай, нимә һөйләй — шуны үҙ кү
ҙем менән күреп, үҙ колагым менән ишетеп кайтайым әле тип .. сыгып киткән, ти (Әкиәттән).
Шеш ҡолаҡ ситл. тсУян. Сал бөркөттәр оса күктә
бейектән ерҙе күҙләп, колагын шымайтып боҫкан шеш колактарҙы эҙләп. Ш. Виктсол.
•
Ҡүршем һаңгырау тип һөйләнмә, колагына
салыныр. Әйтем. Ҡолагың менән ишеткәнде
күҙең менән күреп бел. Әйтем. Ҡ олак ишеткәнде
күҙ күрер. Әйтем. Эшләгәндә йөрәгең елкенһен,
ашаганда колагың һелкенһен. Әйтем.
ҡ о л а ҡ а й 1 и. һөйл. Ике яғынан тоттсалы
һаУыт; кәстрүл.
ҡ о л а ҡ а й 2 н. диал. ҺаңғыраУ.
Ҡ О Л аҠ Б аУ 1 и. Ҡамыттың тәртә менән д Уға
башына эләктерә торған ике ятс баУы. Ҡайыш

колакбау. Й үкә колакбау. Ҡ олакбауы ыскыныу. ш Ат шаршыга санаһы менән төшөп киткән.
Тыпырсынып яткан атты, колакбауҙары н киҫеп,
һөйрәп сыгаргандар. Й. Оолтанов.
ҡ о л а ҡ в а ү 2 и. диал. Ҡолатс (2 мәғ.) артына
сытстсан шешек.

ҡ о л а ҡ л а н ы у 1 ҡ.

1 . төш. кар. ҡолаҡлаү.
2. Ҡолатс (7 мәғ.) барлытстса килеү, тсолатс ңһа-

айга төштө. А й колакланган икән, иртәгә бик
һыуык, йә бик шәп буран булыр ахыры, тип
уйланы. В. Ишемғол.
• А й колакланһа, аягыңды ныгыт; көн колакланһа, колагыңды ныгыт. Әйтем. А й ко ла кла н 
һа, айлык юлга сык, көн колакланһа, һәнәк,
көрәгеңде әҙерлә. Әйтем.
ҡ о л а ҡ л а т ы ү ҡ. йөкм. кар. ҡолаҡлаУ.
Ҡ О Л аҠ Л аУ ҡ. Ҡолатс (4, 5 мәғ.) тсУйыУ. Баш 
лыҡты колаклап бәйләү, Ҡүнәкте колаклау,
Ҡ ОЛаҠ ЛЫ с. Ҡолағы бар, тсолатс тсүйылған.
Ҡ олаклы бүрек.
Ҡ О Л аҠ С а и. 1. Ваш кейеменең ике яғынан
төшөп торған өлөшө; тсолатс. Ҡ уян бүркенең
колаксалары күкрәгенә төшөп торган Зөләйха
килеп инде. Ғ. Хәйри.
2. Ҡашмаүҙың ике яғындағы сУлпылары.
3. диал. Ҡолатссүтс.
ҡ о л а ҡ с у ҡ и. этн. Ҡ аш маУ һәм тсУшъяУлытстың ике сикәһенә тағылған мәрйенле, сУлпылы с Утс.
ҠОЛаҠСЫ Н и. 1. (йәки ҡолаҡсын бүрек)
Йәнлек тиреһенән осло түбәле итеп тегелгән,
яүрынды, тсолатсты, таматс аҫтын ябып торған
кәпәс. А к колаксы н. Төлкө колаксын. Ҡ олаҡ

сын кейеү, ш Шаршауҙы аса биреп ҡараһам,
зал ап-аҡ тун, ҡолаҡсын бүрек кейгән кавалери
стар менән лыҡа тулы. Ғ. Сөләймәнов.
2. диал. ҡар. ҡолаҡ 4. Ҡүптәр бүректәренең
ҡолаҡсындарын күтәреп, дала алыҫлыгынан
килгән тауышты тыңлай башланы. Ғ. Әмири.
• Яңы колаҡсынга ышанып, иҫке ҡолаҡсын
ды утҡа яҡма. Әйтем.
Ҡ ОЛаҠ ТаШ и. диал. Серҙәш.
Ҡ О Л а Ҡ һ а и. 1. В Ураның баш-башы оҙоноратс
бУлып сығып торған ике өҫкө бүрәнәһе. Ҡ олаҡ
һаһын һалыу.
2. Сығынсы аттың күҙен тсаплаү өсөн йүгәнгә
ике ятслап тегелгән күн.
ҡ о л а ҡ һ ы ҙ с . 1 . Ҡолағы (2, 4, 5 мәғ.) бүл
маған, тсолағы ютс. Ҡолаҡһыҙ бүрек. ■ Әсәйем

өйҙө йыйыштырҙы, иҙәнде йыуҙы, ҡолаҡһыҙ
самауырҙы агартып ҡуйҙы. Ғ. Минһажев.
2.
күсм. Ишетмәгән, һаңғыраү. Ҡолаҡһыҙ бу
лып ҡалыу.
• Ҡолаҡһыҙга һүҙ әйтһәң, ҡолагының тышы
нан. Мәтсәл.
Ҡ О Л аН 1с. Һорғолт һары. Ҡ олан сәс. ■ [Иш
ҡужа — ҡатынына:] Мин әйтәм, әллә булмаһа ..
Ҡолансәстең исемен ҡушабыҙмы? Беҙҙең бала
ның да сәсе ҡолан гына булы п үҫеп килә.
М. Буранғолов.
ҠОЛаН 2 и. К әүҙәһе аттан бәләкәйерәк, башы
ҙүрыратс, текә яллы, йомро тоятслылар ғаилә
һенә тсараған ишәк тсоиротсло тсырағаи дала аты.

Мендем генә тауҙың әй башына колан менән
болан ауларга (Халытс йырынан).
4 Ҡ олан таҙа тап-таҙа. Ҡ олаҡ арты боҙолганда дарыу һөрткәйнем, ҡолан таҙа булып
китте.
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• Атаһы болан алмагандың улы колан алмаҫ,
Мәтсәл.
Ҡ О Л аН 3 и. Асытс урын, аҡлан. Бы лар икәү

Романовтарҙың өс йөҙ йыллыҡ тәхете ҡоланы,

[һарыбайхан менән Карабайхан] йәйен ҡоланда
таныша, «Ҡуҙыйкүрпәс менән МаЯнҺылыУ».
ҡ о л а н ҡ о й р о ҡ и, Һоло баШлы, Ьабағының
эсе тсыуыш, быуын-быуынлы тсамыш.
ҠОЛаҢСа и. Ат тубығының эс яғындағы
тсаты сөйәл.
Ҡ О Л АС и, 1. Йәйелгән ике тсул осоноң араҺы.
Ҡоласы киң. Ҡоласына алыу, ш Н ина .. ишек
төбөнә баҫа: «Юҡ, мин һеҙҙе ебәрмәйем!» — ти.
Ҡ олас йәйеп тора, Д. Юлтый. Ҡ олас ташлау ике
ҡулды ике лҡҡа йәйеп ебәреү. Ҡ олас ташлап
йоҡлау. Ҡ олас ташлап йөҙөү ҡулдарҙы алмаш
лап һыу өҫтөнә сығарып ташлап йөҙөү.
2. Шул аралыҡҡа тиң булған үлсәү берәмеге.

И ке ҡолас ер, Й ыуанлыгы өс ҡолас. Ҡ олас
етмәҫлек ер, ш Иген ҡырында һәр бер кеше өс-дүрт ҡоластан ал бүлеп алган да ураҡ уралар,
Һ. Дәүләтпшна.
3. күсм. Ниндәйҙер эш-хеҙмәттең күләме,
ҙурлығы тураҺында. Заманында киң ҡолас

алган был поэзия, асылда халыҡтың әҙәби үҙеш 
мәкәрлеге ине. Ә. Харисов.
ф Ҡ олас йәйеү (йәки киреү) 1) ихласлыҡ,
бөтә күңелде биреп асыҡ йөҙ күрһәтеү. Ҡ олас
киреп ҡаршы алыу. ш Сафа мулдакәне таныш
тары ҡолас киреп ҡаршы алды. В. Викбай.
Айҡай ҙа гына сайҡай ҡолас киреп, таштар ҙа
гына вата ай һарайга (Халыҡ йырынан); 2) киң
күләм, үҫеш алыу. Ҡолас киреп бесән сабыу.
Ҡолас киреп эшләү. Ҡырҡ (йәки алтмыш) ҡолас
бик оҙон. Алтмыш ҡолас аждаһа, йомарланып
йомгаҡтай, тупһага ятып йоҡлагас, ошо ишектән
үтерһең, «Аҡбуҙат».
# Ялгансының ҡойрого ҡырҡ ҡолас. Мәҡәл.
Ҡ О Л АСА Й и. Ҡ ола 1 ат.
Ҡ О Л АСЛ АУ ҡ. 1. Ҡ олас эсенә алыу. Утынды
ҡоласлап ташыу.
2. Ҡулдарҙы киң йәйеү (берәй нәмәгә һуҡҡан
да, киҙәнгәндә һ. б.) Ботаҡлы имән түмәргә ҡо

ласлап сапҡан саҡта сәсрәп китә осҡондар.
Ғ. Дәүләтов.
Ҡ О Л А ТҠ А и. иҫк. Уҫал аттың аяғына кейҙерә
торған ағас ҡоршау. Ҡолатҡа һугыу.
Ҡ О ЛАТЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. ҡолатыу 2.
Ҡ О ЛАТЫ У ҡ. 1. Торған ерҙән йәки үрҙән
ауҙарыу; йығыу. Арбанан ҡолатыу. Ҡолата

һугыу, ш Ҡойон [балаларҙы] бәрә лә ҡолата,
бәрә лә ҡолата, В. Викбай. Ҡ ая ташҡа ҡарап уҡ
аттым, ыласын гына ҡошто ҡолаттым (Халыҡ
йырынан). / Ҡоларға мөмкинлек биреү. Баланы
ҡолатмай алып йөрөү.
2. күсм. Хакимлығын бөтөрөү, урынынан алып
ташлау, төшөрөү. Батшаны ҡолатыу. Батша
тәхетен ҡолатыу. М онархияны ҡолатыу.
Ҡ О Л А У ҡ. 1. Торған ерҙән йәки үрҙән ауыу;
йығылыу. Арбанан ҡолау. Салҡан ҡолау. Э лә

геп ҡолау. Ҡолап ятыу. Ҡ олап китеү. Ҡолап
төшөү. Ҡолаган агас. ■ Тайып китеп аягы,
киткән, ти, егет ҡолап. Ғ. Әмири. Төлкө стена
буйлап өй башына менә башлаган да, ҡолап төш
кән (Әкиәттән).
2. күсм. Хакимлығы бөтөү, урынынан төшөү.
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Һ. Дәүләтшина.
ф Өҫкә ҡоларҙай булып тороу бик бейек һәм
текә булыу (тау, ҡаЯ һымаҡ бейек нәмәләргә
ҡарата), һ у л яҡта текә тауҙар өҫкә ҡоларҙай
булып тора. Н. Ҡәрип.
Ҡ О Л ҒА и, 1. Йөн, киндер һ. б. иләгәндә көн
йәлә бәйләй торған ағас ҡорамал. Ҡ олга башы.
Ҡ олга төбө, ■ Сейәбикә буш ултырыуҙы кәрәк

һенмәне, ҡолгаһын ала һалып, төбөн урындыҡ
ҡаҙнаһына терәп, үрге осон түбә таҡтага таталаны ла, орсогон алып, төкөрә-төкөрә киндер
иләргә тотондо, Т. Хәйбуллин. Ҡ олгаларга бәй
ләп йөн иләйем, әллә нигә йөндәрем ырамай
(Халыҡ йырынан).
2. Ҡырҡылған, ғәҙәттә әрселгән оҙон нәҙек
ағас; ҡыуал, һайғау. Ҡ олга ҡырҡыу, ш Сәми-

ҙәрҙең .. ҡапҡа баганаһына оҙон ҡолга бәйләп
ҡуйылган. Уның башында сыйырсыҡ ояһы тора.
р . Ғабдрахманов. Аҡмәмбәт .. ҡороҡ өсөн ҡолга
ҡырҡырга төшкән (Хикәйәттән). / Кәмәне этеп
йөрөй торган оҙон таЯҡ. А гиҙелкәй һыуын тәрән
тиҙәр, тәрән икән, ҡолга буйламай (Халыҡ
йырынан). Ҡолға буйы (йәки хәтле), ҡолғалай
буйға бик оҙон (кешегә ҡарата). Ҡ олга буйы
һыны менән кәзә-һарыҡ көтөргә тотонган.
М. Тажи.
Ҡ О Л Д О р АТЫ У ҡ. Ҡороҡто һелккеләп тауыш
биреү, тауьпн сығарыу. Ҡороҡто ҡолдоратыу.
■ Алпамыша, Ҡолтаб әйткәнсә, йылҡы араһына

инеп, ҡорогон ҡолдората, йүгәнен сылдырлата.
Ш ул ваҡыт уга табан яман ябагай тай ҡарай.
«Алпамыша».
Ҡ О Л К Ә Н И ЗӘ К и. йыйн. Ҡол һәм кәнизәк
тәр. [И ҙеүкәй менән Мораҙым] һандугастай

ирекле, хур ҡыҙындай күрекле хан ҡыҙҙарын ..
үҙҙәренә ҡол-кәнизәк яһай. «И ҙеүкәй менән Мо
раҙым».
Ҡ О Л Ҡ оҡш. Шыйыҡ нәмәне ашығып ҡапыл
йотҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡ олҡ

итеү. Ҡ олҡ иттереп йотоу. Ҡ олҡ итеп ҡалыу.
Ҡ О Л Ҡ -Ҡ О Л Ҡ , ҡолҡ та ҡолҡ оҡш. Шыйыҡ
нәмәне ашығып ҡапыл-ҡапыл йотҡанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ. Ҡ олҡ-ҡолҡ итеү. Ҡ олҡ -

-ҡолҡ итеп йотоу.
Ҡ О Л Ҡ О Л Д А ТЫ У

ҡ.

Ҡолҡ-ҡолҡ

иттереү.

Ҡолҡолдатып йотоу.
Ҡ О Л Ҡ О Л Д А У ҡ. Ҡолҡ-ҡолҡ итеү. Тамагы
ҡолҡолдап тора. / күсм. Нәмәлер эсергә ныҡ
теләп, ашҡынып тороу,

ҡ о л ҡ о н и. диал. ҡар. ҡалҡыуыс 1.
Ҡ О Л Л А У ҡ. 1. Ҡолға әйләндереү, ҡол итеү.

Н угай илдең ирҙәрен, .. көләс йөҙлө ҡыҙҙарын —
барын ҡоллап хан булган. «Мәргән менән
МаЯн».
2. Хеҙмәтсе, эшсе сиФатында Файҙаланыу.

Ҡыҙҙың атаһы кейәүен үҙ йомошона ҡолларга
уйлаган. М. Буранғолов.
Ҡ О Л Л О Ҡ и. 1. Ҡ ол (1 мәғ.) биләүгә ҡоролған
ижтимағи-экономик ҡоролош. Ҡ оллоҡ — экс
плуатацияның антик донъяга хас булган беренсе
формаһы.
2. күсм. Экономик һәм политик йәһәттән бой
ондороҡло хәл; иҙгенлек. Ҡоллоҡта йәшәү.
■ Ҡүптәнме һуң әле Башҡортостан тома һуҡыр,

ҡ
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ҡоллоҡ иле ине, Ғ. амантай. / Ирек-ихтыярҙан
мәхрүм, кемдеңдер ҡ ул аҫтында Уға буйһонған
хәл. Иҫке заман ҡатын-ҡыҙының яҙмышы у л —
ҡоллоҡ, Ғ. Рамазанов.
Ҡ О Л О Ҡ и, диал, ҡар, байтал 1.
ф Ҡолоҡ бейәнең ҡолоно елгә ҡаршы түҙмәй.

рәкле уҙамандар, ҙур ҡолпалы аҡһаҡалдар
булган. Ғ. Ибраһимов.
Ҡ О Л П О и. Кеше алдындағы дәрәжә; абруй.
Кешенең ҡолпоһон күтәреү.

Мәҡәл.

ҡ о л о ҡ а й и. ирк. 1. Ҡолон. Бейә яңыраҡ
ҡына ҡолонлагайны, ҡолоҡайы эйәреп сыҡты.
Ғ. Хәйри.
2. эйл. ф. ҡолоҡайым Балаға яратып, иркәләп
әйтелә.
ҠОЛОҠаС и. ҡар. ҡолоҡай.
Ҡ О Л О Н и. Йылҡы малының балаһы (бер йәш
кә тиклем). Айгыр ҡолон. Бейә ҡолон. Йәш ҡо
лон, ■ М аянһылы у ашыгып-ашыгып ҡолондарга бауырлыҡ бәйләп йөрөй. «Ҡ уҙыйкүрпәс
менән Маянһылыу». А ҫау ҡолон ырғып, үрәпсеп
торған ҡолон (уны еле башына бәйләйҙәр). Ҡ о
лон һалыу ниндәйҙер сәбәптән ваҡыты етмәйенсә
ҡолонлап, етлекмәгән ҡолон килтереү.
ф Ҡолон майы өҫтөндә (йәки төшмәгән) тор
мош ауырлығын күрмәгән йәштәргә ҡарата
әйтелә. [Әбей:] Бы на, йәштәр, һеҙгә донъяла
рәхәт әле. һ еҙҙең ҡолон майҙарыгыҙ ҙа өҫтө-

4 Ҡолпо таш ҙур, ҡалын, өҫтө келән, ҡара
ғусҡыл күк таш (ғәҙәттә, ҡәбергә ҡуялар). Ҡ ол
по таш Ьымаҡ йәки ҡолпо таштай ҙур кәүҙәле,
мөһабәт кешегә ҡарата әйтелә. Елләнеп килгән

зилский ошо ҡолпо таштай кәүҙәнең [кешенең]
тәнҡитле күҙ ҡарашы аҫтында өшәнеп ҡалды.
Ғ. Дәүләтшин.
Ҡ О Л С О и. иҫк. Ҡ ол биләүсе. М әгрүр ҡолсо

ҡоллоҡ быгауҙарын өҙөлмәҫ тип хы ял иткәндер.
1’. Йәнәби. Ҡолсоноң да бар ялсыһы. Әйтем.
Ҡ О Л ТО и. диал. КәйеФ, күңел. Ҡолтоһо
ҡалҡыу күренә.
Ҡ О Л Т О Р с. диал. Маҡтансыҡ. Ҡолтор кеше.
■ Б еляев тәржемә иткәндән башҡа версияларҙагы ҡутыр башлы ҡолтор таҙ Ҡарагол.. — кире
образ. Ә. Харисов. Ҡутыр башлы ҡолтор таҙ
ҡәбере өҫтөнә дегәнәк үҫеп сыҡты, ти. «Ҡ уҙы й
күрпәс менән Маянһылыу».

ҠОЛҺОУаЛЛа [гәр. ] и. дини аллаға бағыш
ланған бер доға. Ҡ олһоуалла уҡыу. ш Кисә

аҡшам намаҙын уҡыгас, бик ихлас күңел менән
әлхәм менән ҡолһоуалланы өс тапҡыр уҡыным
да .. һинең һаулыгыңа дога ҡылдым , — тине
абыстай .. Т. Хәйбуллин. [Мазһар:] Н и эш ләй
үлән.
һең инде, һинең кеүек м улла малайы булһаҡ,
ҡ о л о н л а т ы у ҡ. Ҡолонлағанын көтөп
бәлки ҡолһоуалла гына уҡып йөрөр инек тә бит,
алыу. Бейәне ҡолонлатыу, ш [Бай — Ҡ ыҙрас
донъя шөгөлө артҡан. X. Ибраһимов.
ҡа:] Бейәм йыл да ҡасып ҡолонлай. .. Әгәр шуны
Ҡ О Л Ъ Я и. ҡар. арҡар. Бер-бер генә тауҙар
һаҡлап ҡолонлатып, ҡолонон миңә .. күрһәтһәң,
бейек булыр, арҙа гына менән ҡолъя тигән кейек
.. ҡолонон үҙеңә бирер инем (Әкиәттән).
булыр. «Тәүеш Мәргән».
ҠОМ и. Минерал кристалдарының (башлыса
ҡ о л о н л а у ҡ. Ҡ олон тыуҙырыу. Б уҙ бейә
кварцтың) ваҡ ҡына бөртөктәре. Диңгеҙ ҡомо.
үҙе төҫлө матур бер айгыр ҡолон ҡолонлаган
Й ылга ҡомо. Алтын ҡомо. Ҡом ҡатыш. Ҡом бу
(Әкиәттән).
раны. Ҡом һибеү. ■ Алтынды ваҡ ҡом араһы
ф Елгә еленләп, көнгә ҡолонлап ш ул уҡ елгә
нан эҙләйҙәр. С. агиш / Шул бөртөктәр менән
еленләп, боҙға быҙаулап (ҡар. ел).
ҡапланған ер, урын. Ҡомда ҡыҙыныу. Ҡомда
Ҡ О Л О Н Л О с. Ҡ олоно бар, ҡолоно булған.
үҫеү. ш [Егеткә — Мәскәй:] Атҡан угың ҡомда
Ҡолонло бейә. ш Аттар араһында бер ҡолонло
үҫкән ҡоба талдан булмаһа, .. мине үлтерә алмаҫ
бейә лә бар ине. Ҡолонсаҡты йәлләп, уны эшкә
инең, тигән дә үлгән (Әкиәттән).
лә екмәй торгайнылар. X. Зарипов.
•
Ҡ олонло бейәнән ҡойо һыуы ла артмай.
ф Кәмә ҡомға терәлеү ҡар. кәмә. Ҡ омдан
Әйтем.
арҡан ишеү ҡар. ишеү ‘. Ҡом елек ҡар. елек.
ҠОЛОНСаҠ и. 1. Яңы тыуған йәш йылҡы
Ҡом күҙ ҡар. күҙ. Ҡ ом күрәне бот. сүллектә үҫә
малы; ҡолон (өс айға тиклем). Ы уыҙ һөткә туйторған ҡаты ҡыяҡлы үлән. Ҡ омо ҡойола башла
ган ҡолонсаҡтар ҡойроҡ сәнсеп, сабып уйнаны.
ған мыҫҡ. кешенең ҡартая башлауы, көсө бөX. Ғәбитов. Ҡ олон-ҡолон ҡолонсаҡ, һин бик
төүе тураһында әйтелә. [Зиннәтулла управляю 
иркә ҡолонсаҡ. Ғ. амантай.
щий тураһында:] — Оло инде. И лленән уҙган,
2. эйл. ф. ҡолонсағым Валаға лратып, иркәләп
ҡомо ҡойола башлаган кеше ,— [тине]. Ф . Ә сә
әйтелә. Уның [Тимерҙең] яратып әйткән бар
нов. Ҡом түләүле булыу ҡайтарып бөтә алмаҫ
һүҙе — ҡолонсагым була торгайны. В. Викбай.
лыҡ түләүле, ҙур бурыслы булыу. Ҡом һайыҫ
[Әбей менән бабай] .. баланы йыуындырып,
ҡаны ҡар. һайыҫҡан. Ҡом шәкәр ваҡ шәкәр.
кейендереп, тамагын туйҙырып, ҡолонсагым
ф Ҡомга һипкән беленмәҫ, ҡыҙга биргән
тип һөйә-һөйә, үҙҙәренең ҡуйындарына алып ят
күренмәҫ, Мәҡәл. Шымда ни була, урты тулы
ҡандар (Әкиәттән).
ҡом була. Мәҡәл.
ҠОЛОШ : алама ҡолош иҫк. 1) алама кейемле
Ҡ О М а и. иҫк. Ҡол ҡыҙ. [Алпамыша — Бар
кешене кәмһеткәндә әйтелә. Алама ҡолош, ни
сынһылыу га:] Ҡаҙ төшкән ер ҡама булыр, тирәйомош, әйтә һал да ҡайта һал; 2) әллә кем булып,
-ягы уба булыр. Ү ҙ эйәһен Манымаһа ла, Ҡолмаҡтанып маташҡан кешене кәмһеткәндә әйтелә.
түбәгә ҡома булыр, «алпамыш а».
ҡ о л п а и. иҫк. Д әрәж ә, абруй.
ҡомағай с . Вик, үтә ныҡ ҡомһоҙ. Аҡсага
Ҡ О Л П аЛ Ы с. иҫк. Дәрәж әһе ҙур булған;
ҡомагай. Аш ау га ҡомагай. ■ Ҡалын биргәнгә
абруйлы, хөрмәтле. Бошман бей ҙә, үҙенә оҡшап
саҡлы кейәү ҡыҙ янында өс көндән артыҡ ҡунһа,
үҫкән балалары ла бөтә Ҡыпсаҡ ерендә ут йө
ҡомагай тип һанайҙар. М. Буранғолов.
гөҙҙә.

күрмәгәнһегеҙ әле.
Һ. Дәүләтшина. Ҡ олон таҡыры диал. елелек.
Ҡ О Л О Н Ҡ О Й РО Ҡ и. Ҙур ллбар башлы ҡыяҡ
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ҠОМ
ф Ҡомагай
Әйтем.

ҡорһагы

өсөн

бәләгә

төшөр.

ҡ о м а ғ а й л а н ы у ҡ. 1 . Ҡомағайға әйләнеү,
ҡомағай булыу. Батшалар улар ерҙәре артып

3.
с. мәг. Мал өсөн, байлыҡ өсөн бөтә көсөн
һалған; ҡомһоҙ. Атаһы [Ғамирҙың] гел донъя

малы артынан ҡыуа торган ҡомар кеше булды.
В.

Викбаи.

күбәйгән һайын, байыган һайын комагайлана.

•

Һ. Дәүләтшина.
2. Ҡомағайльгк күрһәтеү. Б ы л кешеләр, бөтә

ҡ о м а р л а н ы у ҡ.

донъя рәхәтен ашауҙан тапкан һымаҡ, ҡомагайланып ашауы кәйефте боҙа башланы, С. Ҡ Уд аШ.
ҡомағайлыҡ и, Вик, үтә тсомһоҙ булыу
сиФаты. Ҡомагайлыҡ күрһәтеү,
ҠОМаҒЫУ 1(тсоматс*) ҡ. Ҡоматс менән тсапланыУ, юпгкын УлтырыУ. Самауыр комагып кит
кән,
ҡ о м а ғ ы у 2 (ҡомаҡ*) ҡ. диал. Буръяҡланыу.
Ҡ О М АЙ 1 и. диал, ҡар, ташбаш 1.
Ҡ О М аЙ 2 и, диал. Ҡомайыл,
ф Ҡомай үләне ҡар, үлән.
ҡомайыл и. 1. Ҡом ҠатыШ тупратс.
2. ҺыУ төбөндәге Ҡом. Беҙҙең һалыбыҙ ҡомайылга барып терәлде, Ә. Вшсчәнтәев.
ҠОМаЙЫЛЛЫ с, диал, Вүръятс. Шәрифә .. аҡ
ташҡа ултырган да ҡомайыллы тулҡындарга
ҡарап йырлап ебәргән, Ш. Шәһәр.
Ҡ ОМ аҠ 1 [РУС. хомяк] и. Кимереүселәр ғаиләҺенә тсараған, нәҙек оҙон тсойротсло, Һор төҫлө
йәнлек; сыстсан. [Бесәй] алдында яңы гына йәне
сыҡҡан ҙур ҡомаҡ ҡанһырап ята, Ф . Иҫәнғолов.
Ҡ ОМ аҠ 2 и, ҺыУ тсаината торған ҺаУыт (самаУыр, сәйнүк һ . б .) төбөнә Ултырып тсаттсан тсом
һыматс тсатлам; юппсын.
Ҡ О М аҠ 3 с. диал, Вүръятс. Ҡомаҡ һыу,
ҡ о м а ҡ а и, диал, ҡар. ташбаш 1.
ҡ о м а ҡ л а н д ы р ы у 1 ҡ. Ҡоматс2 менән
тсаплатыү, тсоматслы итеү. Сәйнүкте ҡомаҡлан

дырыу. Самауырҙы ҡомаҡландырыу.
ҡ о м а ҡ л а н д ы р ы у 2 ҡ. диал. Буръяҡлан
дырыу. һы уҙы ҡомаҡландырыу.
Ҡ ОМ аҠ ЛаНЫ У 1 ҡ. Ҡ оматс2 менән тсапланыү, тсоматс ултырыү. Самауыр ҡомаҡланган.
Ҡ О М аҠ Л аН Ы У 2 ҡ. диал. Вүръятсланыү.
һ ы у ҡомаҡланган.
ҠОМаҠТЫРЫУ 1 ҡ. диал. ҡар. ҡомаҡланды
рыу 1. Сәйнүкте ҡомаҡтырыу.
ҠОМаҠТЫРЫУ 2 ҡ. диал. Буръяҡландырыу.
һы уҙы ҡомаҡтырыу.
Ҡ О М а Л а Ҡ и. бот. Түт һымаҡтар ғаиләһенә
тсараған иәппселт атс сәскәле, киртләс япратслы
үрмәле үҫемлек (сәскәһенән әсетке тсайнаталар).

Ҡомалаҡ сәскәһе. Ҡомалаҡ сүпрәһе. Ҡомалаҡ
йыйыу. Ҡомалаҡ киптереү, m Балтырган көп
ш әләрен өҙөп, муйыл, ҡарагат, бөрлөгән тиреп,
ҡомалаҡ еҫтәренә рәхәтләнеп, тугай бөгөлдәрен,
төпкөлдәрен ҡыҙыра инек. X. Назаров.
ҠОМ аН и. Төрки телдәрҙең береһендә һөйләшкән боронғо халытс (1 1 — 13 быуаттарҙа
көнъятс Дон-Волга далаларында иәнюгән) Һәм
шул халытстың бер к ет еһ е.
Ҡ О М аР и. 1. Нимәгәлер тсарата булған ярһыу
теләк; дәрт, мауытс. Ҡомар асылыу. Уйын ҡома

Ҡомарын асҡан теләген ҡандырган. Мәтсәл.

1. Ниндәйҙер теләк, м ау
менән ярһыу; дәртләнеү. Ҡомарланып
эшләү. ■ Ҡомарланып алган ҡатын тагы ла
ытс

ҡыҙыбыраҡ бәхәсләшергә йыйынгайны, бәхеткә
ҡаршы, Ғәбделхәкимов үҙе килеп етте. Я. Вә
лиев.
2. Туймаҫтай булып ярһыныу; тсомһоҙланыу.

Ҡомарланып ашау. Ҡомарланып мал йыйыу,
ш Ҡомарланып аҡса тотҡан ҡулдар устарында
һыгып тотҡанга, мөлдөрәшкән сәскәләрҙе күреп,
эҫтәремдә уттар тоҡана.. Ғ. Дәүләтов.
• Үтә ҡыҙыл тиҙ уңа, ҡомарланган тиҙ үлә.
Мәтсәл.

ҡ ом ар л ы с . ярһы у теләк уяттсан, тсомар
биргән; дәртле. Ҡомарлы уйын. Ҡомарлы эш.
ҠОМ аРЛЫ Ҡ и. 1. Нимә менәндер бик нытс
мауығыу сиФаты. Ғ әбдрәшиттең йәнә бер нәмәгә
ҙур ҡомарлыгы бар: у л үҙенең буш ваҡытта
рында шахмат уйнарга ярата. Н. И ҙелбай.
2. Ҡомһоҙлоҡ. К үңелен сорнап рәхәтлек биреп
торган милек ҡомарлыгы ҡаты ихтыярлы Н урулланы йыш ҡына йомшартып ҡуя. Ғ. Хөсәйенов.
Ҡ О М аР Т а с. диал. ҡар. томра 1 1. Атайым
дың биргән ере ҡомартаһыҙ ятып ут булган
(Оеңлә үҙән).

ҠОМ аРТҠЫ и. Ворондан тсалған иҫтәлекле
нәмә; мираҫ. А рхеологик ҡомартҡы. Әҙәби ҡо
мартҡы. ■ Ҡ урай быу аттан-быу атҡа һаҡланып,
ата-бабанан

бер

ҡомартҡы булып ҡалган.
Тарихи ҡомартҡыларҙы һәм
башҡа культура байлыҡтарын һаҡлау тураһын
да хәстәрлек — Башҡорт АССР-ы граждандарының бурысы. Ваппеорт аООР-ының К он
Ғ. Оөләймәнов.

ституцияһы, 1984. / К емдеңдер төҫө итеп һателанған иҫтәлекле нәмә. Атайымдан ҡомартҡы

булы п ҡалган мылтыҡты алып, һунарга киттем.
Н. Мусин.

ҡ ом ар ты у

ҡ. 1. Болғандырыу, буръятелау.

Шишмәне ҡаҙҙар төшөп ҡомартҡан.
2.
күсм. асы уҙан тсайнау (тсанға тсарата). Ҡ ан
ды ҡомартыу.

ҡ о м а р ы у ҡ. 1. Волғансытсланыу, буръяҡ
ланыу. Ямгырҙан һуң һыу ҡомарҙы.
2.
күсм. асы уҙан ҡайнау, болғаныу (ҡанға
тсарата). Ҡандары ҡомарып, яралары тоҙланып
килгән йыуан ҡорһаҡтар, был һүҙҙе ишеткәс,
яры ла яҙҙы лар. Ғ. Дәүләтпшн.
ҠОМ аС [гәр.] и. асытс тсыҙыл төҫтәге йоҡа
тауар. Ц Ҡомас байраҡ. Ҡомас күлдәк. ■ Ҡ ы
ҙы л ҡомас йәйелгән өҫтәлдең ике осонда ла сәс
кәләр тора. Ғ. Ғүмәр. Ҡ омас ҡыҙыл тсомас төҫөн

дәге тсыҙыл.
ф Ҡ омас мал ш ул уҡ ҡыҙыл мал (ҡар. мал).
Үтмәҫ ҡомас ш ул уҡ үтмәҫ тауар (ҡар. тауар).
• Өҫтө ҡомас, тамагы ас. Мәтсәл.
ры. Эш ҡомары. Ярыш ҡомары,
ҡ о м а я ҡ 1 и. иҫк. Оалғы яныу өсөн еүеш тсом
2. с, мәг. Нимә менәндер нытс мауытстсан, нимә һалып йөрөтөлгән һауыт.
гәлер әүәҫ булған. Ҡомар һунарсы, ш һ ү ҙен ән
ҠОМаЯҠ 2 и. диал. ҡар. ҡомайыл 2.
һәр әҙәмдең әҙәм һынар, бер-берен кәметеүгә
ҠОМБаҒЬНН и. һөйл. Көнбағьпн.
әҙәм ҡомар, атсмулла.
ҠОМҒаН и. 1. Йыуыныу, сайыныу өсөн тото
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нолған оҙон муйынлы, т ек ә моронло Ьаүыт. Еҙ

рыган йөҙө аҙ гына асылып киткәндәй булды ла,
тиҙ үк киренән ҡараңгы сырай алды. Ф . И ҫән

ҡомган. Ҡомган ҡапҡасы. Ҡомганга һыу ҡойоу.
■ Яурынына һөлгө элеп, еҙ тас, еҙ ҡомган то
топ, Байрас йылы һыу менән ҡунаҡтарҙың
ҡулы н йыуҙырып сыҡты. 3 . Вишнева.
2. диал. Сәйгүн. Комгандагы сәй.
ҠОМЙОУ ҡ. диал. ҡар. ҡомарыу 1.
ҠОМҠалаҠ н. иҫк. Еүеш ҡомға манып, сал
ғы яный торған ллпаҡ ағас; тсомлотс.
Ҡ О М Л аН Ы Ү ҡ. Ҡом тсатнашыү, тсомға буялыУ. һ ы у га барһаң, бар иртәрәк, ҡомланһа ала
алмаҫһың (Халытс йырынан).
ҠОМЛау ҡ. Ҡом тсатнаштырыу, тсомға буяу.

[Хәсби:] Самауырымды ҡомлап ҡат-кат таҙарта
торгас, һемәген төшөрҙөм, В. Бшсбай.
ҠОМЛаУЫС и, диал. Ҡомтсалатс.
Ҡ О М ЛО с. Ҡом менән аралаш, тсом тсатыш.
Ҡомло тупраҡ. ■ Көтөү .. ҡомло кырсынга ки
леп төштө. Һ. Дәүләтшина. Таң яҡтыһы ныҡлы
беленгәс, ҡыуаҡтар ягынан килгән взвод коман
диры күренде. У л ҡомло ҡырсынды шыгырлата
баҫып, ашыҡмай гына атлай. «Оовет Ваштсортостаны», 1986, 24 июнь. / Ҡом баҫтсан, ҡом тсаплаған. А гиҙелкәй һыуы ай тын икән, яр ситтәре
бигерәк ҡомло икән (Халытс йырынан).
ҠОМЛОҠ и. 1. Ҡом күп булған, тсом баҫтсан

ер. һ и н әллә А гиҙел буйындагы ҡомлоҡҡа ҡыҙынырга бараһыңмы? р . Ғабдрахманов.
2. Өҫтөн тотош тсом тсаплаған сахра; сүл.
3. диал. Ҡомтсалатс.
ҠОМОҒОУ (тсомотс**) ҡ. 1. Оҙатс ултырып
ярмаланыу (балға тсарата). Ҡ омоҡкан бал.
2. Ҡ ом баҫып һаиығыу (йылға, күлгә тсарата).
[Нәркәс — һәүбәнгә:] Ҡомогор кү л төптәре,
ылымыҡ баҫыр у л сакта, «Атсбуҙат».
3. диал. Юштсынланыу. Ҡомоҡкан сәйгүн.
ҠОМОЙ 1 и. Валсыҡтан яһалған сеүәтә; йәйпәК көршәк. һөттө комойга ҡойоу.
ҠОМОЙ2 и. диал. ҡар. ташбаш 1. Ҡомой ҡап

тырыу. ш һ ы у керҙем ҡолас ташлап, ашауҙы
ла онотоп йөрөнөм, көн буйы ҡомой аулап.
Б. Викбаи.

ҠОМОҠТОр ОУ к. Оҙатс ултыртып ярмалан
дырыу (балға тсарата). Балды ҡомоҡтороу.
ҠОМОрЛОҠ и. диал. Энәлек. Ҡоморлоҡ

сәскәһе.

ҠОМОрТҠО и. диал. Бабасыр.
ҡ о м т а ш и. Ҡомдан барлытсҡа килгән таш.
Ҡомташ ятҡылыҡтары. Ҡомташ түшәү. Нефть
күбеһенсә ҡомташ йәки эзбизташ ҡатламдары
нан сыга. Д. Вураҡаев.
ҠОМ ТӨ р ТКӨС и. диал. ҡар. Ташбаш 1. Яр
ситендәге шарлауыҡта, кырсын таштарга морон
терәп, комтөртҡөстәр, бәрҙеләр я л итә. 3 . Вии
шева.

ҠОМһараҠ и. диал. Ҡ обара. Ҡомһарагы
осҡас

даланың,

аңланым мин Амударъяны.

К. Кинйәбулатова.

ҠОМһаРЫЛЫУ ҡ. ҡар. ҡомһарыу.
ҡ о м һ а ры н ы у к. ҡайт. ҡар. ҡомҺарыу 1.
Ҡомһарынып дошман ниҙәр уйлар Октябрҙәр
үкереп үткәндә. В. Вәлит.

ҡ о м һ а ры у ҡ. 1. Төҫ боҙолоу, тсараңғы сы
рай алыу; тсобара осоу, буҙарыу. Й өҙө комһарыган. Төҫө комһарыган. ш Бикмырҙаның комһа-
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ғолов.
2. күсм. Асытс, салт төҫтө юғалтыу, тсараңғыланыу; боҙолоу. Көн комһарыны. һ ы лы у кояш
көлә-көлә күҙҙән югалды. В. Вәлит.
ҠОМҺОҘ с. 1. атссаға, мал-мөлКәтКә туйма
ған; тсомар. Ҡомһоҙ кеше. ■ Бар ине замана,

'ер ҙә, һыу ҙа һинең кеүек [Хәйретдингә ҡарата]
ҡомһоҙ йыртҡыстар ҡулында ине. Б. Бикбаи.
2. Ашауға туймаҫ; мәскәй. Борон-борон заман
да, ҡалын ҡара урманда йәшәгән, ти, бер ҡом
һоҙ б ү р е :.. ҡышын, төн һайын бер аранга төшөп,
һарыҡ-кәзәне ҡырып йөрөгән, ти. 3. Бии
шева.
• Ҡомһоҙ ҡоторһа, ҡоҙоҡҡа ҡармаҡ һалыр.
Мәҡәл. Ҡомһоҙ үҙе туйһа ла күҙе туймай. Әйтем.

Ҡомһоҙ эт ҡуян алмаҫ, алһа ла тиреһе ҡалмаҫ.
Әйтем.

ҠОМҺОҘЛАНЫУ ҡ. 1. Атссаға, малға туймаҫ
булыу, тсомЬоҙ булыу, һунарсы ҡомһоҙланып,
ш ул төймәне һалдырып алганына үкенә (Әки
әттән).
2. Ашап туймаҫ булыу; мәскәйләнеү. Сверин
өҫтәлгә әҙерләнгән икмәк-майҙар ҙы ҡомһоҙла
нып ашай башланы. А. ТаЬиров.
ҠОМҺОҘЛОҠ и. ҠомЬоҙ (1 мәғ.) кешегә хас
сиФат. Социалистик милекте шәхси байыгыу һәм
ҡомһоҙлоҡ маҡсатында файзаланырга бер кем
дең дә хаҡы юк. Баппсорт АССр -ының Консти
туцияһы, 1984.

ҠОМҺОЛ с. Ҡом тсатнаш, әҙ генә ҡомло. Ҡом
һол тупраҡ,

ҠОМҺОНОУ ҡ. диал. ҠомЬоҙланыу. Б и ләү 
ендә тибенеп ятҡан ҡыҙын супылдатып үпте
ҡомһоноп. М. Тажи.
ҠОМҺОрАУ ҡ. диал. ҠомЬарыу. [Егеттең]
төҫө лә бик асыулы, ҡомһорап тора икән, тим.
«Мәргән менән МалнҺылыу».
ҠОМҺОУ с. Ҡараңғы сырайлы; бошонтсо,
бойотс. Й өҙө ҡомһоу. // Ш үлгән ҡомһоу йөрө

гәнгә, һаман шиге булганга, һытыҡ йөҙөн күр
гәнгә һом ай унан һагайган. «Урал батыр».
ҠОМҺӨрҒӨС и. диал. ҡар. ташбаш 1.
ҠОМЪЯНЫУ и. диал. Ҡомҡалаҡ.
ҠОН и. 1. тар. Үлтерелгән кеше өсөн луап
итеп түгелгән ҡан йәки түләтелгән хаҡ. Ҡон
ҡыуыу. Ҡон ҡайтарыу. Ҡон һорау. Ҡон түләтеү.
■
[Күсәкби:] Мин атамдың ниндәй конон алай
ым, минең атам тере бит, уны һис кем үлтермәгән
һәм һис кем язалаганы юҡ. «К үсәкби». Етем ҡал
ган катын губернаторҙың үҙенә үк барырга
мәжбүр була. Губернатор иһә кеше үлтергән
кеш еләрҙән ҡон түләтергә ҡуша. С. Ғалин.
2. Бер төрлө насарлыҡҡа йәки яманлыҡҡа
тсаитарылған яуап; үс. Кемдәндер кон алыу. Ҡон

ҡайтарыу, ш Уралымды талаган яуы з хандан
ҡономдо ала торган батырмын. «Мәргән менән
Маянһылыу».
3. Кеше иҫәбенә, кеше көсөнән үҙләштерелгән
хатс. [Гөлйөҙөм:] Йәштән төшөп һеҙгә эш лә
нем — агыу сәсеп оҙатаһыгыҙ. Кеше ҡоно күпкә
ебәрмәҫ әле. Һ. Дәүләтшина.
• Аттың ҡоно тауҙа һынала, егеттең ҡоно
яуҙа һынала. Әйтем.
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ҠОНаЖ ЫН и. Ике йәштән өс йәшкә тиклемге
бейә. Алма сыбар ҡонажын,
ҠОНаН и. Ике йәштән өс йәшкә тиклемге ай
ғыр. Туры бейәнең колоно йүгән кейҙергәндә
ҡонан, серге һалганда дүнән, эйәр һалганда тол
пар булды, ти (Әкиәттен).
ф Ҡонан үгеҙ ике йәштән өскә тиклемге үгеҙ.
Ҡ О Н а Н С а и. диал. Ҡонажын.
ҠОНаР с. Эшкә Уңған; эшлекле, 6улДыҡлы.

Ҡонар егет. Ҡонар булы у.
ҠОНаРЛЫ с. ҡар. ҡонар. Ҡонарлы кеше.

ҡонарһыҙ с . Эшкә уңмаған; эшлекһеҙ, булдыҡһеҙ. Ҡонарһыҙ кеше. Ҡонарһыҙ булы у.
ҠОНДОҘ и . 1. Кимереүселәр төркөмөнә ҡара
ған көрән йөнлө, Яҫы лланғас ҡойроҡло ҺыУ
буйы йәнлеге. Ҡондоҙ тиреһе, ш Көнө буйы эш
ләп талгандар ҙа, өңдәрендә йоҡлай ҡондоҙҙар,
М. Уразаев. Элегерәк Камчатка ҡондоҙоноң ти

реһе донъяла иң ҡиммәтле йәнлек тиреһе ине,
Ж. Кейекбаев. Ҡапҡан гына һалдым ай күк боҙга, ҡама йәнлек менән ҡондоҙга (Халыҡ йыры
нан).
2. с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.

Ҡондоҙ бүрек.
ф Һаҙ ҡондоҙо кимереүселәр төркөмөнә ҡара
ған ҡиммәт тиреле, ҺыУҙа һәм ерҙә йәшәгән йән
лек һәм шУл йәнлектең тиреһе; нутрил.
ҠОНДОр [РУС. (исп. ] и. Башы, муйыны ллан
ғас булып, емтек менән туҡлана торған эре йырт
ҡыс ҡош (Көнълҡ америкала иәшәи).
ҡ он дораҡ и. 1. бот. Ҡыяҡлылар ғаиләһенә
ҡараған ҡылҡ япраҡлы һаҙ үләне; һаҙ мүге. Б а 

бай байга утын ҡырҡҡан, йүкә һуйган, күмер
үртәгән, ҡондораҡ йолҡҡан, бүрәнә ҡырҡҡан
(Әкиәттән).
2. с. мәг. Ҡуйы, нәҙек, ваҡ һабаҡлы, ваҡ ба
шаҡлы (ашлыҡҡа ҡарата). Бы йыл иген ҡондо

раҡ булды.
ҠОНДОр а у ҡ. Тап-таҙа, тоноҡ булыу. Ҡ он
дорап та ятҡан һалҡын шишмә эсһәң, йөрәгеңә
боҫтама (Халыҡ йырынан).
ҠОНЙОР 1 с. диал. ҡар. ҡондораҡ 2. Ҡонйор
игендең башагы ла ваҡ була.
ҠОНЙОр 2 с. диал. Мыштыр, бызмыр. Ҡ он
йор кеше.
ҠОНЙОр Л а у ҡ. диал. Мыштырлау, бызмыр
лау. Ҡонйорлап йөрөй.
ҠОНО и. 1. һы уһарҙар ғаиләһенә ҡараған
оҙон, ҡуйы көрән йөнлө, ялбыр ҡойроҡло, ҡыҫҡа
аяҡлы йыртҡыс йәнлек (тайгала иәшәи, күберәк
үләкһә ашай). Ҡоно тиреһе, ш Бүре типкән
бөркөттәй, колон тотҡан ҡонолай. Т. Хәибуллин.
2. с. мәг . Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.

Ҡоно бүрек.
3. с. мәг. күсм. аҡ саға, мал-мөлкәткә туйма
ған; ҡомһоҙ. Ҡоно кеше. ■ [Мәхмүт:] Башҡорт
байы ла, рус байы ла бер ҡалыптан. Береһен дә
маҡтап булмай. Улар икеһе лә ҡоно, икеһе лә
ҡарга. Ж. Кейекбаев.
ҠОНСОЛ с. Ҡон ҡаитарыусан, үс алыусан.
Ҡонсол кеше.
ҠОНТ с. диал. "Тырыш. Эшкә ҡонт кеше.
ҠОНТҺОҘ с . диал. Тырыш булмаған, ялҡау.
Эшкә ҡонтһоҙ кеше,
ҡоңғор 1 окш. Тоноҡ ҡына яңғырап сыҡҡан

676

ҠОР
тауышты белдергән һүҙ. Ҡоңгор итеү, Ҡоңгор

иткән тауыш,
Ҡ О Ң ҒО р 2 с, диал. Ҡуңыр. Ҡоңгор күҙ, Ҡ оң
гор сәс,
ҠОҢГОР ҠаҢҒЫР оҡш, ҡар, көңгөр-ҡаң
ғыр.
Ҡ О Ң ҒО Р Ҡ О Ң ҒО Р оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡоң
ғор иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡоңгор-ҡоң

гор итеү, Ҡоңгор-ҡоңгор килеү.
ҡ о ң г о р л а у ҡ. Ҡоңғор-ҡоңғор иткән тауыш
сығарыу; ҡоңғор-ҡоңғор килеү. Ул [һуйыр] ҡоңгорлаган ваҡытта гына атлайһың да, уның ты
ныуына гына һин дә шып туҡтайһың. «Совет
Башҡортостаны», 1965, 17 март.
Ҡ О Ң ҒО ЭТ с . 1. асы ҡ ҡуңыр. Ҡоңгорт күҙ.
■ Ҡоңгорт сәстәремә сал йүгергән, ә һин һаман
мине йәш тиһең. А. Игебаев. / Ҡ ара һөрөңкө,
ҡараңғы сырайлы; томһа. Ҡоңгорт йөҙлө.
2. Салт аҡ түгел; ҡараһыу. Бойҙай яҡш ылап

елгәрелмәгән ине, шуга оно ҡоңгорт булган.

ҠОҢҒОрТЛаНЫУ ҡ. Ҡоңғорт төҫкә инеү,
ҡоңғорт төҫ алыу. Тугай тирәктәре томһаланды,
ҡоңгортланды баҫыу ситтәре. С. Ҡ удаш .
ҡ о п кис. Ҡо#* ижеге менән башланған төп си
фат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрәж әһе
бирә. Ҡоп-ҡоро. Ҡоп-корош.
Ҡ О П -Ҡ О П , ҡоп та ҡоп оҡш. Эсе ҡыуыш, ты
шы иомшағыраҡ нәмәгә һуҡҡанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ. Ҡоп-ҡоп итеү. Ҡоп-ҡоп
килеү.
ҡ о п о л д а у ҡ. Ҡоп-ҡоп итеү, ҡоп-ҡоп килеү.
ҡ о п т о р - ҡ о п т о р оҡш. Ҙур итекте ҡуңал
таҡ кейеп йөрөгәндә сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Ҡоптор-ҡоптор итеү. Ҡоптор-ҡоптор килеү.
ҡ о п т о р л а у ҡ. Ҡоптор-ҡоптор иткән тауыш
сығарыу; ҡоп-ҡоп килеү.
Ҡ О Р 1 и. 1. Тауыҡтар отрядына ҡараған эре
ҡыр ҡошо; ҡыр тауығы. Ҡор көтөүе. Ҡор уйыны,

ш Я ҙ ине. Ҡаран тауы итәктәрендәге сауҡалы ҡ
тарҙа ҡор уйнай. С. Кулибаи. Н оябрҙең беренсе
яртыһында ҡар ята. .. Ҡорҙар ҡайын, ә һуйырҙар
карагай урмандарына күсәләр. « Совет Башҡор
тостаны», 1969, 1 ноябрь. Б уҙ ҡор инә ҡор; бу
ҙыҡай. Ҡ ара ҡор ата ҡор; оҙан.
2. Ҡ орҙар, ҡор һымаҡтар зоол. тауыҡтар от
рядына ҡараған ҡоштар ғаиләһе исеме (ҡор, ағу
на, сел һ . б. инә).
ф Ҡ ор санаһы ҡар. сана.
Ҡ О Р 2 и. 1. Түңәрәкләп ултырған кешеләр
төркөмө. Йыйынга килгәндәрҙең бөтәһе лә ат

тарынан төшөп, ҡор булып түңәрәкләп ултыра
лар. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». / Һөй
ләшер, кәңәшләшер өсөн йыйылған иыиын;
йыйылыш. Ҡор йыйыу. Ҡорга килеү. / Һый
мәжлесе; табын. И рҙәр ҡоро. Ҡатындар ҡоро.

[Тәңкәбикә:] Я лсы гол эште яйлап ҡайтһа, оло
лар ҡоро йыйырбыҙ. Бар, килен, ҡымыҙ бешә
торһондар. М. Кәрим.
2. Бер берәмеккә ойотҡ ан халыҡ. Ҡор башы.
■ Л енин телмәр тотҡан көн бөгөн кеш еләрҙең
бәхет байрамы, халыҡтарҙы оло ҡорга йыйып
тулҡынлана уның байрагы. Б. Вәлит. Й ылдар
үтә. Бы ларҙың тармагы ҙур бер нәҫел-ырыуга
әйләнә. Бөтәһе бер ҡор булып йәшәйҙәр былар
(Хикәиәттән). / Ҡатнашып йәшәгән бер тиҫтер

ҠОР
яҡын к етел әр төркөмө. Ү ҙ ҡоронда Әхсән иң
зирәк, иң сос егет булган (Хикәйәттән).
ф Ҡатын (йәки ир, егет) ҡорона инеү олоға
һан .булып, бүтәндәргә тиң булып йөрөр йәшкә
етеү.
# Яман кеше ҡор боҙа. Әйтем.
Ҡ О р 3, баш ҡор и. Кирәгәнең өҫкө ситенән
уратып бәйләү өсөн буйлы-буйлы итеп кәзә
йөнөнән һуғылған Яҫы бау.
ҠОрАЙЫШ и, диал, Дүрттән тсорап этлән гән
ҡырпыулы бүрек.
ҠОраҠ 1и. Аралашып, сер л әт еп йәшәгән бер
й әттәге бер быуын к ет ел әр төркөмө.
ҠОраҠ 2 и, диал, ҡар, ҡорама 1, 2. Ҡораҡлы

юрган,

К 0 ра ҡ т а ш н. Бер ҡораҡ 1 кешеләре (бербереһенә тсарата); замандаш, йәштәш. Ҡ ораҡ
таш булы у, ■ [Сәйет:] Эй, Көтөр1 Ҡораҡташ
булмаһаҡ та, ҡорҙашбыҙ, һ и нән алыр малым юҡ,
барымта ю ллар барымтам юҡ (Хикәйәттән).
ҠОраҠҺЫУ ҡ. диал. Ҡорғаҡһыу. Ҡораҡһыган мискә.
ҠОраЛ и. 1. Һөжүм итеү, һуғышыу, һөжүмдән һаҡланыу өсөн махсус эшләнгән йәки шул
матссатта тсулланылған нәмә. һ угы ш ҡоралы.

Атыу ҡоралдары. Ҡорал заводы. Ҡ орал көсө,
Ҡ улга ҡорал алыу. Ҡорал тотоп яу га сыгыу.
Ядро ҡоралын тыйыу, ш Беҙ һаҡларбыҙ һине
,. илем, .. ҡорал менән, әгәр кәрәк булһ а , — тән
менән. М. Хәй. Салауат батыр ҡоралы — еҙ б а 
шаҡлы гына уҡ икән (Халытс йырынан).
2. йыйн. Верәй эш баштсарғанда тсулланыла
торған төрлө тсулайлама, инструмент һ. 6. А у
ҡоралдары. А уы л хужалыгы ҡоралдары. / Көй
башҡарыу, музыка уйнатыу өсөн махсус эшлән
гән инструмент рәүеш ендәге нәмә. Уйын ҡоралы.
М узыка ҡоралдары, ш Ҡ урай — башҡорт х а л 
ҡының милли музыка ҡоралы. Ғ. Сөләймәнов.
3. күсм. Нимәнелер тормоштса ашырыу, нимә
гәлер ирешеү сараһы. И деология ҡоралы. Тәр
биә ҡоралы. Тел — аралашыу ҡоралы, ш Ш ул

белем [ленинизм] һугыш көнөндә еңеүсе ҡорал
булды. р . Ниғмәти. Сәхнә, күптәр уйлаганса,
күңел асыу, я л итеү урыны гына булмай, бәлки
синфи бер ҡорал да булып сыҡты. И. Насыри.
ф Ҡ орал күтәреү тсорал тотоп Яуға тсалтсыу.
Ҡ орал ташлау еңелеп буйһоноу, көрәште тутстатыу.
• Ҡорал кемдеке — заман шуныҡы. Әйтем.
Ҡ оралда ҡырҡ кешенең көсө бар. Әйтем.
Ҡ О р а л а Й и. Боландар ғаиләһенә тсараған
бәләкәй генә сататс мөгөҙлө, оҙон, нәҙек аяҡлы,
тсыҫтса тсойротсло, ерән төҫлө тсырағай хайуан;
илек. Ҡ оралай мөгөҙө. Ҡ оралай тиреһе, ш Ҡ о

ҠОР

ҡ

ҠОраЛ-ҠОрам аЛ и. йыйн. Хеҙмәттә тсул
ланылған төрлө тсорал, инструмент һ. б. Зилский

иген эш ләү өсөн кәрәкле булган бөтә ҡорал-ҡорамалдарҙы алдан уҡ әҙерләтеп ҡуйган. Ҡ а
мыт, сбруйҙар, тәзе агастары, уларҙы бәйләй
торган бөлдөргәләрҙе яңы ҡайыштан яһатып,
уларҙы дегетләп ҡуйган. Ғ. Дәүләтшин.
Ҡ 0 ра л л а н д ы ры лы у ҡ. төш. ҡар. ҠО
ралландырыу. А уы л хужалыгы техника менән
ҡоралландырыла.
Ҡ Ор аЛ Л аН Д Ы р Ыу ҡ. 1 . Хәрби тсорал менән
тәьмин итеү, тсораллы итеү. Ғәскәрҙе ҡорал
ландырыу.
2. Эш тсоралы менән тәьмин итеү. А уы л хужалыгын ҡоралланды рыу. ■ Предприятиеларҙы
техник яҡтан ҡайтанан ҡоралландырыу һәм ре
конструкциялар күләме арта. «Совет Вашҡортостаны», 1986, 26 ғинуар.
3. күсм. Эш сараһы менән тәьмин итеү.
ҡ о ра л л а н ы у ҡ. 1. Һуғыш кәрәк-яратстары
булдырыу, тсорал ететтереү; ҡулға тсорал алыу.

Баштан-аяҡ ҡоралланыу. Ҡоралланган кеше.
■
Ун ике башҡорт батыры уҡ, ҡылыс менән
ҡоралланган ине (Хикәйәттән).

2. Э т тсоралы менән тәьмин ителеү, э т ҡора
лын, э т кәрәк-яраҡтарын булдырыу. Машина
менән ҡоралланы у. ■ Ҡеүәтле техника менән
ҡоралланган ауыл эшсәндәре колхоздың эконо
микаһын ныгыта. «Совет- Башҡортостаны»,
1969, 14 декабрь.
3. күсм. Ниндәйҙер эшмәкәрлек өсөн кәрәкле
мәғлүмәт алыу, тейешле белемгә эйә булыу. Б е 

лем менән ҡоралланыу. Ф ән менән ҡоралла
ныу.
Ҡ О РА Л Л Ы с. 1. Ҡорал тоттсан, тсоралы бул
ған. Ҡ ораллы гәскәр. Ҡ ораллы һалдат. ҠоралЛы көстәр армиЯ, ғәскәр. Совет ҡораллы көс
тәре.

2. Һуғыш тсоралдары тсулланылған, төрлө
бәрелештәр менән үткән. Ҡ ораллы восстание.
Ҡ ораллы яу.
# һ ә н ә р ле кеше — ҡораллы кеше. Әйтем.
ҡ о ра л һ ы ҙ л а н д ы ры лы у ҡ. төш. ҡар.
ҡоралһыҙландырыу.

ҠОр аЛҺЫҘЛаНДЫр Ыу
ҡ.
Ҡоралһыҙ
итеү. Ғәскәрҙе ҡоралһыҙландырыу, ш Ү ҙ мыл
тыҡтарыбыҙ менән ҡайтырга сыҡһаҡ та, Киевҡә еткәс, беҙҙе ҡоралһыҙландырҙылар. Т. Й ә
нәби.

ҠОраЛҺЫҘЛаНЫу ҡ. 1. Еңелеп буйһоноу,
көрәште тутстатыу.
2. Ҡоралды кәметеү, тсоралды бөтөрөү. Ҡ о

ралһы ҙланы у политикаһы.
ҡ о ра л ы у ҡ. төш. ҡар. ҡорау '. Ҡ оралган
юрган.
ралайҙар уйнаҡлашып, ҡыуаҡлыҡтар, бейек
үләндәр аша ҡар туҙаны туҙҙырып сабалар.
ҠОра м а и. 1. Өскөлләп йәки дүрткелләп
С. Кулибай. Таштан-ташҡа ыргып уйнап йөрөй ҡыртсылған тауар киҫәге; тсыйытс. Ҡорама ҡорау.
сапсан кейек — һиҙгер ҡоралай. Ҡ . Д аЯн.
Ҡорама йыйыу, ш һанды ҡ ҡына тулы һай ҡора
ф Ҡоралай һыуығы май айының тәүге яртыма, һайлаһам да сыҡмай бөтөнө (Халытс йыры
һында була торған һыуытс.
Ҡ 0рал даш и. Ҡорал тотоп бергә һуғыштсан
иптәш. Автоматым ҡыҫып, баҫып торҙом ҡорал
даштарымдың алдында. р . Ниғмәти. Мин ҡо

ралдаш дуҫтарымдың ҡаһарманлыгы хаҡында
һөйләп бирергә теләйем. Ғ. Әмири.

нан). Ҡырҡ ҡорама тсорап, .ялғап бөтөлгән бик
иҫке нәмә.
2. Ҡыртсындынан тсоралған тсаралды. Тирәләп
ҡорама ҡороп ҡуйылган. И. Кинйәбулатов.
3. с. мәг. Ҡорап яһалған. Ҡорама юрган.
4. "Гөрлө киҫәктән, ҡырҡындынан ҡорап яһал

677

ҠОР

ҠОР

ған өй: ҡаралтыһы; ҡорамал. Ҡорамалар байтаҡ:

нут ҡорбан көтә. Б. Мирзанов. Миһран ҡарттың
.. аслыҡҡа ҡорбан булы уҙан башҡа әмәле ҡал
маны. Т. Хәйбуллин. Торомтайы йөрөй .. осло
күҙҙәре менән үҙ ҡорбанын эҙләп. Ғ. Дәүләтшин.

һигеҙ босмаҡлы йорт, ике келәт, мал өйө, аласыҡ
һәм ҙур синлек. Ж. Кейекбаев.
5 . иҫк. Йыйынтыҡ. Ш игырҙар ҡорамаһы.
ҡорамал 1 и. йыйн. Эш өсөн кәрәк 6Улған
һәр төрлө ҡорал, ннстрУмент һ . 6. А уы л хуж алыгы ҡорамалдары. Ер бы раулау ҡорамалдары.
И ген ҡорамалдары. Тагылма ҡорамалдар. Эш
ҡорамалдары. Промышленность ҡормалдары.
■
Бер саҡ ш улай, дүрт атҡа экспедиция ҡора
малдары һәм ун көнгә етерлек аҙыҡ-түлек алып,
.. маршрутҡа сыгып киттек. Д. Бу раҡаев. һ ә р
бер йорттан үрткә ҡаршы берәр ҡорамал бил
дәләттек. Ғ. Дәүләтпшн.
ҡорамал 2 и. диал. Йорт Ҡаралтыһы.
ҠОрамалау ҡ. ҡар. ҡораУ 1. [Мотал —
Гөләйшәгә:] Ул бит һиңә тауыҡ кетәге ҡорамалау түгел. М. Хәиҙәров.

ҡорамалландырыу ҡ. Ҡорамалдар,
төрлө ҡорал менән йыһазландырыу, ҡорамалдар
менән тәьмин итеү.
ҠОРамаЛЫ С. Ҡорап яһалған, ҡоралған;
тсорама. Ҡорамалы юрган.
ҠОРаМЫШ и. диал. ҡар. ҡорама 1, 3. Дүрт

кел дә дүрткел ҡорамышты ҡорагым да килмәй,
инәкәй (О еңләүҙән).
ҡ о р а у 1 ҡ. Ҡорамаларҙы, киҫәктәрҙе бербереһенә ялғаУ, ялғап бер бөтөн итеү. Ҡорама
ҡорап юрган яһау. ■ Дүрткел-дүрткел ҡора
мышты ҡораһым да килмәй, инәкәй (О еңләүҙән).
•
Ҡорап-ҡорап тун тектем — ҡолонло бейәгә
биргеһеҙ. Әйтем.
Ҡ О Р а У 2 и. Ҡорап ҡуйылған нәмәнең бер
е л ә т ә . Ҡырҡ ҡораУ төрлө үрындан ямалған,
ҡорап нығытылған иҫке нәмә; алама. Ҡырҡ

ҡорау күлдәк. Ҡырҡ ҡорау тәҙрә.

ҡ о р а ш т ы р ы у ҡ. Унан-бынан тоташтырыү.

/Яманлыҡ Ьәм Фажиғә арҡаһында аүыр хәлгә
ҡалған кеше. Ғәйбәт ҡорбаны. Я уы злы ҡ ҡорба

ны.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҠОРБаН 2 и. Һаҙандар ғаиләһенә ҡараған эре
аҡ тәңкәле, яҫы, ялпаҡ сөсө һыү балығы. [Тай

фур ҡарт] еҙ батмустай яҫы ҡорбан, ҡарабалыҡ
ҡаптыра. Ә. Ч аны т.
ҠОРБаНЛЫҠ и. Ҡорбан 1 өсөн тәғәиенләңгән мал.

ҠОРБаШ и. ш ул уҡ. ҡор башы (ҡар. ҡор 2 2).
И лгә ҡорбаш булырҙай илдә ирҙәр булганда,
инде тагы ни тием. М. Буранғолов.
%
ҠОРБО и. диал. Ҡорҙаш .
# Ҡорбоң бөтһә, туйга барма. Әйтем.
ҠОРҒа и. диал. Ҡарасҡы.
ҠОРҒаҠ 1 с. Бик ҡоро, үтә ҡыуан. Ҡоргаҡ
һауа. Ҡоргаҡ көн. ■ Күсеп килдем мин ҡалага
Ы рымбур далаһынан, ҡоргаҡ елдәр иҫкән яҡтан,
ҡылгандар араһынан. Й. Солтанов.
ҡ о р ғ а ҡ 2 и. диал. Ҡорма. Тәҙрәгә ҡоргаҡ
ҡороу.
ҡ о р ғ а ҡ л а н ы у ҡ. ды м һыҙ эҫелә ҡыуанға
әйләнеү; ҡорғаҡ булыу. Көн ҡоргаҡланды.
ҠОРҒаҠҺЫУ ҡ. 1. Ныҡ кибеп ҡаҡшау,
ярыҡланыу. Ҡоргаҡһыган арба. Ҡоргаҡһыган
кәмә. Ҡоргаҡһыган тәгәрмәс, ш [Ҡурайсы] һыу
уртланы ла ҡоргаҡһыган ҡурайҙың эсенә бөрктө.
Н. Мусин. Ҡарт мөңрәй-мөңрәй кемдеңдер ҡор
гаҡһыган мискәһенә ҡоршау һугып маташа ине.
3.

Биишева.
2. Бик ныҡ кибеү, ныҡ кибеп ҡатыу; һыуһырау. Ҡоргаҡһыган тупраҡ, ш [Кәрим:] Ҡыҫып

У л [мәзин] ыҫмалалы еп менән ҡораштырып
ҡуш ан күҙлеген бер кейеп, бер сисеп ҡараны.

бәйләйек, йәш ҡабыҡ ҡоргаҡһып ҡатып киткән.

О. ағиш.

ҠОРҒаН и. Ишек, тәҙрәгә ҡоролған нәмә;
ҡорма. Ишек ҡорганы. Ҡорган ҡороу. Ҡорган
тартыу. ■ Тәнзилә әбей тәҙрә ҡорганының ситен
күтәрә биреп тышҡа күҙ һалды. М. Ғажи.
ҡ о р ғ а н л а у ҡ. Ҡорған ҡороу, ҡорған ме
нән ҡаплау. Тәҙрәне ҡорганлау.
ҠОРҒаУ ҡ. ҡар. ҡурғау.
ҠОРҒО 1 и. Һаҙлыҡтағы ҡоро урын, ҡоро
Ьуҡмаҡ. Ҡорамша керәкәлек аша ҡорго тапҡан.
Т\ Морат.
ҠОРҒО 2 и. диал. Ҡорма. Тәҙрә ҡоргоһо.
ҠОРҒОН и. диал. Һуйылған ҡош-ҡорттоң
ваҡ-төйәге (башы, муйыны, тәпейе һ . б.). Ҡоргон

ҠОРБаН 1[гәр.] и. 1. Мосолман ДиненДә : ал
ла исеменә салынған мал. Ҡорбан ите. Ҡорбан

салыу, ш Тайба әбей башҡа йылдарҙа ҡорбан
ашына иң тәүҙә Ғаббас мулланы, абыстайҙары
менән .. мәзинде саҡыра торгайны. 3 . Вишнева,
а ҡ ҡорбан ҙүр теләктәр теләп иәки нәҙер әйтеп
аҡ малдан салған ҡорб ан. [Ғәйшә әбей] бала

һының һаулыгына тип хәйерҙәр бирә, аҡ ҡор
бандар сала. Һ. Дәүләтшина. Ҡорбан байрамы
үраҙанан һуң 70 Көн үҙғас, Зөлхизә айының
10-сы көнөндә үҙғарыла торған дини байрам.
Ҡ орбан ғәйете ҡорбан байрамында мәсеттә
үҡылған намаҙ. Н әҙер ҡорбаны ниҙер әйтеп с а 
лынған ҡорбан. / Кем йәки нимәләр хаҡына
ғазап сигергә, нимәлер өсөн үҙен бирергә дусар
иткән йән эйәһе иәки нәмә. Ҡорбан итеү. Ҡорбан

һорау, ш Яңы өсөн иҫке ҡорбан, бабай, йәш
агыҙма һалҡын күҙеңдән. Ғ. Хәйри. Донъяһы
ҡорбан һиңә, эй .. ҡыҙ бала. Ш. Бабич.

И. Ғиззәтуллин.

ашы. Ҡоргон бәлеше.
ҡорҙаш и. 1 . Ҡатнашып йәшәгән, йәш яғы
нан яҡын булған замандаш кеше. [Яҡуп:] Бергәбергә ер йыртҡан, тир түккән ҡорҙаштар ни
әйтерҙәр ине икән? Б. Бикбай.

2. Бер табында, ҡорҙа булған кеше; табын
даш, ултырҙаш,
2. Ғөрлө бәлә-ҡаза ваҡытында һ . б. зыян күр
ҡ о р ҙ а ш ы у ҡ. Табындаш, ҡорҙаш булыу.
гән иәки Ьәләк бүлған к е т е иәки б а т ҡ а йән
ҠОРҘОРОУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡ о р о у 2. Тирмә
ҡорҙороу.
эйәһе. Көрәш ҡорбаны, һ угы ш ҡорбаны. ■ К ө
рәш юлында ҡорбан булган кешеләр ҡаланың
ҠОРЖОУ ҡ. диал. Ныҡ әсеү (һөт аҙығына
матур еренән һаналган почта ҡаршыһына ерлән
ҡарата). Ҡатыҡ ҡоржап киткән.
де. 3 . Шәрҡи. Ялтырай үткер ҡылыстар, һәр ми
ҠОРҠ ҠОРҠ оҡш. Ҡоштоң тамаҡ төбөнән
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сыҡҡан ҡалын таүыпгты белдергән һ үҙ. Ҡорҡҡорҡ итеү, ■ Бер аҙ бареас, ҡолагыма ҡорҡ-

һалҡын тейҙереп, билһеҙ ҡалды [әбей]. В. Ә х

ҡорҡ иткән тауыш сагылды. Бы л һуйыр ине.
Н. Му син.

ҡ о р ҡ о л д а й и, диал. Күмәгәй. Ҡорҡолдайы
йоҙроҡ хәтле булы п сыгып торган арыҡ, оҙон
муйынлы, салыш күҙле .. м улла, .. мендәр өҫтөнә
менеп ултырҙы, 3 . Виишева.
ҡ о р ҡ о л д а у ҡ. Ҡорҡ-ҡорҡ иткән ТаУыШ
сығарыУ. Байбисә барып етергә лә өлгөрмәй,
кәртә буйында ҡорҡолдап йөрөгән тауыгының
себешен төйлөгән тибә лә, ҡайҡалап һауага кү 
тәрелә, Я, Хамматов. Ҡоҙгон ҡорҡолдаһа, мәйет
сыгыр, Һыпамыт.
ҠОрҠОЛДаШЫУ ҡ. урт, ҡар, ҡорҡолдаү.
Күктән ҡоҙгондар ҡорҡолдашып үтеп бара
(Әкиәттән).
ҡ о р ҡ о р оҡш. Ҡ о т т о ң тамаҡ төбөнән гөрөлдәберәк сыҡҡан ҡалын таүыпгты белдергән
һүҙ. Ҡор-ҡор килеп торналар һөйләшә,
ҠОРҠОРаЙ и, диал. ҡар, ҡурылдай '.
ҠОРҠОРаУЫҠ и, диал. Боғарлаҡ.
ҠОРЛаУ ҡ. М әжлес булып табын ҡороү, ҡор
яһаү. Табынды тултырып, ҡорлап ултырган

ҡарттар бында һөйләгәндәрҙең бик күбен аңлай
алманы, Ш. Шәһәр.
ҠОРЛО бәйл, һөйл. Төп килеттәге һүҙҙән
һүң килеп, сағыштырмаса кимәл-дәрәжәне күр
һәтә; тиклем. Б ы л ҡорло һыуыҡ түгел ине кисә.
ф Ни ҡорло ни рәүеш ле, нисек. [Кинйәбай:]
Фронтта хәлдәр ни ҡорло? С. МиФтахов. Шул
ҡорло шүл тиклем, сикһеҙ, бик. Ш ул ҡорло

бейек тау,

ҠОРМа и. Ишек, тәҙрәгә ҡоролған нәмә;
ҡорған. Селтәр ҡорма. Ҡорма элеү. Ҡорма тар
тыу, ш Тәҙрә ҡаҡтылар. Әҡлимә ҡорманың бер
ситен күтәреп тышҡа ҡараны, X . Ғиләжев.

ҡ о р м а л а у ҡ. Ҡорма ҡороү, ҡорма менән
ҡаплаү. Тәҙрәне ҡормалау.
Ҡ ОРМ аН 1 и. 1. Уҡ-һаҙаҡ һаүыты. Арыҫлан
,, ҡорманын иңенә элде. Ғ. Ибраһимов.
2. Шүл һауытҡа беркетелгән ҡайыш баү, бил
лек. Атанан алтау тыуһа ине, ата юлын ҡыуһа
ине, биленә ҡорман быуһа ине. Н . Вүранғолов.
ҡ о р м а н 2 и. ҡар. ҡорбан 2.
ҠОРМаШ с. диал. Бахыр, меҫкен. Ҡормаш
кеше.

мәҙиев.

ҡ о р н а и. иҫк. Йыуыныу өсөн ҡулланылған
тәрән һауыт; ванна. Ҡ орнала һыу инеү.
Ҡ ОРО с. 1. Дымланмаған, һыу теймәгән. Ҡоро
кейем. Ҡоро күлдәк. Ҡоро сепрәк. Ҡоро ҡом.
Ҡоро тупраҡ. А яҡ аҫты ҡоро булы у, ш Тышта
гына түгел, өй эсендә лә ҡоро нәмә ҡалмаган.
Т. Йәнәби. Күлдәктәрем ҡоро, тик салбарым гы
на һыуланган. Д. Юлтый. .. Ер шундай ҡоро, йы
лы, хәл йыйҙыргыс рәхәтлек бирә. Һ. Дәүләтш и
на. / Һыу баҫмаған, һыуы булмаған; һыуһыҙ.
Ҡоро үҙәк. / / Ҡорога сыгыу. Ҡорола ҡалган
балыҡ. / / Шәй көнө йырын кибә, ҡоро ята.
2. Дымы бөтөп кипкән; киреһе сей. Ҡоро бе
сән, Ҡоро сыбык, ■ Ө йҙөң тирәһенә ҡырҡ таяҡ
ҡоро утын өйөп сыҡҡандар, ти (Әкиәттән). / "Те
реклек һуты бөтөп кипкән, ҡыуға әйләнгән; ҡыу
арған, ҡыу (үҫемлектәргә ҡарата). Ҡоро ботаҡ.

Ҡоро агас. Ҡоро һабаҡ.
3 . Дымһыҙ, дымлы түгел, һыу парҙары бул
маған. Ҡоро ел. Ҡоро һауа. m Әсе ел битте,
ҡулды көйҙөрә, ҡоро һауа тынды ҡура. 3 . Би
ишева. / Оатнама һалҡында була торған, епшек
булмаған. Ҡоро һыуыҡ, ш А яҡ аҫтында ҡоро

ҡарҙың бер көйгә шыгырлауы миңә музыка кеүек
ишетелә, Ә. Вәли. / Яуым-төшөмһөҙ иәки яуымтөшөм аҙ булған. Ҡоро йыл. Ҡоро көн, / / Ҡ оро
га сыҙамлы үҫемлектәр, Ҡорога китеү, / / К өн
дәр ҡоро тора, ш [Йәй] бик эҫе, ҡоро килде. К е
шеләр .. аҙарынып ямгыр көттөләр, 3 . Биишева.
Баш ҡоҫҡан арыш ҡына ҡорога артыҡ бирешмә
гән, Я. Хамматов. Көн ҡорола, көндөң ҡоро
һонда йәки ҡоро көндә көн ҡоро торғанда, яуымтөшөм ҡамасауламағанда. Көн ҡорола баҙарга барып ҡалырга кәрәк, Ғ. Дәүләтшин.
4. артыҡ ныҡ кипкән, майһыҙ. Ҡоро сәс. Ҡ у л 
дың тиреһе ҡоро, ҡыштырлап тора.
5. Эсенә әибер һалынмаған, буш. Ҡоро мискә.
Ҡоро һауыт, ш Егет [ҡыҙҙың] әсәһенә .. ҡымыҙ
һалмай гына ҡоро туҫтаҡты бирә. N1. Буран
ғолов .
6 . Бер нәмә лә ҡушылмаған, туҡлыҡлы бул
маған, буш. Ҡоро икмәк. Шәкәрһеҙ ҡоро сәй.
Ҡоро кәбеҫтә һыуы. / / Ҡоро гына аш ау. ш Ашы-

гыҙҙың ярмаһы юк, торганы ҡоро һыу бит.
Ғ. Дәүләтов. [Бисәһе — Шакирга:] һин ҡунаҡ
тарҙы ҡоро гына эсергәнһеңдер инде. Д. Юлтый.
7. күсм. Йылы тойғоға һаран, ҡаты күңелле,
ҡырыҫ. Ҡоро кеше. / / Үҙеңде ҡоро тотоу, ш [Рә
хи лә ханым] һинең инженерың .. ваҡсыл, бик ҡо
ро әҙәм ахырыһы, тигәйне, Ғ. Байбурин. Тәү ҡа

ҠОРМОШ 1 с. 1. һөйл. Һаран, һыҡмыр. Ҡ ор
мош кеше. Ҡормош булы у, ш Эй, ҡыҙыҡ был
тормош: йә йомарт, йә ҡормош, һ у л ҡулга — боҙ
һона, уң ҡулга — ҡуҙ һона. Т. Йосопов.
2. диал. Бик ябыҡ, ҡаҡса.
ҠОРМОШ 2 и. диал. i . ҡар. иңкеш '. Ҡормош рашҡа ҡоро гына күренгән Әхмәт агай был юлы
балы. Ҡормош ҡорто.
бөтөнләй икенсе кешегә әйләнгән. Ф . Иҫәнғолов.
2.
Уйын исеме (бер ҡолас ара ҡалДырып ике / Хис-тоиғоһоҙ, һалҡын, рәсми. Ҡоро яуап.
рәт теҙелеп баҫалар; үртанан, ҡүр бүрек кейеп,
II Ҡоро гына һөйләшеү, ■ Шәһиҙә ирен ,, шаҡ
«ҡормош» иөрөи; үл ике яҡтағы кешеләрҙе һу
тай ҡоро ҡаршыланы, И. абдуллин.
ғырға тырыша, ә тегеләр бының бүркен һүғып
8. р. мәг. Ҡәтғи рәүештә, ҡаты талап менән,
төшөрөргә тырыша; кем бүректе һүғып төшө
тайпылышһыҙ. Яңы председатель бик ҡоро ҡуй
рә — үҙе «ҡ орм от» бүла).
ҙы тәртипте, әйтерһең, бында тимер юлы бар.
ҠОРМОШЛаНЫУ ҡ. һөйл. Ҡормошҡа әйлә Б. Викбаи. Эште ҡоро тотоу эш иәки мәсьәләне
неү, һаранланыу.

ҠОРМОШЛОҠ и, һөйл. Ҡормош 1(1 мәғ.) ке
шегә хас сиФат; һаранлыҡ. Ул да булһа, үҙ ҡормошлогоноң касафаты: бар кейемен кеймәй,

бик Тиҙ һәм ҡыҫҡа хәл итеү.
9. киҫ. мәг. Кем иәки нимәнеңдер булмышын
бер үҙенсәлек менән сикләп, тейешле сиФатта
булмағанды күрһәтә; тик. Ҡоро һөлдә, һ о л о ем
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һеҙ — ҡоро кәбәк, т «Ярҙам итте» батша: ,.аңгыҙ, ярлы хужалыҡты ҡоро баганага ҡалдырҙы.
X. Ҡ унаҡбай. Ҡ оро һәнәк ш ул уҡ ҡаҡ һөйәк
(ҡар. һөйәк '). / Н иҙелер йөкмәткеһенән айырып

рәттән ҡоролоҡ була. И ген түгел, мал ашарга
яраҡлы үлән дә үҫмәй. Ә. Вахитов.
2. күсм. Ҡаты күңеллелек; ҡырыҫлыҡ. А хы 
рыһы у л [Людмила Матвеевна], уҡытыуҙа иң
тогро алым — ҡатылыҡ, тигән ҡарашта тора. Та
лапсанлыҡты — ҡатылыҡ һәм ҡоролоҡтан баш
ҡа күҙ алдына килтерә алмай. 3 . Биишева.
Ҡ О р О ЛО Ҡ Л О с. Яуым-төшөмһөҙ, ҡоро
(һауа торошона ҡарата). Ҡ оролоҡло йәй, ■ Ур
ман араһында иң ҡоролоҡло йылда ла үлән һәй
бәт үҫә. Ә. Чаны тев. Көнбайыш Башҡортостан
республикаһының йылы, ләкин ҡоролоҡло зона
һында ята. М. Хисмәтов.
Ҡ О р ОЛОУ ҡ. төш. ҡар. ҡ о р о у 2. Ҡоролган
шаршау. Сатыр ҡоролдо. Тоҙаҡ ҡоролдо. Кәңәш
ҡоролдо. П лан ҡоролдо.
ҡоролош и. 1. Нәмәнең эске һәм тышҡы
урынлашыу тәртибе; т өҙө л ө т . Телдең грамматик
ҡоролошо.

сикләп, мәғәнәһеҙ, ф айҙаһыҙ булғанын күрһәтә.
Ҡоро исем. Унда ҡоро тел генә. ■ Ҡоро кәүҙә

көрәшеү өсөн түгел, күрһәтеү өсөн яҡшы.
И. Ғиззәтуллин. Ҡоро мал менәнме ни ул, фай
ҙаһы булмагас. Ғ. Йәнәби.
ф Дарыны ҡоро тотоу Яуға, һөжүмгә к ар ты
һәр ватсыт әҙер булыу. Ҡ оро аш 1) итһеҙ аш;
2) тсоро-һары аҙытс. Ҡ оро ер ҡар. ер. Ҡ оро ҡалыу
мәхрүм булып ҡалыу, буш ҡалыу. Өлөштән ҡо
ро ҡалыу. Ҡ оро ҡул бер нәмәһеҙ, б у т . — Атаң

да, ана, кәсепкә барам тип, йәй буйы йөрөп, ҡоро
ҡ ул ҡайтты. Т. Хәйбуллин. Ҡыпыштан ҡоро
ҡалмау ҡар. ҡыпыш. [Һыуҙан] ҡоро сығыу бәлә
ле, ауыр хәлдән имен ҡотолоу. [Ҡ олсобай — Наҡышев тураһында:] Шахта уның гәйебе менән
емерелдеме? Емерелде, Ә у л һыуҙан ҡоро сыҡты.
Я. Хамматов.
•
Ҡоро ботаҡ тиҙ һына. Әйтем. Ҡоро аш ъяу
лыҡҡа дога булмаҫ. Әйтем. Өйгә ингән ҡоро сыҡ 
маҫ. Әйтем. Ҡоро һүҙ — ҡуңалтаҡ итек. Әйтем.
Күпте өмөт иткән аҙҙан ҡоро ҡалган. Әйтем.
ҠОрОҒа р. Ф айҙаһыҙға, б у т ҡ а . Яумай, ҡо-

рога елләй, ш Ниңә унда ҡорога күҙ һатып то
рорга? Ф . Иҫәнғолов.
Ҡ О р О Ҡ и. Иректәге малды тотоу өсөн ҡул
ланылған мәскәүле ҡолға. Ҡороҡ бауы. Ҡороҡ
һабы. Ҡороҡ һалыу, ш Ҡороҡтоң бауы йөн
ҡушып ишелгән ҡылдан булырга тейеш. М. Ғө
бәйҙуллин. Яңы ҡороҡ менән аттар тотоп, китә
микән егет бер ҡайҙа? (Халыҡ йырынан). / / Ана,
ерән бейәне һауырга тип ултырҙы, у л бит бигерәк
холоҡһоҙ, нисек һауыр ҡороҡһоҙ. К. К инйәбула
това. Ҡороҡ тотоу этн. туйҙа ҡороҡ менән күр
һәтеп ат һайлау (егет күлдәклек иәки таҫтамал
бәйләгән ҡороҡ өсөн ҡайны өйөрөнән һайлаған
малдың һыртына һала; ҡайны ризалығын әйтә;
ҡыҙҙың ағаһы йә еҙнәһе ул малды инселәп тә
ҡуЯ).
Ҡ О РО Ҡ аЙ с. диал. ҡар. биҙәү 2. Ҡороҡай ҡа

тын. Ҡороҡай булыу.
Ҡ Ор О Ҡ Л ау ҡ. Ҡ ороҡ һалыу. А ҙау малдар
ҙы ҡороҡлап тотҡанда, Тимеркәй бер аҙым атла
май шып туҡтата. Д. Юлтый.
ҠОРОҠЛаШ ЫҮ ҡ. ярҙамл. ҡар. ҡороҡлау.
Аҡым атау бейәнең матау ын йүнәтеү һылтауы
менән еле янына бара ла Шәүрәгә бейә ҡороҡла
ша. М. Вуранғолов.
ҠОрОЛаЙ р. Ҡ оро көйө. Ҡ оролай ашау.
ҠОр О Л ДаЙ и. Ҡ арабаш турғайҙың бер төрө
(олһын һыу буйындағы талға аҫып яһай). Ҡ орол
дай тауышы. Ҡ оролдай ояһы.

ҠОрОЛДау ҡ. Ҡ ор-ҡор иткән т ауы т сыға
рыу. Болоттан югары ҡоролдай торналар. X. К ә
рим.
ҠОрОЛМа и. Билдәле бер э т тармағы өсөн
тәғәйенләнгән төҙөлөш ҡаралтыһы. Гидротехник

ҡоролма, һугары у ҡоролмаһы. Спорт ҡоролма
лары.
ҠОрОЛОҠ и. 1. Яуым-төшөм булмаған хәл.
Й әйҙең ҡоролого. Ҡ оролоҡҡа сыҙам үҫемлектәр.
/ / Ҡоролоҡ йылдар, ш Элегерәк, бер нисә йыл
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2. Билдәле бер мөнәсәбәткә ҡоролған эске тәр
тип. Административ ҡоролош. Дәүләт ҡоролошо.
3. Ижтимағи мөнәсәбәтте билдәләгән тормош
тәртибе. Ҡ ол биләүселек ҡоролошо. С оциали

стик ҡоролош. Ф еодаль ҡоролош.
ҡоғолтай и. тар. 1. Бөтә ил вәкилдәре ҡат
нашлығында үткәрелгән ижтимағи-политик йы
йылыш; съезд. Ҡоролтай вәкиле. Ҡоролтай са

ҡырыу. Беренсе дөйөм башҡорт ҡоролтайы
1917 йылдың 8 декабрендә йыйыла.
2. Илдең вәкәләтле үҙәк идараһы. Ҡоролтай
төҙөү.
ҡором и. Утта ннып бөтмәй осҡан бик ваҡ
саң сиФатындағы матдә. Ҡара ҡором. Ҡоромга
буялы у. Мөрйәнең ҡоромон таҙартыу. / / Ҡором
тотҡос. ■ Ҡара резинаның 80 проценты нефть
газынан алынган ҡоромдан тора. Д. Бураҡаев.
•
Ҡаҙандың ҡоромо, кешенең ҡылыгы йога.
Мәҡәл.
Ҡ О Г О М Л аН Ы У ҡ. Ҡоромға буЯлыу, ҡором
ло булыу. Ҡ улы ҡоромланган. Ҡоромланган

сәйнүк.

ҡоромлау ҡ. Ҡоромға буяу, ҡоромло итеү.
— Хужа мейес эргәһенә барып, бармагын ҡором
лап килде. Д. Юлтый.
Ҡ О р ОМЛО с. Ҡоромға буялған. Ҡоромло ҡа
ҙан.

Ҡ О р ОС и. 1. "Тимер менән углерод һәм башҡа
элементтар иретмәһенән торған аҡһыл һоро ҡа
ты металл. Ҡорос ҡойоусы. Ҡорос иретеү. Ҡ о

рос ҡойоу. Ҡорос сыныҡтырыу (һугарыу),
II Ҡорос бысаҡ, ■ Ул булат ҡылысты Урал ҡо
росонан үҙебеҙҙең эшсе егеттәр эшләгән. 3 . Би
ишева. Заводҡа китте ҡайһыгыҙ, ҡайһыгыҙ ҡыр
ҙа булды; берегеҙ ҡорос ҡайнатты, берегеҙ иген
урҙы. р . Ниғмәти.
2.
с. мәг. күсм. Көслө, еңелмәҫ. Ҡорос Армия.
/ Ныҡ, ньгклы; ҡашламаҫ. Ҡорос ихтыярлы. Ҡ о
рос тәбигәтле.
ф К үҙҙең ҡоросо ҡайтыу күҙҙең күреү һәләте
кәмеү, көсө бөтөү. Тагы ла айыу алырһың әле,
олатай, — тип йыуатам мин уны .— Юҡ инде,

улым, булмаҫ. К үҙҙең ҡоросо ҡайтты, беләктең
ҡарауы кәмене ш ул.. Т. Сәғитов. Ҡ орос ағас
ҡар. дардар. Ҡ орос ат (йәки айғыр, арғымаҡ,
юртаҡ) трактор. Үпкәләмәй башҡорт бөгөнгөгә,

ҡ

ҠОР

ҠОР

бөтөрҙө тип бурыл, саптарҙы. К үрәһегеҙ: нисек
йөрөтә ул заман биргән ҡорос аттарҙы, Ш. Бик
ҡол. Ҡ орос ҡош самолёт. Командировкага йә
ки курорттарга барган сагында һин самолёт
менән бер генә тапҡыр осмаганһыңдыр инде.
Ш улай ҙа шәп осоусы ҡорос ҡоштар һине һәр ва
ҡыт һоҡландыра, Д. Исламов.
Ҡ О р ОССО и. Ҡ орос ҡойоусы. Белореттың
оҫта ҡуллы ҡороссоһо Урал биле бөгөлөрлөк ҡо
рос ҡойһон, С, Кулибай.
ҡ о ро ҫ ҡ а и, диал. Тышлы тун. Короҫҡа
кейеү,
Ҡ О р О Т и. Эркеттән ҡайнатып яһалған һөт
аҙығы (ашҡа ҡатыу һ . 6 . өсөн ҡулланыла). Бер
баш ҡорот, Ы ҫлаган ҡорот. Йәш ҡорот. Ҡорот
ылашы. Ҡорот ҡайнатыу. Ҡорот иҙеү. Ҡорот
һарҡытыу, ш Аш артынан ҡорот иҙеп ҡатылган,
ҡара борос һалынган һурпа бирелде, Б. Бикбай.

ган тупраҡ, ■ Быуындар хәлһеҙләнде. Тел көр
мәлгән кеүек тотлоҡто, ҡороп китте. Һ. Д әү 

Ҡышҡы ҡорот ҡышлыҡҡа тип ылашы менән та
ғанлы кәбән эсенә тығып ҡалдырылған ҡорот.
Ҡ орот ситәне ҡоротто ҡышлыҡҡа һаҡлай торған
үрелгән һауыт.
Ҡ О РО ТҠ О С 1 и, 1. Яуыз ниәт менән илгә,
халыҡҡа зыян килтергән, насарлыҡ эшләгән ке
ше. Ҡоротҡостарҙы фашлау,
2. Тәбиғәткә һәм хужалыҡҡа зыян килтерә
торған бөжәк, йәнлек йәки ҡош-ҡорт. А уы л ху-

Ә. Вәли.
3. күсм. Юҡҡа сығыу, юҡ булыу; бөтөү. Тоҡо
мо ҡороу. Н әҫел ҡороу. ■ Ярлы, эшселәрҙең

толган иҙән,

ҡаты бәрелгәнһең уга, наһыры ҡороган. Ярамай,
үҙеңдән оло кеше менән һөйләшә лә белергә кә
рәк, Б. Бикбай. "Теңкә ҡороу бик ныҡ йөҙәү,
йонсоу, һ еҙҙең кеүек саҡта ат ябагаһынан туп
яһап теңкәбеҙ ҡорой торгайны, Р. Ғабдрахманов.
Ҡ О Р О У 2 ҡ. 1. Ҡ аплау, ябыу өсөн элеү. Сы
мылдыҡ ҡороу. Тәҙрәгә ҡорма ҡороу, ш Йәш
килендәр шаршау ҡоргандар ҙа, парлап, талыгып төнөн йоҡлайҙар, Ғ. амантай.
2. Өҫтән ябып яһау, ултыртыу. Ҡыуыш ҡороу.
Палатка ҡороу. Сатыр ҡороу, ■ Аҡмырҙа карауацды туҡтатып, тирмәләр ҡороп ебәргән

ләтшина. / "Тереклек һуты бөтөп, ҡыуға әйләнеү;
ҡыуарыу. Ҡороган агас. Ҡороган ботаҡ. ■ Ша

улап торган урмандар .. ҡорогандар, йәнһеҙлән
гән, үлгәндәр. Я у, яу, тимен, яу, ямгыр. Ш. Б а
бич. Н ур күрмәһә, яҙгы гөл дә сәскә сыгармай,
ҡорой. А. Игебаев. / "Тереклек сиФатын юғал
тыу, хәрәкәтһеҙ ҡалып зәғиФләнеү (тән ағзала
рына ҡарата). Параличтан ҡул ҡороу. А яҡ ҡо

роу, ш [Илем], телем ҡороһон әгәр алдаһам, һәм
зир-зәбәр килһен бөтә гүмерем, икмәгеңде буш 
ҡа ашаһам. М. Хәй.
2. Һыуы бөтөү, һыуһыҙ ҡалыу; кибеү (йылға,
күлгә ҡарата). Ҡороган йылга. Ҡороган шишмә,

ш Элегерәк бында аҙым һайын күл булган, ти
ҙәр. Тора-бара һыуҙары кәмегән, ситтәрен ҡамыш-күрән баҫҡан. А ҙаҡ килеп улар ҡороган.

хас дошманы буржуйҙарҙың тамыры ҡороһон,
Ш. Бабич. Хәби бай Сураголдо ҡыуып ебәрһә лә,
барыбер йәлсемәне, үҙе ҡороно, "Г. Хәйбуллин.

ф Бәғер ҡороу йөрәк һыҙлау, йән әсеү; бик
ныҡ ҡайғырыу. Иҫ-аҡыл ҡороу бик ныҡ апты
рау, хайран ҡалыу. И ҫең ҡороғор нимәнелер
онотоп торғанда, үртәнгәндә әйтелә. Ҡ ороғор
жалыгы ҡоротҡостары. Урман ҡоротҡостары,
■
Ҡоротҡостарҙы сүпләй батырып морон осон, йәки ҡороп киткер ҡарғағанда әйтелә. Аты ҡорогор. Заты ҡорогор. Ҡороһон ниҙелер Файҙаһыҙ
агас гүмерен һаҡлай оҙаҡ йәшәһен өсөн. С. М ул
тип, бушҡа сығарып кәмһетеп әйткәндә ҡул
лабаев.
ланыла. [Гөлгәйшә:] Атайыңдың түрә булып
Ҡ О р О Т К О С 2 и. диал. ҡар. киптергес 2. Ҡ а
йөрөүе ҡороһон — йүнлерәк машина ла тапмараны ҡоротҡос менән киптереү,
ган, Ш. Янбаев. Наһыр ҡороу нимәнәндер һүре
Ҡ О Р О Т К О С Л О Ҡ и. Яуыз ниәт менән илгә,
леү, күңел ҡайтыу. [Ғариф — Иртәбәков:] —
халыҡҡа зыян килтереү эше. Ҡоротҡослоҡ итеү,
Ә ллә ҡасан колхозга керә ине Булат, тик үҙең
Ҡ О Р О Т О Л О У ҡ. төш, ҡар, ҡоротоу. ҠороҠ О Р О Т ОМШОҠ и, һөйл. Ҡараусыһы булма
ған йәтим балаға ҡарата әйтелә.
Ҡ О Р О ТОУ ҡ, 1. Һыуын, дымын бөтөрөп, ҡоро
итеү. Ҡоротоп алыу, ш Әҡлимә иҙән ҡорота сеп

рәген бороп. Б уяулы иҙән ҡала ҡоп-ҡоро булып,
Ф . М өхәмәтйәнов. / "Тереклек һутын бөтөрөп,
үле, ҡыу итеү; ҡыу артыу. Агас ҡорота күҙҙең
яманы, М. Кәрим.
2. Һыу сығанағын, һыу ятҡылығын юҡ итеү.

Й ылганы ҡоротоу. К үлде ҡоротоу. Шишмәне
ҡоротоу, ш Иҫән ҡалган дейеү пәрейҙәре, әҙәм
затына ҡалмаһын тип, Тереһыуҙы ҡоротҡан,

(Әкиәттән). / "Төҙөү, һалыу (торлаҡ, бина һ. б.).

«Урал батыр».
3. Һауыт эсендәге һыу йәки бүтән нәмәне бө
төрөү. Ш ешәләр буш ине, кисә ҡоротоп ҡуйгандар. Б. Бикбай.
4. күсм. Юҡ итеү, юҡҡа сығарыу; бөтөрөү.

Завод ҡороу. Йорт ҡороу. Өйгә нигеҙ ҡороу,
Йылгага тирмән ҡороу, ш Окоп түгел, канал ҡа
ҙа халҡым, доттар түгел, ГЭС-тар ҡорабыҙ,

Дарманды ҡоротоу. Донъяны ҡоротоу. Н әҫелде
ҡоротоу. Тереклекте ҡоротоу, ш Н индәй ҡыр
мыҫҡа иләүҙәрен ҡороталар! Ҡ айҙалыр үрсетер
гә тырышалар, ә беҙ бында туҙҙырабыҙ, Я. Хам

ҡормаҫ борон был урында, бәлки, сәскәләр ҙә
булгандыр. Ғ. Сәләм. Бөркөт оя ҡормай һаҙлы ҡ
тарҙа, К. Кинйәбулатова.

матов.
4 а у ы ҙ һыуын ҡоротоп бик ныҡ һоҡланып,
кинәнеп (һөйләгәндә). А уы ҙ һыуын ҡоротоп

һөйләү,
ф Ярлының ашын бисмилла ҡорота, Мәҡәл.
Ҡ О Р О У 1 ҡ. 1. Тейешле дымы, һыуы бөтөп,
артыҡ ҡороға әйләнеү; кибеү. Ҡороган ер, Ҡоро-

Ш. Бикҡол. / Билдәле бер тәртиптә йыйып яһау,
эшләү. Оя ҡороу. Й әйләү ҡороп ятыу, ■ Лагерь

3. Өлөштәрҙән торған нәмәне эшләрлек хәлгә
килтереү, йыйып көйләү. Радионы ҡороу. Сепа

раторҙы ҡороу. Фотоаппаратты ҡороу, ш М оло
тилканы ,, трактор менән эш ләүгә ҡоргандар,
Б. Бикбай. / А у ҡоралын һаҡҡа ҡуйыу, тоторға,
ауларға көйләү. Йәтмә ҡороу. Бүрегә ҡапҡан
ҡороу. Йәнлектәргә тоҙаҡ ҡороу,
4 . аты у ҡоралын яһаҡлау, атырға көйләү.
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Тупты ҡороу, ш Ҡорҙо мылтыҡты охотник.
,. Т ине: мин атам ҡуянды, һалдырам гәзиз тунын!

3. эйһ. ф. ҡар. ҡорошоу 1 2.
ҡ. арлы-бирле ялғап ҡо
роу. Х алы ҡ эркелеп, оҙон таҡталарҙан ҡорош-

Ш. Вабич.
5. ВУлДырыУ,

барлыҡҡа

килтереү,

төҙөү.

Ғаилә ҡороу. Гуманистик йәмшәт ҡороу, ш И л
күкрәһен, ерҙәр тетрәһен илдә яңы тормош ҡорганда. Д. Юлтый. [Батша:] Д онъягыҙҙы ҡороп
ебәрер өсөн мин һеҙгә әҙерәк мал бирәм. «З ая т ү
ләк менән һыуһылыу». / Ойоштороу, йыйып
үткәреү (кисә, тУй, Уйын һ. б.). Кәйеф-сафа ҡо

роу. Майҙан ҡороу. Мәжлес ҡороу. Кәңәш ҡо
роу. Табын ҡороу, ш Йәштәр киске уйын ҡорҙолар, ҡоймаҡ беш ерҙелеәр йәш ҡыҙҙар. М. Хәй.
/ Верәй нәмәне нигеҙ итеп алыУ, нимәгәлер ни
геҙләнеп ой оттороү. А лды ҡҡа ҡороу. Х әйләгә

ҡороу. Эште үҙенсә ҡороу. Уҡытыуҙы яңыса
ҡороу. ■ Д аян үҙ йырҙарының композицияһын
.. ҡайһы саҡта эпик сюжетҡа ҡора. Ғ. Хөсәйенов.
6. Уйлап сығарыу, Фекерләп билдәләү, төҙөү.

П лан ҡороу. Х әйлә ҡороу, ш А лгы көнгә тагы
бөтмәҫ көстәр йыйып, матур уйҙар мин ҡорам.
Ғ. амантай. Әбей ниндәй генә хәйлә ҡорһа ла
егетте еңә алмаган (Әкиәттән).
ф А у (йәки ҡапҡан, тоҙаҡ) ҡороу кемгәлер ҡа
рата аҫтыртын яүызлыҡ эшләү. Б аҙар ҡороу кү
мәк бУлып таУып1ланыУ, сыр-сыУ килеп һөйләтеү.
Ҡ О р ОУЛЫ с. 1. Ҡороп, этләр лек хәлгә кил
терелгән, йыйылған (төрлө ҡорал, мапшна кеүек
нәмәләргә карата). Ҡ ороулы сепаратор. Ҡ ороу

лы машина.
2. Я һате ҡУйылған, ҡоролған (атыУ коралына
карата). Ҡороулы мылтыҡ.
Ҡ ОРОХТаН и. Көйөлдөләр отрядына ҡара
ған һаҙ ҡопю; күркәбаш.
ҡ о р о Һ ары и. йыйн. 1. Кишсән сыбыҡ-сабыҡ; сытыр. Ҡоро-Һары йыйыу. Ҡоро-Һары

ягыу.
2. Шыйыҡ бүлмаған ҡоро аҙыҡ. Ҡоро-Һары

ашау.
Ҡ О р О Ш Ҡ аҠ и. Тәндең, мускулдың ныҡ өшөүҙән, берәй сирҙән йәКи бантҡа сәбәптән тартыIIIып ҡатыүы. [ М усаҡай] ҡорошҡаҡты, яҙылды-

рырга теләп, янбашын усы менән ыуырга кереш
те. В. Викбай. Ҡорошҡаҡ тотоУ тән, мүсКул тар
тышып ҡатыу, ҡорошоү; Көҙән йыйырыу. [Рәмиҙең] ҡул-аяҡтары ҡорошҡаҡ тотҡандай ҡа
тып, буйһоноуҙан баш тарттылар. X. Мохтар.
Ҡ О Р О Ш О У 1 ҡ. 1. йыйырылып, ҡыҫылып
бәләкәсәйеү; бөрөш өү. Ҡорошоп ҡалыу. Тире
киреп ҡуйылмагас, ҡорошоп кипкән. / Өшөп,
ҡалтырап бөрш әйеү. Өшөп кенә, ҡорошоп атлаган ап-аҡ сәсле әсәһенә ҡарай Саша. К. Кинйә
булатова .
2. Өшөү, бәрелеүҙән, сир йәКи башҡа нәмәнән
мУскУл тартылыУ, йыйырылып ҡатыү; тартышыү. һыуыҡтан аяҡ ҡороша. ■ Көҙгө ел иҫә.
Яңаҡтар ҡороша, тештәр шаҡылдай. С. агиш .
Ҡ О РО Ш О Ү 2 ҡ. урт. ҡар. ҡороу 2.
Ҡ О р ОШТО р О у 1 ҡ. 1. Тартыү, йыйырыу
(тәндең тиреһен). К ер һабыны ҡулдың тиреһен

ҠОРОШТОРОУ2

торган сәхнә һымаҡ урынга ҡарай агылды,
И. Насыри.

ҡ о р с а й ы у ҡ. диал, апты рауҙан, ғәжәплә
неүҙән яүрынды бөксәйтеү.— М ин йоланы бел
мәйем, эш аҙагын күрмәйем, аҙаҡ барһам барыр
мын, ҡыҙҙы эҙләп табырмын [тип] .. Урал кире
ҡаҡҡан ти. Аҡһаҡалдар ҡорсайып ҡыҙга әйтә
киткән ти. «Урал батыр».
ҡ о р са ң ғ ы и. Kerne йәки хайУан тәненә ошо
ауырыуҙың талпаны инеүе арҡаһында, сабыр
тып йәки башҡа төрлө булып барлыҡҡа килгән,
ныҡ ҡысыттыра торған йоғошло тире ауырыуы.

Ҡоро ҡорсаңгы. һ ы улы ҡорсаңгы. Ҡорсаңгы
йогоу. Ҡорсаңгы төшөү. Ҡорсаңгы баҫыу.
// Ҡорсаңгы ат. ш Мәхмүттең ҡорсаңгы алаша
һы .. осраган бер атҡа туҡтала ҡашытырга үҙе
нең арҡаһын. С. Ҡудаш . Ҡорсаңгыны зарарлы
талпандар тарата. Уларҙың кешегә лә ҡаҙалыуы
бар. В. Ғүмәров. Ҡола бейә .. ҡорсаңгыһын ҡа
гып алыу өсөн генә аунаган да, бына-бына аяҡ
тарын атындырып, ялдарын ялбыратып, икенсе
ягына әйләнер һымаҡ ята. Т. Килмөхәмәтов.
•
Ҡорсаңгы ат эйәр һалдырмаҫ. Мәҡәл. Ҡ ор
саңгы атты себен дә талай. Әйтем.

ҠОРСаҢҒЫЛаУ ҡ. Ҡорсаңғы йоҡтороу,
ҡорсаңғыға әйләнеү, ҡорсаңғы булыу. Ҡ орсаңгылап йөрөү.
ҠОРСОЙ и. диал. 1. Ҡорсаңғы.
2. күсм. Ҡулынан эш килмәЬә лә маҡтанған
кешегә мыҫҡыллап әйтелә.
ҠОРСОТОҮ ҡ. Нимәгәлер теләк уятыу, ҡ уҙ
ғытыу, ҡотортоу. Балаларҙы ҡорсотма, үҙегеҙ

барыгыҙ.

ҠОРСОУ ҡ. Ниҙелер эшләргә ҡыҙышыу; ярһыу. Ш үлгән быны күргән һуң бик ҡорсоган, түҙ
мәгән, эсенән бик һыҙланган. «Урал батыр».
ҠОРТ 1 и. 1. Вөжәктең йомортҡанан сыктсан
селәүсен һымағыраҡ балаһы; ҡарышлауыҡ. К ә
беҫтә ҡорто. Япраҡ ҡорто. Агас ҡорто. Ебәк ҡор
то. Й өнлө ҡорт. / Ҡанатһыҙ һәм күпселеге аяҡ
һыҙ төрлө бөжәҡтәрҙең дөйөм исеме. Ярмаг а
ҡорт төшкән. ■ Ҡабыргаһын ҡорт йырып, ҡара
күҙен ҡарга соҡоп, .. ил ярлыһы өсөн ир баш
ҡорттар ҡайҙа сереп ҡалмаган. Т . Хәйбуллин.
/күсм. Нимәгәлер тас йәбешеп йәшәгән кешегә
ҡарата әйтелә. Китап ҡорто. ■ Ишекте ҙур
асып, кибет тотоусы ҡарт капитал ҡорто Шәрәфиҙең ҡатыны Зәйнәп килеп инде. Ш. Шәһәр.
2. (йәки бал ҡорто) Яры ҡанатлылар төркөмө
нә ҡараған, нәҙек билле бал йыя торған бөжәк.

Б а л ҡорто. Инә ҡорт. Эшсе ҡорт. Эре ҡорт.
Кейек ҡорт. Ҡорт агыуы. Ҡорт күсе. Ҡорт
ҡаяуы. Ҡорт сагыу. Ҡорт айырыу. Ҡорт ҡуныу.
Ҡорт һарытыу. ш Бер йәй эсендә бер ҡорт күсе
сирек миллиардҡа яҡын сәскәнән бал йыя.

«ағи ҙел », 1967, № 3.
ф Ер ҡорто тик тормаған, үткер, сая балаға
әйтелә. Көплө ҡорт 1) бөжәк ҡурсағы; 2) йылы
ҡороштора.
ваҡытта ла ҡалын итеп кейенеп алған, өҫтөн
2.
Өшөтөп бөрш әйтеү, көжөрәитеү. Ҡырҡ һалмаған кешегә ҡарата әйтелә. К үҙ ҡорто диал.
градуслы һыуыҡ тәнде ҡороштора. «Совет Баш
ҡар. күҙ. Ҡ ара ҡорт Урта һәм Үҙәк а зи я сүл дә
ҡортостаны», 1970, 6 сентябрь.
рендә осрай торған ҡара бәрхәт төҫөндәге бәлә
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кәй генә ағыулы үрмәксе. Ҡорт саҡҡыры әрлә
гәндә әйтелә. Ҡорт үләне ҡар, үлән '. Һоро ҡорт
ҡар, 1) әре тсорт; 2) к е т е елкәһен anian, иҙеп, э т 
ләмәй ягкан к ет егә карата әйтелә. Башҡорт

ҡа төрттө. О. Агиш. ап ар а ҡорһаҡ йыуан тсорһатс. Көп ҡорһаҡ шаяр. ҙур тсорһатслы. Ҡ ап ҡор
һаҡ 1) йыуан тсорһатслы кеше; 2) күсм. бай кеше.

араһына төрлө әрәм тамаҡтар, һоро ҡорттар ки
леп тулды. Т\ Йәнәби.
# Алманың аҫылын ҡорт ашай. Әйтем. Йом
шаҡ агасты ҡорт баҫа. Әйтем. Тымыҡ күлдә
ҡорт уйнар. Мәтсәл. Эҙләгән ҡорт бал табыр, эш 
ләгән ир мал табыр. Әйтем.
Ҡ О р т 2 и. иҫк. Бүре. [Йосоптоң агалары:] Аһ!
Ул ерҙә бер яуы з ҡорт бар имеш. Хәҡиҡәт, Й о
сопто ш ул ҡорт еймеш. «Й осоп вә Зөләйха».
Ҡ О р Т а Ң Л а у ҡ. диал. Ҡыйпысьпсланыу.
Улар яҡшылыҡҡа өйрәтә, тиһеңдер инде, байгош. Ир-ат араһында ҡортаңлап йөрөргә өйрә
терҙәр шунда. Һ. Дәүләтшина,
ҡортваш и. иҫк. Биҙәү нәмәһе иТеп тсулланылған ватс тсына атс диңгеҙ тсабырсығы. Йәш

баланы күҙҙән һаҡлау өсөн ҡортбаш тага ине
ләр. ■ Мәгфүрә ҡыҙының ҡалай тәңкәләрҙән
ситенә ҡортбаш теҙеп яһалган быҙау телендәй
генә иҙеүсәһен уга һалындыргас, Хаят та ҡы
ҙыҡты. Һ. Дәүләтпшна.
Ҡ О р Т Ҡ а и. диал. ҡар. әбей 3. [Бабай] баланы
алып ҡайтып ҡортҡаһына бирә. Әбей у л баланы
яҡшы итеп йыуа, ашатып эсерә (Әкиәттән).
Ҡ О Р Т Ҡ У Ң Ы Ҙ и, йыйн. Төрлө тсорт Ьәм
тсуңыҙ. Арҙаҡлап көткән аҡ тәнең ҡорт-ҡуңыҙга
ем булыр (Ҡ обайырҙан).

ҡортланыу ҡ. Төрлөсә тсыланыу; тсыланҡортлатыу ҡ. Ҡортлоға әйләндереү, ҡорт
ло итеү. Итте ҡортлатыу.
ҡортлау ҡ, Ҡортлоға әйләнеү, тсортло б у 
сытсланыу.

Таш ҡорһаҡ күп ат аған ҙур эсле к ет егә әйтелә.
2. Аш үҙләш терә торған ағза; ашҡаҙан. А с
ҡорһаҡ. Туҡ ҡорһаҡ. Ҡорһаҡ асыу асығыу,
асыҡтырыу. Ө ҙөлөп-өҙөлөп ҡорһаҡ асты, ашагы
килә, .. оҙаҡ итеп йоҡлагы килә. Д. Юлтый.
Ҡорһаҡты нығытыу һөйл. ашап туйыу. Киске аш

ашап, ҡорһаҡты ныгытып алдыҡ та, Сәлмән
агай менән паркҡа киттек. "Г. Йәнәби.
3. Ҡатын-ҡыҙҙың ауыры, буйындағы йөгө.

Заһир м улла [Зәйнәпте] үҙе көсләгән дә, ҡорһагы беленә башлагас, ҡыуып сыгарган. A. ICapнай. Ҡыҙ таҙҙан йөклө булып ҡалган, ти. Бы л
ҡорһагын у л тугыҙ ай урынына бер ай, тугыҙ көн
урынына бер көн күтәреп, бала тапҡан, ти (Әки
әттән). Ҡорһаҡ төшөрөү бала төшөрөү; аборт
яһау. Ҡорһаҡҡа ҡалыу йәки ҡорһаҡ күтәреү
ауырға ҡалыу, гөманлы булыу, һы уҙы ң ҡыҙы

һ ы уһы лы у ҡорһаҡ күтәреп, бер ир бала тапҡан,
ти. «Заятүләк менән һыуһылыу».
4. Төрлө нәмәнең ҡабарып торған ҡабырғаһы.

Сәйнүк ҡорһагы. ■ Матур гына аҡ мендәрҙәр
ҡорһаҡтары күпсеп ята. Ғ. Дәүләтшин.
ф Бирән ҡорһаҡ 1) ашап туймаҫ мәскәй;
2) аҡсаға, малға туймаҫ ас күҙ. Йыуан ҡорһаҡ
кеше хаҡын ашаған бай. Ҡандары ҡомарып,

яралары тоҙланып килгән йыуан ҡорһаҡтар был
һүҙҙе ишеткәс, ярыла яҙҙылар. Ғ. Дәүләтшин.
Ҡ ара ҡорһаҡ ашауға әрһеҙ, талымһыҙ кеш е.—
Бата у л [ыумас] беҙҙең кеүек ҡара ҡорһаҡҡа,
X. Ғиләжев. Ҡом ҡорһаҡ диал, 1) ташбаш; 2) эсе
йыуан, һимеҙ к ет егә тсарата әйтелә. Ҡорһаҡ
киреү бик шәп кеше булып маһайыу. Ҡорһаҡ

лыу. Ҡортлап китеү.. Малдың ҡортлаган ерен

киреп йөрөү,

дауалаганда, йәшел һәңгәр һалалар, дегәнәк япрагы төйөп бәйләйҙәр. Һынамыш.

Ҡ О РҺ А Ҡ Л Ы с. Балаға тсалған; ауырлы, гө
манлы. Ҡ орһаҡлы ҡатын. Ҡ орһаҡлы булыу,
ҡ о р ш оҡш, Йылтсының танау төбөнән сыҡ
ҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡорш итеү, ■ Т у

ф Эт аяғы ҡортлаған ер халыҡ ҡайнап торған
ер. Эт аяғы ҡортлаған саҡ хальпс тсайнап торған
сатс. Эт ҡолағы ҡорТлаған саҡ бик эҫе саҡ.

[Әбей:] Ҡуй, балаҡай, эт ҡолагы ҡортлаган саҡ
та толоп кеймәһәң! р . Ғабдрахманов.
# Ит үҙенән-үҙе ҡортлай. Мәтсәл.
Ҡ О ҒТЛ О с. 1. Ҡорто булған, корт 'гөппсән.
Ҡортло алма. Ҡортло агас.
2.
күсм. һөйл. мыҫҡ. Тик тормаҫ (балаға ҡ а
рата). Ҡортло ҡыҙыҡай.
Ҡ О Р Т Л О Ҡ и. диал. Умарталыҡ.
ҠОРТМаН и. диал. Ҡортбаш.
Ҡ О РТО М и. ҡар. ҡуртым.
Ҡ О ҒТС О н. ҡар. умартасы. Бер көн ҡортсо
ҡарт солоҡтарын ҡарап йөрөгәндә бер ир баланы
осратҡан (Әкиәттән).
Ҡ О Р Т С О Л О Ҡ и. ҡар. умартасылыҡ. Ҡортсо
лоҡ менән ш өгөлләнеү. m Башҡорт балы өҫтәл
дән төшмәһен өсөн, ҡортсолоҡ буйынса белгестәр
әҙерләргә, умарталар эш ләү мастерскойың булдырырга кәрәк. «Оовет Вашҡортостаны», 1980,
4 июнь.

ҠОРһаҠ

и. 1. Йән эйәләренең эс-бауыр
ятҡан урыны; эс. Ҡорһаҡ ҡыуышлгнгы. / Щул
урындың тышҡы булмышы. Й ыуан ҡорһаҡ. Ҡ ор
һаҡ аҫты. Ҡорһаҡ шиңеү. Ҡорһаҡ үҫтереү.
■ 4Н иш ләп ятаһың, егет? » — тип берәү ҡорһаҡ

рысай ҙа танауын ҡорш тартып, бер-ике үрәпсе
не лә, Ҡамышлы һыуы буйына бәреп сыгып кит
те. Т. Хәйбуллин.
ҡ о р ш а й ы у ҡ. Ҡурҡыуҙан йәки нытс өш өү
ҙән тсалтырап, йомарланыу; бөрш әйеү. Ҡ ор

шайып ултырыу.

ҡоршайышыу ҡ. урт. ҡар. ҡоршайыу.
Мәктәп, халыҡса әйткәндә, эт бәйләһәң торгоһоҙ. Балалар өшөп, ҡоршайышып ултыра. 3 . Ви
ишева.
ҠОРШ АЛЫ У ҡ. төш. ҡар. ҡоршау *. Ҡоршал-

ган сынаяҡ. Ҡоршалган мискә. ж [Айнур] эш
тән ҡайтһа, күрше подъезд тапҡырында маши
нанан мебель бушатып торалар, ,, һ ә р әйбер ҡатырга менән кәпләп, агас рейкалар менән ҡор
шалган. Н. Мусин.
Ҡ О РШ АНЫ У ҡ. диал. ҡар. бөркәнеү 2.
ҠОРШ АУ 1 ҡ. 1. Нимәнеңдер өлөштәрең, яр
сыҡтарын йыйып яһау, ялғап бер бөтөн итеү.

М искәне ҡоршау. Ватылган сынаяҡты ҡоршап
ҡуйыу.
2.
Верәй нәмә менән тирәләп уратыу, әйләндереп алыу. Таш менән ҡоршап ҡуйыу. ■ Беҙҙең

тирә-яҡты урап алып, ҡоршап торҙо ҡара ҡойма
лар. «Башҡорт сәсәндәре», 1953.
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ҠОРШ аУ 2 и, 1. Нимәлер эшләгәндә уның
өлөштәрен йыйып ҡыҫа, нығыта торған дүңгә
ләк, бөгәзе. Агас ҡоршау. Тимер ҡоршау. Тә

алыу, солғау. Көн һүнде. Донъяны ҡуңыр сәсле
төн ҡосаҡланы. Ш. ШәЬәр.
ҠОСаҠЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡосаҡлау 1. Ҡо

гәрмәс ҡоршауы, т Карт ,,ҡоргаҡһыган мискә
гә ҡоршау һугып маташа ине, 3 . Виишева. / Шу-

саҡлашып күрешеү. Ҡосаҡлашып ултырыу.
■
Бүре менән ҡуян ҡосаҡлашҡан, самаларҙан
ашҡан самалар .. Ҡыуанышыр бала-сагалар.

ға оҡшаған, шуның вазиф аһын үтәгән нәмә. Түмғәк туҙ ҡоршауы ярҙамында гына таралмай
һаҡланып ҡалган, Я. Хамматов. Ҡоршау һУғыУ
ҡоршау менән нығытыу, беркетеү.
2. Тирә-яҡтан уратып алып, инер, сығыр юлды
бикләгән, япҡан нәмә тураһында; ҡамау. Ут ҡор

шауы, Коршауга алыу. Ҡоршау эсендә ҡалыу,
3. күсм. Итәк осона баҫылған таҫма. Ҡоршау
һалып күлдәк тегеү,

М. Кәрим.

ҠОСОУ ҡ. шиер. Ҡ осаҡлау. Иң күркәм тау
ҡайһы тау, тип, Агиҙелдән һораным; Агиҙелкәй
наҙлай-наҙлай һине ҡосто, Уралым. А. Игебаев.
Елдәр иҫһә, болоттарҙы болот ҡоса. М. Басы
ров.

бөгәзе һуғылған. Ҡоршаулы мискә. Ҡоршаулы

• Атаһына ҡарап улын ҡос, әсәһенә ҡарап
ҡыҙын ҡос. Әйтем.
ҠОСУр [гәр.] и. иҫк. Кәмселек; етешһеҙ яҡ.
Асылды был донъяга яңы бер нур, .. булманы
был йәһәттән беҙҙә ҡосур! М. ҒаФури.
ҠОҪҠОЛОҠ и. Ҡоҫҡан нәмә; ҡоҫоҡ.
ҠОҪҠОНОС с. ҡар. ҡоҫторғос. Ниндәйҙер
ҡоҫҡонос нәмә йотҡан кеүек, уның [Зиннәттең]
күңеле болгана ине. X. Мохтар.
ҠОҪОҠ и. Ҡоҫҡан нәмә; ҡоҫҡолоҡ.
ҡ о ҫ о р и. ҡар. ҡоЬор.

сәйгүн. ■ Хисмәтулла ҡоршаулы сынаягындагы
һыуыган сәйҙе һемереп эсте. Я. Хамматов.

ҠОҪОУ ҡ. 1. Һеңмәгән ашты йәки бүтән нәмә
не ауыҙ аша ашҡаҙандан сығарыу. Ҡоҫҡо килеү.

ҡ о р ш ҡ о р ш оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡорш иткән

Ҡан ҡоҫоу. Үт ҡоҫоу, ш Ни өсөн күңел болганганын үҙе генә аңлаган Сәриә яуап ҡайтарманы,
ашаганын аҡтарып-аҡтарып ҡоҫто. Я. Х ам 

ҡ о р ш а у л а у ҡ. 1. Ҡ оршау, бөгәзе кейҙереү;
ҡоршау Ьуғыу. Мискәне ҡоршаулау. Ҡоршау ла-

ган көрәгә,
2. Верәй нәмә менән уратып, әйләндереп алыу.

Еребеҙҙәге тимерҙе иретеп ҡойһаң барын, ҡоршауларга етер ине мең ҡабат ерҙең шарын.
С.

Ҡудаш .

ҠОр ШаУЛЫ с. Ҡоршап ҡуйылған, ҡоршау,

тауышты

белдергән

һүҙ.

Ҡорш-ҡорш итеү.

Ҡорш-ҡорш килеү.
ҠОр ШОЛд аТЬ1У ҡ. Ҡорш-ҡорш иттереү,
ҡорш-ҡорш килтереү. Ат танауын ҡоршолдата,
ҡ о р ш о л д а у ҡ. Ҡорш-ҡорш итеү, ҡоршҡорш килеү. [Толпар] Ҡуҙыйкүрпәс ятҡан ергә

етер-етмәҫтән ял-ҡойрогон текә сәнсеп, уйна
ҡлап, ҡоршолдап, кире китте! «Ҡуҙыйкүрпәс ме
нән Маянһылыу».

Ҡ О С аҠ и. 1. Кемделер иркәләгәндә иәки
һөйгәндә уратып алған ике ҡул араһы. Ҡосаҡ

йәйеү. Ҡосаҡҡа алыу. Ҡосаҡҡа инеү. ■ Эҫе
ҡосаҡтарҙа бер минутҡа югалтҡандар улар уй
ҙарын, Ғ. Сәләм.
2. Ҡаушырылған ике ҡул араһына һыйышлы
күләм үлсәү самаһы. Бер ҡосаҡ бесән. Ике ҡо

саҡ утын,
3. күсм, Солғаныш, урата (тәбиғәт күренеш е
нә, тормошҡа бәйле төрлө хәлдәргә ҡарата).

Диңгеҙ ҡосагы. Көрәш ҡосагы. Тормош ҡосагы.
Үлем ҡосагы. Ялҡын ҡосагы,
Ҡ ОСаҠ ЛаТЫ У ҡ. Ҡ осаҡларға ирек ҡуйыу,
ҡ о с а ҡ л а у ҡ. 1. Ҡ осаҡ эсенә алыу (иркә
ләү, һөйөү өсөн). Муйындан ҡосаҡлау. Ҡыҫып

ҡосаҡлау. Ҡосаҡлап алыу. Ҡосаҡлап күрешеү,
m Хәйҙәр Сәгиҙәне биленән ҡосаҡлап, үбергә
тотондо. М. Тажи. Эреҫ әбей ..бөтә донъя малын
ҡосаҡлап алырҙай була. Ғ. Дәүләтшин. Ер ша
рын ҡосаҡлар инем, их, ҡосагыма һыйһа! Шун
дай матур был донъя!А. Игебаев. / Ике ҡул ме
нән уратып тотоу. Әхмәҙулла бабай ике тубыгын
ҡосаҡлап ергә ултырҙы, Ә. Вахитов. Мендәр
кәйен ҡосаҡлап, бер ҡыҙ илай, Зөлхизә, һөйгән
егеткәйем дә юҡ-юҡ тип, Зөлхизә, (Халыҡ йыры
нан). / Ҡосаҡҡа алып күтәреү. Гармун ҡосаҡлап
йөрөү. Утын ҡосаҡлап инеү, ■ Кешеләр сумаҙан-кәрзиндәрен ҡосаҡлап, вагондарга инә баш
ланы, Ғ. Йәнәби.
2. күсм, "Гаралып, йәйелеп биләү, уратып
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матов.

2. күсм. Өҙлөкһөҙ ҡойолоп йәки төшөп тороу;
яуыу. Суйын ҡоҫа домналар. ■ Шул ете тау

артында, Белорусия илендә, тап Полесье күген
дә ҡара ҡоштар осҡанын, ергә бомба ҡоҫҡанын
күреп торҙо Урал тау. Р. Ниғмәти.
3. күсм. Тимергә тейеп, тимер туты сығыу. Ти
мер һауытта һөт ҡоҫҡан.
ф Баш ҡоҫоу башаҡ ебәреү, башаҡланыу.

Игендәр баш ҡоҫа. Башаҡлы үләнде баш ҡоҫ
ҡанда сапһаң, бесәне һәйбәт була. ■ Бөгөн Бу
лат, тәжрибә ашлыҡтарын күреп, бик шатланды:
бойҙай өлгөрөп килә, һоло баш ҡоҫҡан, тары ла
бик һәйбәт, Ш. Насыров.
ҠОҪОШОУ ҡ. ҡар, ҡоҫоу 3. Ҡорот ҡойган
ҡаҙанга һөт һалмагыҙ, ҡоҫошор (Сеңләүҙән).
ҠОҪТОр ҒОС с. Ҡ оҫҡоно килтергес; ҡоҫтора
торған. Ҡоҫторгос дарыу.
ҠОҪТОр ОУ ҡ. 1. йөкм. ҡар. ҡоҫоу 1. Үтте

ҡоҫтороу,
2. күсм. Үҙләштергәнде кире ҡайтартыу. [Сурагол — байга:] һинең йылҡыңа минең хәләл
көсөм ингән. Уны йоттормам. Бөгөн булмаһа,
иртәгә ҡоҫторормон. Т. Хәйбуллин.
ф Ҡортон ҡоҫтороу 1) эт, бесәй балаһына
әсе ҡатыҡ эсереп, йәнәһе, эсендәге ҡортон сы
ғартыу; 2) аҡылға ултыртыу, кәрәген биреү. Ги

бат менән үҙебеҙ һөйләшербеҙ. Уның ҡортон
ҡоҫторорга гына ҡулдан килер. Н. Мусин.
# А ш хурлама — ҡоҫторор, ир хурлама —
боҫторор. Мәҡәл.
ҠОТ и. 1. Тереклек, именлек бирер нәмә; йән.
«Алла!» — тигән бер тауышҡа бик яман терт
итеп киттем, ҡотом да ҡалмаган. Ш. Бабич.—
Салауаттан ҡурҡып осҡан ҡот әле һаман ҡат
манымы һиңә? — ..ти Мәргән. Ә. Чаныш.
2. Күңелгә кинәнес, рәхәтлек биргән сиФат;

ҠОТ

ҡ

ҠОТ

йәм, нур. Өй кото. Тормош кото, ш [Старшина:]

2. Йәм өҫтәлеү, йәнләнеү. Тормош ҡотайҙы.

Ауыл уртаһына ситән өй һалдырып, урамдың
ҡотон ебәреп булмаҫ, Ғ. Дәүләтшин. Ирәндекәй
тауҙың ҡото булып, кемдәр ҡалыр икән беҙҙән
һуң? (Халыҡ йырынан).

Балалар ҡайтҡас, өй ҡотайып китте.
ф Биҙәү бисә бикә булһа, ил ҡотаймаҫ. Мә

3. Уңыш, бәхет килтергән нәмәгә тсарата әйте
лә. [Бабай хәнйәрҙе] һунар ҡото китер тип, һат
маным ти. Ҡ . Даян. Күл шаулатып, һыу ярып,

ерҙә дауыл ҡуптарып, Аҡбуҙ сыгыр, мал ҡото,
бөтә малдан һуң ҡалып — сабыр итеп шуны көт.
«Заятүләк менән һыуһылыу». Ҡот ҡУныУ уңыш,
муллыҡ килеү, ҡотайыу.
4. иҫк. Ҡурҡҡан кешене имләр өсөн ҡурғаш
тан ҡойоп, муйынға, түшкә таҡҡан нәмә. Кот
тагыу. Ҡот ҡойоу ҡүрҡып ауырыған кешене им
ләү ырымы (кешенең башына әйбер ябалар, бер
туҫтаҡ һыуҙы уны тирәләй өс тапҡыр әйләнде
рел, баш өҫтөнә тоталар; иретелгән аҡ ҡурғашты
уҡына-уҡына туҫтаҡтағы һыуға ҡоялар; ҡ ур ғат
ниндәй йәнлек рәүеш енә килеп ҡатһа, кеше,
йәнәһе, шул нәмәнән ҡурҡҡан була; ҡурғашты
кешенең муйынына йәки кейеменә тағып ебәрә
ләр). Ҡот төшөү боронғо хөрәФәт буйынса, ҡот
ҡойғанда ауырыу нимәнән ҡурҡһа, шул нәмәнең
һүрәте ҡурғашта һүрәтләнеү (имештер, әгәр һү
рәте төшһә, ауырыу төҙәлә).
ф Ҡот алыныу ныҡ ҡурҡыу. Кото алынган
Ғәмилә илай ҙа алмай ..ҡатып калды. Б. Бикбай.
Ҡотто алыу ныҡ ҡурҡытыу. [Миронов:] Ҡыҙы

ҡайҙың ҡотон алдың, ҡалтырап төштө, меҫкен
кәй. Н. И ҙелбай. Ҡот ҡубыу ҡар. ҡот осоу 1. Ҡот
осҡос бик ҡурҡыныс; бик яман, иҫ киткес. Ҡот
осҡос ваҡига. Ҡот осҡос тауыш. Ҡот осҡос хәл.
■ Ҡамыр батыр алдына ҡот осҡос дейеү килеп
тә баҫҡан (Әкиәттән). Ҡот осоу 1) бик ныҡ ҡур
ҡыу. Хөрмәт агайым ҡото осоп һикереп торҙо.
Н. Ғәлимов; 2) ныҡ ҡурҡыуҙан ауырыуға әйлә
неү; ауырыуға һабышыу. Баланың ҡото осҡан
бит, ҡот койорга кәрәк. Ҡот сабыу этн. ҡыҙҙы
оҙатҡанда башҡарыла торған боронғо туй йола
һы (ҡыҙҙы оҙатҡанда, арбаға ултырып сыҡҡас,
ҡыҙҙың яҡын ағаһы туйыҙға йәки көршәккә ҡай
маҡ һалып алып, һыбай ҡаса; ҡыҙ яғы менән егет
яғы кешеләр уның артынан сабып, көршәкте
алырға тырыша; егет яғы көршәкте алһа, ҡ оҙа
ғый арбаһына килтереп һуға — ҡот кейәү менән
китә; ҡыҙ яғы алһа, ҡыҙ арбаһына килтереп һу
ға — ҡот ҡыҙҙа була).

ҡәл.

ҠОТаН 1 и. иҫк, Күрк, йәм, ҡот. Атлас кейем
кейгән, юрга менгән — әммә илә егет ҡотаны
(Халыҡ йырынан).
Ҡ ОТаН 2 и. Ситәндән түңәрәкләп үргән ҡуйһарыҡ аҙбары.

•
Ҡотанда ҡуй ҡырылһа, ҡутыр кәзә баш бу
лыр, Мәҡәл.
Ҡ О ТаН 3 с, диал, 1. Наҡыҫ. Быйыл иген ҡот
ан булды, сөнки ямгыр ваҡытында яуманы,
2.
Мәскәй. Көнө-төнө ашай ҡотан, туймай та
магы, Б. Бикбай.
ҠОТаНЫУ ҡ. диал. Ҡотайыу.
ҡ о т ҡ а р ы л ы у ҡ. төш, ҡар. ҡотҡарыу. Ҡотҡарылган ҡала. Бәләнән ҡотҡарылыу. Хеҙмәт
тән ҡотҡарылыу,
ҡ о т ҡ а р ы у ҡ. 1. азатлыҡҡа сығарыу, ирек
кә ебәреү; азат итеү. Ҡотҡарып алыу, m — Де

йеүҙе мин үлтерҙем, батша ҡыҙын мин ҡотҡар
ҙым (Әкиәттән). / Дошман ҡулынан кире ҡайта
рыу; кире алыу. Ҡырҡ өсөнсө йылдың йәйе. ..
Беҙҙең гәскәр фашистар ҡулынан яңынан-яңы
ҡалаларҙы ҡотҡара. Н. Мусин.
2. ауы р

хәлдән йырындырыу; ҡотолдороу.

Ауырыуҙан ҡотҡарыу.Аслыҡтан ҡотҡарыу. Бә
ләнән ҡотҡарыу, ■ һугарырҙай булам бер ми
нутта Ленин аңы менән халҡымды, ҡотҡарырҙай
булам наҙанлыҡтан яфаланган ярлы ялпымды.
Т. Йәнәби. / ауы р хәлдән ҡурсалап алып ҡалыу.

Ғәйептән ҡотҡарыу. Үлемдән ҡотҡарыу.
3. Эш, бурыстан буш итеү; бушатыу. Хеҙмәт
тән ҡотҡарыу. ■ — Ниңә, бик яҡшы булган.
Шул арҡала беҙҙе занятиенан ҡотҡарҙылар.
Д. Юлтый. / Буш ебәреү, буш ҡалдырыу. Яно
ҙаҡ тигән бик данлы бер һунарсы булган, атһа,
ҡош, сапһа, йәнлек ҡотҡармаган. Б. Бикбай.
Ишетеп ҡалган һәр яңы һүҙҙе ҡотҡармай торган
сагы ине баланың. К. Мәргән.
Ҡ О Т Ҡ ар ЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡотҡарыу.
ҠОТҠО и. Коллективта, кешеләр араһында
тарҡатыу эше алып барыу, кешеләр араһын
боҙоу һ. б. өсөн һөйләнгән һүҙ. Ҡотҡо биреү.

Ҡотҡо йөрөтөү. Ҡотҡо таратыу, Ҡотҡога төшөү,
■ [Шөкөр:] һин ҡоторттоң беҙҙеI Ҡотҡо һалган
өсөн һинең үҙеңде яуапҡа тарттырырга кәрәк,
•
Ҡул арага ҡул керһә, йорт эсенә ҡот керә. һөрһөп бөткән капитализм ҡалдыгы! М. Кәрим.
Мәҡәл. Эшләгән эш — иргә ҡот. Мәҡәл. Яңгыҙ
Кеше ҡотҡоһона бирелеп, айырылыштыҡ юҡҡа
тирәк илгә ҡот бирмәҫ. Мәҡәл.
беҙ. Б. Вәлит.

ҡ о т а й т ы у ҡ. Уңыш һәм муллыҡ килтереү;
байытыу, уңдырыу. Өҫтө-башын бөтәйткән, аҙа

мат итеп ҡотайтҡан ирҙең күрке мал булыр
(Ҡ обайы рҙан).

ҡ о т а й ы у ҡ. 1. Етеш көнгә сығыу; байыу,
уңыу, йәлсеү. Көнө килде. Сереп үк байымаһа

ла, йылдар бәрәкәтәйгәс, ныҡ ҡотайҙы, ныҡ бө
тәйҙе Талип. М. Кәрим. Ҡасан гына яңгыҙ атҡа
ҡотая алмаган ярлы крәҫтиән ине Хәбирйән Бог
данов, хәҙер мул тормошло колхозсы, үҙ аҡса
һына самолёт алып туган Армияһына бүләк итә.
Б, Бикбай. Бахыр килен ашап, ашҡа туймаган,
кейеп, кейемгә ҡыуанмаган, донъя көтөп, донъя
һы ҡотаймаган (Әкиәттән).

ф Шайтан ҡотҡоһона төшөү көтмәгән бер на
сар эш ҡылыу.

ҠОТ-ҠОН и. йыйн. Ҡот, йәм биргән төҫ; йәм-тәм. [Ирназаров:] Кейергә йүнле-рәтле кейем
юҡ, ашаган аштың ҡото-ҡоно юҡ. А. Карнай.
ҠОТҠОРО с. диал. Кире, тиҫкәре. Ҡотҡоро

кеше.
ҠОТҠОСО и. Ҡотҡо йөрөтөүсе; ҡотҡо тара
тыусы.

ҠОТ ҠОТ оҡш. Әтәстең емгә тауыҡ саҡырған
тауышын белдергән һү ҙ. Ҡот-ҡот итеү. ш Өй ал

дында тибенеп йөрөгән йолҡош ҡойроҡло ҡара
әтәс бер нисә тапҡыр ҡот-ҡот тине лә, ситкә
тайпылды. Ә. Вәли.

685

ҠОТ

ҠОТ

ҠОТЛАТЫУ ҡ. йөкм, кар, ҡотлау 1 1—3. Өй
ҡотлатыу. Байрам менән ҡотлатыу.
ҡ о т л а у 1 ҡ, 1. Ҡәнәғәтлек, ҡыуаныс белде
реп хуплау; тәбрикләү, һандугастар иҫ киткес
серле көйҙәрен көйләйҙәр, яңы көндө ҡотлайҙар,
И. Көҫәтсол . Мин дә беләм беҙҙең илебеҙҙең
ныҡлы семъяларҙы ҡотлауын, Ғ. Оәләм.

ҙе! — тип, Садыйк, ҡотоҡаланып, күңелгә шик
һалды. Ш. Янбаев.
ҠОТОҠҺОН и. иҫк. М өгөҙҙән эщләнгән дары
һауыты.— Ҡотокһонга дары тултырып алайым
әле. М. Тажи.

2. Ниндәйҙер вакиға уңайы менән теләктәтлек, якшы теләктәр, гнатльгк белдереп хуплау;
тәбрикләү. Байрам менән ҡотлау. Тыуган көн
менән ҡотлау, / / Ҡотлау телеграммаһы, ш [Фа
тима:] Ҡотлагыҙ беҙҙе, сәсеүҙе бөттөк. В. Вик
бай.
3. Ҡыуаныс белдереп, байрам лһау, мәжлес
йыйыу; туйлау. Бәпес ҡотлау, Өй ҡотлау,

ҡурҡмайым. Минең өсөн ул ҡотолгоһоҙ икән, бер
нәмә лә ҡылып булмай, Д. Исламов.
ҠОТОЛҒОҺОҘЛОҠ и. Ҡотолғоһоҙ хәл. Ре
волюцияның ҡотолгоһоҙлого, ■ Беҙ һугыштың
ҡотолгоһоҙлогона ышана инек. М. Кәрим.

■й [Зыя:] Арбаны ҡотлап, йөрөштөрөп алайыҡ.

ҠОТОЛОУ ҡ. 1. Азатльпс алыу, иреккә сығыу;
азат булыу. Ситлектән ҡотолоу. Тотҡондан ҡо

М. Тажи.

4. иҫк. Хөрмәтләү, ҙурлау. [Малай:] Минең
һөйгән ҡыҙым унда үлеп ҡалган, үкенесле ҡот
ҡарыуың мине ҡотлап, «Б абсак менән К ү 

ҠОТОЛҒОҺОҘ с . Ҡотолоп ҡалыу мөмкин
булмаған. Ҡотолгоһоҙ хәл. ■ Үлемдән мин

ҠОТОЛДОРОУ ҡ. ауы р хәлдән арындырыу,
йырындырыу; ҡотҡарыу. Бәләнән ҡотолдороу.

Судтан ҡотолдороу.

толоу. Ҡоллоҡтан ҡотолоу. Ҡасып ҡотолоу. Ҡо
толоп ҡайтыу.
2. Ауыр хәлдән арыныу. Бөлгөнлөктән ҡото
сәк».
лоу. Бәләнән ҡотолоу. Иҫән-Һау ҡотолоу, ш Ке
шеләр [һугышта] Һәр аҙымында үлемде күҙ ал
Ҡ О Т Л аУ 2 и. Теләктәшлек, пттльгк белдереп,
дында күрә бара, унан ҡотолоп ҡалыу әмәлен
тәбрикләп бирелгән бүләк. [Әсәһе:] Эй, балам,
ундай ергә баргас, үҙең уларҙан алда ҡысҡырып эҙләй, эйелә, ергә һыйына, шыуыша, Д. Юлтый.
йырлайҙар ҙа, бармаҡ шартлатып бейеп алалар Ҡайгы-хәсрәттәрҙән бер ҡотолоп, рәхәт торор
уны. Улар үҙеңде яратып, уйынсыга аҡса би көндәр бар микән? (Халык йырынан). Ҡотолдо
рәйек әле, тигән булып, янсыгыңа ҡотлау һалыр бер себендәй йәнең һинең, беҙҙәрҙән булмаҫ
ине (Әкиәттән).
һиңә газап, типе. «Бабсак менән К үсәк». / НиҠ О Т Л аШ Ы У ҡ. урт. ҡар. ҡотлау 1 1—3.
ҙәңдер арыныу; бутан ы у. Бурыстан ҡотолоу,
ш Илама ла, атай, илама, мин ямандан инде
Ҡ О ТЛ О с. 1. Бәхет, ырыҫ, муллыҡ килтергән;
ҡотолдоң (О еңләүҙән).
изге. Ҡотло ер. / Вәхетле, ырыҫлы. Ҡотло кеше.
2.
Малдың үрсемен, именлеген һаҡлаған; изге.
3. һөйл. Баланан бушаныу, бала' табыу. [Ҡу
Ҡотло мал. ■ Боронго башҡорттар мал-тыуар шай:] Бисәләр иҫән-һау ҡотолоп, беребеҙҙең ир,
ҙың именлеген, үрсемен үҙендә тотҡан ҡотло мал беребеҙҙең ҡыҙ бала булһа, ҡоҙа булышайыҡ
булыуына ышанган. Ҡотло малды ҡулдан ыс (Хикәйәттән). Мәгфүрә менән икәүләп уны
кындырыу мал бәхетенән яҙыу менән бер һанал- йыуындырып, әсәһенең күлдәк аламаһына биләп
ган (Әкиәттән).
һалдылар ҙа Гөлйөҙөмдөң һау ҡотолганына
ҡыуаныштылар, Һ. Дәүләтпшна.
ф Ҡотло аяғың менән йортка ингән киленде,
кунакты каршылау Ьүҙе. [ Мәгфүрә:]Әйҙә, әйҙә,
ф Шулай тип ҡотол каршылыкка, бәхәскә
килен, ҡотло аягың менән. Һ. Дәүләтпшна. [Эт килгән кешенең ыңғай һүҙенә карата әйтелә.
ҡол:] Әйҙүк, түрәләр, ҡотло аягыгыҙ менән! [Айбулат:] Юҡ, агай, юҡ. Уйламайым да, өйрән
Ғ. Дәүләтпшн. Ҡотло булһын берәр яңы нәмәгә
мәйем дә. [Ҡотлояр:] Шулай тип ҡотол. Һ. Д ә ү 
ләтпшна.
изге теләк белдереү, тәбрикләү һүҙе. Еремф Ат аягын ҡыҙганган ылауҙан ҡотолмаҫ.
-әсәм, әүәлгесә күңелең ялкын-утлы булһын.
Ҡырҡ бишенсе сыуаҡ яҙың — тыуган көнөң ҡот Әйтем. Атың яман булһа, һатып ҡотол; юлдашың
яман булһа, ҡасып ҡотол. Әйтем. Бүренән бүрек
ло булһын! Ғ. Рамазанов.
• Байҙа булһа — ҡотло бу һын, ярлыла бул ташлап ҡотолоп булмай, Мәҡәл. Күсеп киткән
һа — ҡайҙан алдың. Әйтем Ҡот о ҡунаҡ төнәһә, иҫке йортонан ҡотолган, Мәҡәл. Ҡатыҡ эскән
ҡуйың игеҙ табыр; ҡотһоҙ ҡунаҡ тәпәһә, ҡуйың ҡотолган, ҡалаҡ ялаган тотолгап. Мәкәл.
ҠОТОЛТОУ ҡ. ҡар. ҡотолдороу. Үлемдән
ды бүре алыр. Әйтем.
ҡотолтоу,
ҠОТОЙ: ҡыҙ ҡотой ҡыҙҙар араһында йөрөүҠОТОНҺОҘ с. диал. Ҡ отһоҙ.
сән, ҡыҙҙар менән бергә уйнаусан малай; ҡотой
ҠОТОП [гәр.] и. кит. Полюс. Көнъяҡ ҡотоп.
бутҡаһы кеше күплектән барлыҡҡа килгән тәр
Төнъяҡ ҡотоп. Ҡотоп еле. ш Ҡотоп тигән серле
типһеҙлек; буталсыҡ.
Ҡ О Т О Ҡ и. диал. Ҡ оҙоҡ. Ҡотоҡ ауыҙы. Ҡотоҡ
нөктә бар, ти, бик алыҫта, боҙло төньяҡта.
ҡаҙыу, ш Буш биҙрә ҡотоҡтоң йылтыр боҙ кәп Ҡ . Даян. Күбәләк ҡар яуа ине, йып-йылы ине
ләгән бураһына доңгор-доңгор һугылып түбән кисә. Ә бөгөн ҡотоп һыуыгы һәм төньяҡ еле
төшә. Ш. Янбаев.
иҫә. Ғ. Байбурин. Ҡотбе йәнүби иҫк. Көнъяк
котоп. Ҡотбе шимали иҫк. Төнъяк ҡотоп.
# Эсмәм тигән ҡотогоңдан өс әйләнеп һыу
эсерһең. Әйтем.
ҠОТОР-ҠОТОР оҡш. Эсәк буйлап һауа
Ҡ О Т О Ҡ а с. диал. 1. Ҡупым.
йөрөгәндә сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡо
тор ҡотор итеү.
2 Ҡ урҡа к.
Ҡ О Т О Ҡ аЛ аН Ы У ҡ. диал. Ҡурҡаҡланыу.
ҠОТОРЛАУ ҡ. Ҡотор-ҡотор иткән тауыш сы
Әбде аҡ агай, имен саҡта кире боролайыҡ, ғарыу. Эс ҡоторлай.
Валлапи, аҙаштыра был малай [Нурулла] беҙ
ҠОТОРОҠ 1 и. 1. Аҡылды зәғиФләп, ҡоТорТа

ҠОТ
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ҠОТОр ТОУ ҡ. 1. Берәй нәмәгә өндәп, ҡорсо-

роҡ менән ауырыу.

тоУ; ҡУҙғытыУ; ҡотҡо һалыү. Ҡотортоп алып

2. аҡылһыҙлыҡтан, тапгканлыҡтан килгән
ҡылыҡ. Улар бит туйып ҡотора. Уларҙың ҡото-

китеү. Ҡотортоп ебәреү. ■ Торна Ғүмәрҙең улы
Ғосман ун ете кешене ҡотортоп, колхозга гариза
бирҙергән. Д. Юлтый. [Сынбулатов — гармунсыга:] һин, ҡустым, икенсе ауылдан килеп, минең
колхоздың йәштәрен ҡотортоп йөрөмә. М. Тажи.
2. Маҡтап, бүйлатып, шаштырыу. Баланы ҡо
тортоу.
ҠОТОр ТОШОУ ҡ. урт. ҡар. ҡотортоу.
ҠОТОС с. диал. Ҡурҡаҡ. Ҡотос кеше.
ҠОТОСЛаНЫУ ҡ. диал. Ҡурҡаҡланыу. Ҡотосланып йөрөү.

рогона эйәрһәң, бәләгә ҡалырһың.
3. диал. Ҡотҡо. Ҡотороҡҡа бирелеү, ш [С ө
нәғәт тураһында Ғилаж:} Ул минән бәләкәйҙән
сыгып китте. Ташбатҡан ауылындагы бабалары
ның которого менән ҡайтып китте лә, шунан
аҙаҡ миндә торманы, Ж. Кейекбаев.
ҠОТОр ОҠ 2 с, ЯрЬыүлы, шашҡын; ҡоторон
ҡо. Ҡотороҡ кеше, ■ Минең күңел иләҫ-миләҫ
булып китте. Күңелгә әллә ниндәй ҡотороҡ дәрт
тәр йүгерҙе, Т. Й әнәби.
ҠОТОРОНҠО с, ЯрЬыулы, шашҡын; ҡото
роҡ. Уның [Емештең] бөтә йәнен-тәнен быгаса
булмаган ҡоторонҡо ҡыуаныс биләп алды, 3 . Би
ишева.

ҠОТОр ОНОУ ҡ, 1. Саманан тыш ярһыУ;
шашыУ. Ҡотороноп ҡул сабыу, ш һыҙгыра юха
йыландар ҡотороноп, ас айыуҙар аҡыра сахра
тултырып, Ш. Бабич. Ашап, эсеп ҡоторонган

халыҡҡа етә ҡалды, һыпырылып тышҡа сыҡты
лар. Оран һалып сауыллыҡ араһына ябырыл
дылар, Т. Хәйбуллин.
2. күсм. Сиктән тыш көсәйеп ярһыУ. Ҡоторо
ноп агыу, ■ Тышта ҡотороноп ел-дауыл ҡупҡан,
күк күкрәгән, ҡойоп ямгыр яуа башлаган (Әкиәт
тән).

ҠОТОРОУ ҡ. 1. Баш мейеһенә үткән үҙенә
бер төрлө вирүетан аҡыл зәғиФләнеп, шашыу;
ҡотороҡ аУырыУы менән аУырыУ. Ҡот орган бү

ҠОТҺОҘ с. 1. Бәхет, ырыҫ, уңыш килтермә
гән, ҡото булмаған. Ҡотһоҙ булыу. ■ Ҡотһоҙ

булган шоңҡарҙан торомтай тигән ҡош артыҡ
(Ҡобайырҙан).
2. Күңелгә ятмай торған; йәмһеҙ. Көҙгө ҡала

ҡотһоҙ ине. Күк йөҙөн ҡургаш һымаҡ ауыр бо
лоттар ҡаплаган. Ел, ямгыр. .. Күшеккән кеше
ләр үткеләй, Д . Исламов. / Күңел өшөткөс яман,
ҡурҡыныс. Төпкә батҡан ҡотһоҙ, ялтыр күҙҙәре
нән үк был кешенән әллә ни мәрхәмәт көтөргә
кәрәкмәгәнлеге күренеп тора. Д. Исламов. Иҙән
аҫтынан ҡотһоҙ бер гифрит килеп сыга ла былар
ҙы тотоп ала (Әкиәттән).
3. Бик көслө, зәһәр. Ҡотһоҙ һыуыҡ төн. Ҡот
һоҙ итеп ҡысҡырыу, ■ Хәйер, гәжәп түгел, кем
йөрөһөн шундай ҡотһоҙ буранда, Ғ. Байбурин.
.. Туң ишек ҡотһоҙ итеп шыгырланы, һәм унан
Әсҡәпъямал апай менән Кинйәбулат килеп инде,
Р. Солтангәрәев.

ре, Ҡоторган эт, ш Тәүҙә эт менән бүре ҡотора.
Улар кеше һәм хайуандарҙы тешләп, уларга
йоҡтора, В. Ғүмәров. Ҡоторган эт күккә ҡарап
өргән менән һауала торган айҙың нуры китмәҫ,

ҠОТҺОҘЛаНЫУ ҡ. 1. Ҡотһоҙға (1 мәғ.) әй
ләнеү; ҡото китеү. Ҡотло тормош ҡотһоҙланды,
ҡото киткәс ҡулымдың (Халыҡ йырынан).
2. Йәмһеҙгә әйләнеү, йәме, матурлығы китеү.

аҡ м үлла.

Эңер ҡараңгыһы баҫа башлаган өй эсе ҡотһоҙ
ланып киткән һымаҡ булды. 3. Биишева.
ҡ о ь а й и. Өс аршинға тиң булған оҙонлоҡ
үлсәү берәмеге; сажин. Утыҙ ҡоһай самаһы
урында «Яңгыҙ өйәңке» тигән бер өйәңке бар.

2. күсм. Саманан тыш ҡыланыУ; шашыу. Туй

ып ҡотороу. Ҡыҙ-ҡырҡындар ҡотороп, уйнапкөлгән Урал тау (Ҡ обайы рҙан). / Саманан тыш
ярһыу; шашыУ. Мәжлес ҡотора. Туҫтаҡҡа һалынган балдар сәкетеп-сәкетеп йотола, Т . Хәйбуллин.

3. күсм. Сиктән тыш көсәйеп ярһыу. Ел ҡото
роу, ■ Буран ҡотора, Күҙ асырлыҡ әмәл юҡ,
Р. Солтангәрәев.
4. Хәл ҡылымдың *п ФормаһынДа ҡушма
ҡылымдың беренсе компоненты булып, төп мәғә
нәне көсәйтә. Ҡотороп үҫеү, ■ Баҫыуҙарҙа

ашлыҡ ҡотороп уңган. Быйыл тулы булыр бура
лар,, Ҡайҙа барма, кешеләрем минең шатлыҡ сә
сеп, бәхет уралар, М. Кәрим.
#
Ауыҙы ашҡа тейһә, алйот ҡоторор. Әитем.
Буранда бүре ҡоторор, урамда тиле ҡоторор.
Әитем. Ҡоторган бүре утҡа инер. Әитем. Ҡомһоҙ
ҡоторһа — ҡоҙоҡҡа ҡармаҡ һалыр. Әйтем. Эт
яманы буранда ҡоторор. Мәҡәл.
ҠОТОРОШОУ ҡ. урт. ҡар. ҡотороу 2.
ҠОТОРСОҠ и. 1. ағастан соҡоп яһалған бә
ләкәй йомро Һауыт. Бер ҡоторсоҡ тоҙ. ■ Ҡотор
соҡто асып ебәреүе булды, бөтә өйгә тәмле бал
еҫе бөркөлдө, Й. Солтанов.
2. Мылтыҡ яһағанда дары үлсәп һала торған
бәләкәй генә һаУыт. Бер ҡоторсоҡ дары.
3. диал. Сәй һаүыты.

Ғ. Дәүләтшин.

ҠОҺОҠ и. диал. Керәкә.
ҠОҺОР [гәр.] и. 1. Н иҙеңдер кире һөҙөмтәһе,
насар шауҡымы. Ҡоһорон күреү, ш [Гөлзифа:]
Эй, Асия, йәтимлек һиҙелмәһә лә, ҡоһоро ҡала
инде. Б. Бикбай. Аслыҡ ҡоһоро урманлы тауташ араһындагы ауылдарҙа йәшәүсе халыҡты
бигерәк тә ныҡ бөлдөрҙө. Я. Хамматов.

2. Н асар эш-ҡылыҡтың кире ҡайтҡан язаһы;
кейә. Ҡоһоро тейеү. Ҡоһоро һугыу. ■ Салих

төшкә тиклем йоҡлап, аҙна буйы ҡалган йоҡо
һоноң ҡоһорон ҡайтарҙы, X. Мохтар. / Яман
лыҡҡа ҡаршы булған яуап; ҡон, үс. Ҡоһорон
алыу. Ҡоһорон ҡайтарыу,
•
Төкөрмә ашыңа: ҡоһоро төшөр башыңа,
Мәҡәл.

ҠОШ и. 1. Умыртҡалылар төркөмөнә ҡараған
ҡанатлы, ике аяҡлы, суҡышлы, ҡауырһын йөнлө
йән эйәһе. Инә ҡош, һайрар ҡош. Йыртҡыс ҡош.

Кейек ҡош. Күсәр ҡоштар. Йорт ҡошо. Диңгеҙ
ҡошо, һунар ҡоштары, һыу ҡошо. Ҡош ите.
Ҡош йомортҡаһы. Ҡош ҡауырһыны. Ҡош ояһы.
Ҡош тубы. Ҡ ош фермаһы. Ҡош һайрары.
■
Бейектә оса ҡоҙгон ҡош, унан бейек осор
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ыласын бар. Ыласындан да бейек оса торган ҡош
батшаһы ҡыйгыр бөркөт бар, Салауат Юлаев.
Ябалаҡ ҡош маҡтанһа, ярҙан сысҡан алдым, тир

үрсетеү менән шөғөлләнгән тармағы. Ҡошсолоҡ

(Ҡобайырҙан). Ҡош сөйөү өйрәтелгән йыртҡыс
ҡош менән һунар итеү. Күсәр хан менән Күсмәҫ

хан икеһе бик дуҫ булып, ҡунаҡҡа саҡырышыр,
ҡош сөйөп, төлкө алдырып, бергә һунарга йө
рөшөр булган, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу». / күсм. Ҡанатлы матур тойғоно белдер
гән шартлы билдә. Бәхет ҡошо. Шатлыҡ ҡошо.
■ Аҫылбикәнец .. үҫмер күңеленә тәүге тапҡыр
мөхәббәт ҡошо ҡагылды. К. Мәргән.
2. күсм. Боронғо баппеорт ырыуҙарын белдер
гән билдәләрҙең береһе. Асылыкүл тирәһендәге
ҡыпсаҡ ырыуы башҡорттарының ҡошо — ҡарагош, агасы — ҡарагас, ораны — салауат, тамгаһы — тәҙрә булган. М. Сәғитов.
ф ауы ҙ менән ҡош тотоу уңған, булдьпелы
кешегә тсарата тсулланыла. Дөйә ҡошо ҡар. дөйә
ғош 1. Ирекле ҡош ни эшләһә лә ирекле, азат ке
шегә ҡарата әйтелә. Беҙ хәҙер ирекле ҡоштар.
Ү ҙебеҙҙең полкты эҙләү һылтауы менән ун көн
инде Белоруссия яландарын гиҙәбеҙ. Д . Юлтый.
Йәннәт (йәки ожмах) ҡошо дини ҡарашса, үлеп,
ожмахҡа ингән кешенең йәне. Ҡара ташҡа ҡош
ҡундырмаҫ кеше үткер, батыр кешегә ҡарата әй
телә. Ҡош кеүек осоу бик тиҙ хәрәкәт итеү. Кө
рән ат ҡош кеүек оса. Д. Юлтый. Ҡоштар осоп
етмәҫ ер бик алыҫ ара. Ҡоштар осоп етмәҫ ергә
китә һалдат баштары \Х алы ҡ йырынан). Ҡош
теле йомортҡаға баҫып, йоҡа итеп йәйеп, ҡыйыҡ
лап ҡырҡып майға бешергән ҡамыр аҙыҡ. Бер

мәжлескә етерлек ҡош теле бешерҙем. Ҡош телендәй генә хат бер-ике ауыҙ һүҙҙән торған бә
ләкәй генә хат. .. Ошо яҙыуҙы биреүсе артынан

миңә бер ҡош телендәй хат яҙып ебәрһәгеҙ
икән ..И . абдуллин. Ҡош тәне ҡалҡыу өшөгәндә
йәки башҡа сәбәптән һибелеп сыҡҡан бөрсөктәр
менән ҡапланыу (тәнгә ҡарата). Емеш өшөп, ҡош

тәне ҡалҡҡан беләктәрен һыпыргылап, тагы бер
аҙ тупһала тапанып торҙо. 3 . Биишева. Ҡош юлы
күк йөҙөндә аҡ юлаҡ булып күренгән алыҫ йон
д оҙҙар төркөмө. Ҡош юлдары буйлап төндәрҙә
ҡаңгыддашып ҡаҙҙар осалар. Ғ. амантай. Нағай

ҡошо диал. ҡар. сәмреғош 1.
ҠОШ Ҡ Ор Т и. йыйн. 1. Бөтә булған ҡоштар,
һәр төрлө ҡош. Мең төрлө ҡош-ҡорттоң мең

фермаһы, ш Махсуслаштырылган ҡошсолоҡ
совхоздары ойошторолоу арҡаһында йомортҡа
етештереү ҙә арта башланы. «Совет Башҡорто
станы», 1965, 29 май.
ҡ о ш т а в а ҡ и. 1 . а ш һыу өсөн ҡулланылған
киң йәйеңке ситле, уртаса ҙурлыҡтағы табаҡ.

Ҡоштабаҡҡа аш һоҫоу. ■ Гөлйөҙөм ҡоштабаҡ
ҡа ыумас ыуып әҙерләне. Һ. Дәүләтшина.
2. диал. аш һоҫа торған ҙур табаҡ.
3. диал. "Тәрилкә. Ҡом ҡоштабаҡ. Тимер ҡош
табаҡ. Ваҡ ҡоштабаҡ, Ҙур ҡоштабаҡ.
ҡ о я ҡ и, тар. Буҫтауға ҡабырсаҡлап, ҡатландырып тимер баҫҡан хәрби кейем. Батырга ..уҡ
лы яуҙа һарайтаһы, ҡоягы ныҡ булыу ҙа шарт.
Ғ. Хөсәйенов.

ҡ о я ң ҡ ы с. һөйл. Ғөҫө, килбәте меҫкен;
ҡойто. Ҡояңҡы кеше. ■ Балалар йортона барып

ингәс, иң тәүҙә уның [Шәһәрзаданың] күҙенә
ҡояңҡы гына бер малай ташланды. .. Уның
таҙалыгы юҡ ине. В. Әхмәҙиев. / Әрләгәндә
ҡулланыла.

ҠОЯСЫЛ с. диал. Ғәйбәтсе. Ҡоясыл ҡатын.
ҠОЯШ и. 1. Ҡайнар газдан торған гигант шар
(формаһындағы, үҙендәге термоядро реакция
иҫәбенә яҡтылыҡ һәм йылылыҡ сығанағы бул
ған, Галактика системаһында төп күк есеме.

Ҡояш байыу. Ҡояш сыгыу. Ҡояш күтәрелеү.
Ҡояш нуры. Ҡояш яҡтыһы, m Бына бер саҡ тау
биттәрен солгап яҡтыга, Ҡояш сыга башлай,
нурҙарына йым-йым итә Урал таштары, Ғ. С ә 
ләм. Ҡояш ҡыҙарып байыһа, елле ямгыр булыр.
Һынамыш. Ҡояш ашау 1) ҡояш нурына тән ҡа
райыу, яныу. Ап-аҡ итеп кершән яҡһаң, битең
ҡояш ашамаҫ (Халыҡ йырынан); 2) ҡояш нурына
ағарыу, уңыу. Яулыҡты ҡояш ашаган; 3) иретеп
бөтөрөү (ҡарға ҡарата). Тау биттәрендәге ҡарҙы

ҡояш ашап бөтә, йомрандар ояларынан сыга
башлай. Һ. Дәүләтшина. Ҡояш бите ҡояш төш
кән урын. Ана, бала-сагалар ҡояш битенә —
сыуаҡҡа сыгып, әүеҫлек түбәһенә менеп, ҡурсаҡ
уйнайҙар, Ғ. Йәнәби. Ҡояш торошо Ҡояш үҙәге
эклиптиканың иң төнъяҡ йәки иң көнъяҡ нөктә
һенән үткән мәл. Йәйге ҡояш торошо (иң оҙон
көн 21 —22 июнь). Ҡышҡы Ҡояш торошо (иң
ҡыҫҡа көн 21—22 декабрь). Ҡояш кәртәләнеү
Ҡояш тирәһендә нурлы ҡуласа барлыҡҡа килеү.
Ҡояш кәртәләнһә, буран була. Һынамыш. Ҡояш
ҡолаҡланыу Ҡояштың ике яғынан оҙон ҡолаҡ
барлыҡҡа килеү. Ҡояш ҡолаҡланһа, һыуыҡ бу
ла. Һынамыш. Ҡояш тотолоу айҙың Ер менән
Ҡояш араһына тура килеп, Ҡояшты күләгәләүе.

төрлө тел, мең төрлө тауыш менән һайрауына
.. ҡорос машиналар тауышы ҡушылып китте.
Ғ. Дәүләтшин. / Йорт ҡоштары. Ҡош-ҡорт аҫ
рау. Ҡош-ҡорт үрсетеү, ш Ҡош-ҡорт үрсетеп
ебәреү өсөн бик аҙ гына экономия ла етә торгайны. С. агиш.
Көндөҙгө ун икеләр тирәһендә ҡапыл ҡараңгы
2. "Гөрлө ҡырағай йыртҡыс йәнлек. Ҡарагө- төшә башланы. Ҡояш тотолоу хаҡында алдан уҡ
лөмбәт был балаларҙы эҙләп тә таба алмагас,
әйтеп ҡуйылган булһа ла, нисектер ҡаушап ҡа
ҡош-ҡортҡа тап булып, һәләк булгандарҙыр, тип лынды. Ә. Бикчәнтәев. Ҡояш менән бик иртә
ҡуйҙы. «Бабсаҡ менән К үсәк».
иәки 6ик һуң, ҡояш сыҡҡан иәки батҡан ваҡыт
ҠОШМаҠ и. диал. Кәшмәк.
та. Ҡояш менән тороу. ■ Ҡояш менән ятҡан
ҠОШСО 1 и. Ҡош ҡараусы, ҡош тәрбиәләүсе.
малайҙар әтәс менән бергә торалар. Ғ. амантай.
Ҡошсо хеҙмәте.
2. Шул есемдән килә торған яҡтылыҡ, нур,
ҠОШСО 2 и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
эҫелек. Ҡояшта йылыныу, ш Бүлмә гәжәп яҡты.
ҠОШСОҠ и. кес. ҡар. ҡош. Йылы яҡтан ҡайт Стенага урам яҡ тәҙрәнән ҡояш төшә. Д. Юлтый.
ҡан ҡошсоҡ, эй, һайрай талга ҡунып. «Баш 
Ҡояшта ҡыҙыныу өсөн иң уңайлы ваҡыт — ир
ҡортостан ҡыҙы», 1971, № 1.
тәнге һәм төштән һуңгы сәгәттәр. «Совет Баш
ҠОШСОЛОҠ и. ауыл хужалығының ҡош
ҡортостаны», 1970, 6 июнь. Ҡояш ваннаһы тәнде
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ҡөҙрәтле Ватандың ураҡлы-сүкешле осҡосо,
ҡояш нурҙары тәьҫире менән даулау, сыныҡты
Ш. Бикҡол. / Ҡ өслө, ҡеүәтле. Ҡөҙрәтле кеше,
рыу процедураһы.
2. күсм. Тылсымлы, сихри көскә эйә булған.
3.
күсм. Кеше тормошон күркәм иткән бәхет,
Ҡөҙрәтле ҡымыҙҙың тәьҫире гәжәп көслө ине!
шатлыҡ сығанағы. Бәхет кояшы. Дан кояшы,
Көндән-көн минең кәйеф күтәрелә, шатлыҡ арта
■ Ҡояш! Әү һин,балалык кояшым, гүмер буйы
бара! «ағи ҙел », 1969, № 3.
яҡтырт юлымды, Р. Ғарипов. Ҡырым кояшы
ҠӨҘРӘТЛЕЛЕК и. Ҡөҙрәтле булыу сифаты.
гына йылы түгел, нур бирмәһә Ҡремлъ кояшы.
Алланың ҡөҙрәтлелеге тураһындагы идея фео
Ғ. Сәләм.
дализм эпохаһында руханиҙар тарафынан ны
ф Ай күрҙе, ҡояш алды ҡапыл күҙ алдынан
ҡышмалы рәүештә таратылган. «ағи ҙел », 1969,
ниҙер йәки нимәлер юҡ булғанда әйтелә, а й ҙа
ҡояш бУлыУ һәр саҡ көлөп, йылмайып ҡына
тороу, а н а ҡояш хөрәФәт буйынса, ышандырыр
ға тырышып, ант иткәндә әйтелә. Валлаһи, Сә
гиҙә! Ышанмаһан,, ана кояш. М. Тажи.
# Алыҫтагы ҡояш йылы була. Әйтем. Дөрөҫ
лөк ҡояштан яҡтыраҡ. Әйтем. Ҡайҙа барһаң да
бер ҡояш. Әйтем. Ҡояш нуры — шәфҡәт ҡулы.
Әйтем. Ҡояштың һиңә буйы етһә лә, һинең уга
буйың етмәҫ. Әйтем. Ҡояш янында — йылылыҡ,
әсә янында — изгелек. Әйтем. Себерҙә лә шул
ҡояш, Семберҙә лә шул ҡояш. Әйтем. Сыҡмаган
кояшҡа ҡыҙынма. Әйтем.
ҠОЯШЛау ҡ. Ҡояшта ҡыҙыныу; сыуаҡлау.
Аждаһа күлдән сыгып, ҡояшлап яткан, ти (Әки
әттән).
ҠОЯШЛЫ с. 1. Ҡояш яҡтыртып торған; аяҙ.

Ҡояшлы көн. ш Үткән яҙҙың матур шаян кояш
лы төш ваҡыты Айбулаттың күңелендә әле лә
бөтә йылылыгы һаҡлана. Һ. Дәүләтшина.
2. күсм. Шатлыҡлы, бәхетле. Ҡояшлы тор
мош. ■ Шулай уҡ кулактар ҙа, беҙҙең бәхетле,
кояшлы колхоз тормошон юҡ итер өсөн, теш-тырнаҡтары менән йәбешеп яталар. Б. Бикбай.
ҠӨДДӨС [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Бик изге, бик
ҡәҙерле.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҠӨДДӘ и. диал. Сик. [Сәлим:] Беҙҙең юл
башы алыҫтан, ҡөддәһе ошо һеҙҙең ауыл. Н. М у
син. Ҡөддәһенә сығыу сигенә сығыу. — Килен

булган кеше, әйтерһең, ҡайны-ҡәйнә донъяһы
ның ҡөддәһенә сыҡмага килә. Ж. Кейекбаев.
ҠӨДСИ Гғәр.] с. иҫк. кит. И зге, ҡәҙерле.
Көҙгө көнгә, көмөш шишмәләргә ҡөдси аҡ нур
ҙарын тамдыра. Д. Юлтый.
ҠӨДСИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Изгелек, саФлыҡ. Ҡайҙа ул эштән генә ҡөдсиәт эҙләгән кеше?
М. ҒаФури.

№ 11.

ҡ ө л һ ы у а л л а и. дини алланың берлеген,
уға тиң бүтән бер ни ҙә юҡлығын әйткән сүрә.
Ҡөлһыуалла әйтеү. ■ Ярай, балам, мин бит
һаташам, шуга йоҡлай алмай маташам. Бәлки
серем итеп алыр инем, ҡөлһыуалла уҡып таш
лаһам, Б. Ишемғол.
ҠӨРЪӘН [гәр,] и, Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең
һүҙҙәренән яҙылып, ислам диненең нигеҙен бил
дәләгән китап. Ҡөръән сүрәһе, Ҡөръән уҡыу,

ш һөйләмә ҡөръән һүҙен, хәҙрәт, етәр тим, кәй
ләмә! Мөнбәр өҫтөндә тороп тәңреңде маҡтап
һөйләмә! Б. Мирзанов. Ҡөръән сығыу мәрхүм
иҫтәлегенә арнап йәки ниндәйҙер ваҡиға уңайы
менән ҡөръәнде баштан-аяҡ уҡып сығыу.
Ҡ У Б а с. диал. Кәкес. Ҡуба танау. / и. мәг.
Кәксәйеп торған танаулы кеше.
Ҡ У Б а ғ а и. иҫк. 1. ағас, таш кеүек нәмәгә
ерлегенән ҡалҡыу итеп юнылған һүрәт йәки
яҙыу.
2. аш а һалып тогторолған тимер; атлама
тимер, һабандың шырты ҡубага менән ныгытыла

ине.
3. диал. Һыулыҡ.
ф Ҡубаға һебә йылҡының бөйөрөнә дуғалана
биреп тоташҡан ҡыҫҡа ҡабырғаһы.
Ҡ У Б а ғ а л а У ҡ. иҫк. 1. Ҡ убаға (1 мәғ.) тө
ш өрөү. Ҡубагалап яҙыу.
2. аш а тимер менән тоттороу.
3. диал. Һыулыҡлау. Ҡыйыҡтың ситенән агып

төшә торган һыуҙы төрлө урындан ебәрмәҫ өсөн
ҡубагалап ҡуйгандар. Яуган ямгырҙың һыуы
улак буйлап мөйөш-мөйөштән түбән ага. Ғ. Д ә ү 
ләтшин.

ҠУБаРҺЫТЫУ ҡ. Ҡуптарып алыу. Тирене
ҡубарһытыу.

ҡ у в а р ь ы у ҡ. Ҡубып һыҙырылыу. Таҡта

ҠӨҘРӘТ [гәр.] и. 1. Көс, ҡеүәт. Ҡөҙрәт эйәһе.
Ҡөҙрәт биреү. ■ Беҙҙең иптәштәр ниндәй ҡөҙ

ның

рәт менәндер һау ҡайта. Д. Юлтый.
2. күсм. Башҡарыр һәләтлек, тылсымлы көс.
Бына музыкант уны [ҡумыҙҙы] ауыҙына килте
реп терәй һәм ирендәре менән ҡымтып ала ла.,
телгә сиртә башлай. Шул мәлдә үк оҫтаның
ҡөҙрәте менән сагыу моң тарала, «Башҡортостан
ҡыҙы», 1986, № 1. Аҫыл һүҙҙәрҙең нур һибер
ҡөҙрәте бар, Ғ. Хөсәйенов. О, ышаныс! Хатта
мәйеттәргә ҡөҙрәт бирә торган көсөң бар. Ә бит
минең һинең исемең менән алып бөтөлмәгән
үсем бар, X. Ғиләжев.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
# Уҡ ҡөҙрәте ян керешендә, ир гәйрәте — ил
кәңәшендә. Әйтем.
ҠӨҘРӘТЛЕ [гәр,] с. Башҡарыр көсө ҙур;
ҡеүәтле. Ҡөҙрәтле гәскәр, ш Айҡаны йыһанды

рылып сыҡты.

өҫкө

ҡаты ҡубарһып тора.

ҠУБаРЫЛЫУ ҡ. диал. Ҡ убыу. Тиреһе ҡуба
ҡ у в а р ы у ҡ. диал. Ҡуптарыу, ҡуптырыу.
ҠУББӘ [гәр,] и, иҫк, кит. К өмбәҙ. Таш бина
ның төбө дүрт мөйөшлө булып, бер аҙ менгәс,
һигеҙ мөйөшлөгә әйләнә. Түшәме куббә рәүе
шендә, Ғ. Ф әхретдинов.
ҠУБЫҘ и, ҡар, ҡумыҙ.
ҠУБЫНЫУ ҡ. диал. К үтәрелеү. Бына бер көн
көслө дауыл ҡубынды, өйәңкебеҙ биле һынып
йыгылды. Й. Солтанов.
ҠУБЫР и. диал. Туҫтаҡ. [Бай улы:] Эй һылыу
ҡыҙ, һылыу ҡыҙ, бөгәсә мин төш күрҙем: ике монат күл күрҙем, ике аҡ ҡубыр күрҙем, «аҡһаҡ
ҡола».

ҠУБЫРҒЫҮ ҡ. диал. Ҡупҡалйыу. Халыҡ
ҡубыргый.
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ҠУБЫр ҒЫШЫУ ҡ. урт, кар, ҡүбырғыу. Ҡубыргышып сыга башлау,
Ҡу БЫр СЫу ҡ. Ғош-тош булып ҡубыу. Ҡу
бырсып тороу, ш Ҡояшҡа нык янган тән ҡубыр
сып һыҙырыла,
Ҡу БЫу (ҡ уш ) ҡ, 1. Йәбешкән йәки урынлаш
ҡан, тоташҡан ерҙән ысҡынып, айырылыу. Итек
тең үксәһе ҡуба, ■ Стеналар һыуланган, балсыҡ
менән һыланган урындары ҡубып төшкән.
Я. Хамматов. Ерәнсәкәй атым елә алмай —
тояҡтары ҡупҡан, әллә ни (Халытс йырынан).

нә ҡараған өйкөм һары сәскәле, ваҡ ҡына көрән
орлоҡло үлән; урыҫ ҡаҡыһы. Ҡарға ҡуҙағы ваҡ
ҡына оҙонсараҡ япраҡлы, күбәләк сәскәле, ҡ у
ҙаҡлы үлән. Ҡуҙаҡ тал диал. бохар селеге ( ҡар.

2. Ҡуҙғалып ҡалҡыу, урындан ҡуҙғалыу; то
роу. Австрийҙар күп булһа ла, беҙ урындан ҡуп
маныҡ (Бәйеттән).
3. күсм. Дәррәү күтәрелеп, хәрәкәткә килеү;
ҡуҙғалыу. Халыҡ ҡуба. ■ Ҡласс дәррәү уры

нынан ҡупты, һәр кем Мәрйәмгә үҙенең рәхмәт
тойгоһон үҙенсә еткерергә ашыҡты, Ғ. Байбурин.
/ Ҡапыл башланыу. Атыш ҡупты, Ғауга ҡупты.
Дау ҡупты. Дауыл ҡупты. Ҡойон ҡупты. Буран
ҡупты. Талаш ҡупты. Тауыш ҡупты, һугыш
ҡупты. Шау-шыу ҡупты. ■ Ҡитәм, дуҫтым,
һугышҡа, сиктә дауҙар ҡупҡан, ти. Б. Бикбай.
Төйлөгән Тауыҡты осорга өйрәтә генә башлагайны, арага Әтәс килеп ҡыҫылып, янъял ҡубып
китте (Әкиәттән).
♦ ҘурЗан ҡубыу ҙур, мул итеп башҡарыу. Ке
ше һаман кешесә ҡыланып маташа. Әүәлгесә
ҙурҙан ҡуба алмаһа ла, ҡунаҡ саҡырган була.
Ф. Иҫәнғолов. Зыҡ ҡубыу ҡар. зыҡ. Йөрәк ҡу
быу бик ныҡ ҡурҡыу. Ҡыҙылдар менән аҡтар
һугышы ваҡытында йөрәге ҡубып бөткән Нәбирә
ҡурҡа-ҡурҡа гына ишек эргәһенә барҙы. Н. М у
син.

Ҡ У Ғ А и. Ваҡ-ваҡ башаҡтан торған тарбағай
башлы күрәндәр ғаиләһенә ҡараған ҡамыш
төрө. Ҡу галы күл. ■ Шылтыр-шылтыр аҡҡан
шишмәкәйҙәр буйлап үҫкән ҡуга, күрәндәр.
Ғ. амантай. Буйҡайҙарың һинең бигерәк зифа,
Агиҙелдә үҫкән ҡугалай (Халыҡ йырынан).
Ҡу Ҙ и. Баҙлап янып торған утлы күмер; тере
күмер. Ҡуҙ төшөрөү. Ҡуҙга әйләнеү, ш [Маһипәрүәс:] Усаҡта ҡуҙы ла шауҙырлап төшкән,
бәхеткә. Ҡуҙ һалып, самауырымды гөжләтеп
ебәрҙем, К. Кинйәбулатова. Ҡуҙ тандыры ялҡынһыҙ ғына баҙлап ятҡан ҡуҙ эҫеһе. [Әбей]
сәйгүнгә сәй һалып, усаҡтагы ҡуҙ тандырына
бешерергә ҡуйҙы. Я. Хамматов.
ф Ҡуҙға баҫҡан бесәй кеүек шул уҡ утҡа
баҫҡан бесән кеүек (ҡар. бесәй).
• Ҡуҙҙы ҡуҙгыма — ҡулың бешер, уты әҫ
тәңә төшөр. Мәҡәл.
ҡ у ҙ а ғ а й 1 с. Бөхтә, еңел кейенергә яратҡан;
ҡупшы, Фырт. Ҡуҙагай кеше. Ҡуҙагай булыу.
■ Ҡуҙагай ҡала егеттәрен ҡурҡытам тип, буран

үкерһен. Р. Ниғмәти.
ҡ ү ҙ а ғ а й 2 с. Киң, йомарт күңелле. Ҡуҙагай
ҡатын. Ҡуҙагай булыу.
ф Ҡулында бар — ҡуҙагай, ҡулында юҡ —
ҡомагай. Мәҡәл.
Ҡ Ү Ҙ а Ҡ 1 и. Ҡайһы бер үҫемлектәрҙең орлоҡ
тарын эсенә йомоп торған оҙонса көп. Борсаҡ
ҡуҙагы. ■ Селек агастары ҡуҙаҡ ебәреп ултыра.
С. агиш.

ф Бүҙәнә ҡуҙағы әүернә сәскәлеләр ғаиләһе

690

селек).
ҡ у ҙ а ҡ 2 и. диал. Уҙаҡ. Егет һаман алга китә.
Был хәл Аҡһаҡ ҡоланың төшөнә инә. Аҡһаҡ ҡо
ла төшөн ҡуҙаҡтарына һөйләй (Әкиәттән).
Ҡ У Ҙ а Ҡ Л а Н Ы у ҡ. Ҡ уҙаҡҡа ултырыу, ҡуҙаҡ
ебәреү. Борсаҡ ҡуҙаҡланган.
Ҡ Ү Ҙ а Ҡ Л Ы с. 1. Орлоғо ҡуҙаҡ эсендә була
торған. Ҡуҙаҡлы культура. Ҡуҙаҡлы үҫемлек.
2. ҡуҙаҡлылар бот. Орлоғо ҡуҙаҡ эсендә була
торған үҫемлектәр ғаиләһе.
Ҡ у Ҙ а л а у ҡ. диал. Ҡурғаштан биҙәк төшө
рөү. Сумканы ҡуҙалау.
ҠҮҘаЛЫ с. Ҡурғаштан биҙәк төшөрөлгән.

Ҡуҙалы итек.
ҡ у ҙ в а ш и. диал. ҡар. торонбаш 1.
ҡ у ҙ ғ а л а ҡ и. а Шай торған әскелтем япраҡ
лы үлән. Ҡуҙгалаҡ бәлеше. Ҡуҙгалаҡ ашы. Ҡуҙгалаҡ ашау. Ҡуҙгалаҡ йыйыу.
ф а т ҡуҙғалағы ҡар. атҡолаҡ. Бесәй (йәки
кәзә) ҡуҙғалағы ҡуҙғалаҡтыҡы һымаҡ сәскәле,
тар ғына оҙон япраҡлы ҡырсын үләне.

Ҡ У Ҙ Ғ А Л Т Ы У ҡ. ҡар. ҡуҙғатыу.
Ҡ у Ҙ Ға Л Ы у ҡ. 1. Урында ятҡан, торған йәки
ултырған килеш хәрәкәтләнә башлау; ҡыймыл
дау, һелкенеү. Фаиз, ятҡан ерендә генә ҡуҙгала

биреп, ҡулдары менән һелтәнеп ҡошто ҡыуҙы.
В. Исхаков. [Байгужа:] Мин ҡуҙгалам, аяҡтар,
тәндәр ауырта. Аяҡ ойоган, күтәреп булмай.
Д. Юлтый. / Урындан тайыу; ҡаймығыу. Бил
ҡуҙгалган. ■ Уң аяҡтарым ҡуҙгалды һикереп
аттан төшкәндә (Халыҡ йырынан).
2. Хәрәкәткә килеү. Етеҙ ҡуҙгалыу. Ҡуҙгалып
тороу. Ҡуҙгалмай ятыу. Урындан ҡуҙгалыу,
■ Биле биртенеп, ҡуҙгала алмай ятҡан Юламан
ҡарттың күңеленә хафалы уйҙар килә. 3 . Би
ишева. Килдебай урынынан ҡуҙгалыңҡырай би
реп, тамаҡ ҡырып ҡуйҙы. Ғ. Дәүләтшин. ■ [Бай
бисәһе:] Был ниндәй бәҫлек! Бәләкәй ҡуҙгалыбыраҡ, аяҡты ҡапылыраҡ алып атлап булмаймы!
Ғ. Хәйбуллин. / Юл барышында хәрәкәт итеү;
барыу. Бындай саҡта поездар ҙа бик тиҙ ҡуҙгала.
Ғ. Сәләм.
3. Китер өсөн хәрәкәткә килеү. Ҡайтырга

ҡуҙгалыу. ■ [Муйылбикә:] Юҡ-юҡ, ҡуҙгалмагыҙ, самауыр яңыртам. Һ. Дәүләтшина. Хафиз
ҡарт .. сыгып китте. Уның артынса Тайморзин
да ҡуҙгалды. М. Ғажи. [Илдар:] Яҙгы ташҡын
дың йәме — шаулап боҙ ҡуҙгалган мәлдә инде.
Ғ. Әхмәтшин. / Китергә юл алыу. Урындан ҡуҙ
галыу. Ҡуҙгала башлау, ш Паровоз урман яңгыратып бер ҡысҡырҙы ла, әкрен генә ҡуҙгалып
китте. Ғ. Йәнәби. / Маҡсат, ниәт менән ҡайҙа
лыр юл алыу. Халыҡ салгы, ураҡ ҡулга алды,
берәм-берәм эшкә ҡуҙгалды, Ғ. амантай.
4. күсм. Күтәрелеп, ҡалҡып, күмәк хәрәкәткә
килеү. Дошманга ҡаршы ҡуҙгалыу. Көрәшкә
ҡуҙгалыу.Яуга ҡуҙгалыу. ■ Салауат ҡылысын
ҡулга алды, халыҡ яуга ҡуҙгалды (Халыҡ йы
рынан).
5. Барлыҡҡа килеү, бар булыу, хасил булыу
(асы у, нәФрәт һ. б. тойғоға ҡарата). Асыу ҡуҙ-

ҡ

ҠУҘ

ҠУҘ

галыу, Ҡатылар ҡуҙгалды, Йылы хистәр ҡуҙгалды. Бүҫер ҡуҙгалыу. Теги һыҙлауы куҙгалды.
■ Беҙҙең һалдаттар гәрләнәләр. Улар араһында
асыу ҡуҙгала. Д. Юлтый. « Ҡыҙ » тинеңме — ҡан
ҡыҙырга башлай, бәгрең һыҙлана, йәш йөрәктә
әллә ниндәй тәмле уйҙар ҡуҙгала. Ш. Бабич.
Маһикамал күңелендәге баягы көнләшеү һәм
куркыу төйөнө ҡапыл ҡуҙгалып китә. Ш. Насы

6.
Барлытстса килтереү, бар итеү, ғәмәлгә кил
тереү. Асыуҙы ҡуҙгатыу, Ҡайгыны ҡуҙгатыу.

ров. / Ғәмәлгә ania б а т л а у , батланы ү (берәй
эш-хәрәкәт, күренепжә ҡарата). Буран ҡуҙгала.

Ел ҡуҙгала. Тауыш ҡуҙгала, ш Ул [Ғәли агай]
ҡайтам тип торган ваҡытта гына япон һугышы
ҡуҙгалып киткән, Д. Юлтый. Ике дуҫтың әңгә
мәләре бик килешә. Яҙ көнө колхоз ойоштороу
мәсьәләһе ҡуҙгалгас, Ғариф агай беренселәрҙән
булып гариза яҙҙы. Б. Бикбаи.
ф Ене ҡуҙғалыү шул уҡ ене ҡубыу (ҡар. ен).
Күңел ҡуҙғалыу шул уҡ йөрәк ҡуҙғалыу {ҡар.
йөрәк).

ф Сәбәпһеҙ таш та ҡуҙгалмай. Мәтсәл. Ир
куҙгалһа, ил ҡуҙгалыр. Мәтсәл.
ҠУҘҒАЛЫ Ш и. 1. Нимәнеңдер билдәле б ер
йүнәлештә тсуҙғалыуы; хәрәкәт. .. Ер өҫтөндәге
һауа бер хәлдә генә тормай, һәр ваҡыт ҡуҙгалышта, агымда була. «Оовет Башкортостаны»,

1966, 6 ғинуар.
2. Ҡыҫымға тсаршы тсуҙғалған хәрәкәт; бола.

Крәҫтиәндәр ҡуҙгалышы. Эшселәр ҡуҙгалышы.
ш Россиялагы крәҫтиәндәр ҡуҙгалышы һәм
уларҙың юлбашсыларының тарихын өйрәнеү ме
нән Пушкин айырыуса ҡыҙыҡһынды, Ә. У сма
нов.

Ҡ У ҘҒаЛ Ы Ш Ы У ҡ. Ҡуҙғалыу, хәрәкәт итә
башлау (күмәк кешегә тсарата). Урал егеттәре

ҡуҙгалышып, мылтыҡ алып, ҡылыс тагып,..мен
дек беҙ аттарга. Ғ. Әмири. Урындан ҡуҙгалышҡас, Назаров эшселәр менән ҡул бирешеп хуш
лашты, Н. Мусин.
ҠУҘҒаТЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар. ҡуҙғатыу 1—3.
Ҡуҙгатылган мәсьәлә, ш Ҡәҙерле ҡунаҡ хөрмә
тенә быгаса тотолмай килгән түшәк-яҫтыҡтар
ҡуҙгатылды, Б. Бикбаи.
ҠУҘҒаТЫ У ҡ. 1. Урындан ситкә янтайтыу;
шылдырыу, ҡыймылдатыу. Багананы ҡуҙгатыу.
Мискәне ҡуҙгатыу, ш Ҡарт дилбегәһен ҡуҙгатып: « Тшу , тшу, хайуан! Хәҙер етәбеҙ»,— тине.
Ғ. Дәүләтшин. Егет ташты күтәрмәк булган —
бик ауыр икән, көскә ҡуҙгатҡан (Әкиәттән).
/ Урындан тайҙырыу; ҡаймыҡтырыу.— Ҡунак
баев ауырып тора, билен ҡуҙгатҡан, Ә. Вәли.
2. Хәрәкәткә килТереү. Кәүҙәне ҡуҙгатыу,
■ Ул [Түрәбай] ҡулдарын көскә ҡуҙгатып, һыу
һорап һондо. Т. Хәйбуллин.
3. Ебәрер, алып китер өсөн хәрәкәткә кил
тереү. Айбулат менән Мурзин: «Әйҙә инде.,,»,—
тип, Сәйетҡол менән Алтыпбаиҙы ла тсуҙғатты.
Һ. Дәүләтшина. Хеҙмәтсе .. алты ылауҙы ҡуҙга
тып алып та китә (Әкиәттән).
4. Тынысһыҙлау, борсоу; тейеү. Эй, Хәлим

Искәндәров, куҙгалма һис ел иҫмәйсә, һәм Троицкиҙы ла ҡуҙгатма, торһон иҫкесә. III. Бабич.
5. күсм. Аяҡҡа баҫтырып, күмәк хәрәкәткә
килтереү. Халыҡты дошманга ҡаршы ҡуҙгатыу,
■ Ҡарттың сыгышы залда ултырган кешеләрҙе
,. дәррәү ҡуҙгатып ҡуйҙы. М. Тажи.

Мәсьәләне ҡуҙгатыу. ш Был китап ҡуҙгатты
миндә көслө тәҡлид шөһрәтен, Ш. Бабич. Ауыр
яраңды һин, әсәй, һис тә ҡуҙгатма. А. Игебаев.
/ Көсәйтеп

ебәреү,

өйәнәк хәленә

килтереү.

Ауырыуҙы ҡуҙгатыу. Бүҫерҙе ҡуҙгатыу. Тештең
һыҙлауын ҡуҙгатыу,
ф Күңелде ҡуҙғатыу шул уҡ йөрәкте ҡуҙға
тыу {ҡар. йөрәк). Ҡыл да ҡуҙғатмау шул уҡ ҡыл
да ҡыбырлатмау {ҡар. ҡыл). Һүҙ ҡуҙғатыу ҡар.
һүҙ. Эш ҡуҙғатыу ҡар. эш.
ҠУҘҒАУ ҡ. ҡар, ҡуҙғатыу. Йөрәкте ҡуҙгау.
■ Күрмәйһеңме, унда уҫал көстәр, ҡуҙгап ҡара
дауыл, елдәрҙе, ҡан йылгалар түгеп, уттар бөр
көп, баҫып килә ярлы илдәрҙе. Д. Юлтый.
ҠУ ҘҒЫр ЫҠ Л АУ ҡ. ҡар. ҡуҙғытыу. Ҡуҙгырыҡлап бөтә майҙан халҡын, Аҡназар бай йөрөй
ҡайҡайып. М. Тажи.
ҠУҘҒЫРЫУ ҡ. ҡар. ҡуҙғыу. Йөрәк ҡуҙгыра.
Халыҡ ҡуҙгыра.
ҠУҘҒЫр ЫШЫУ к. урт. ҡар. ҡуҙғыу 2.
ҠУҘҒЫТҠЫС и. 1. махс. Тәьҫир итеп ҡ уҙ
ғытҡан, лрһытҡан сәбәп. Химик ҡуҙгытҡыс. Яҡ
тылыҡ ҡуҙгытҡысы.
2. һөйл. Ауырыуға сәбәп булған нәмә. Грип
тың ҡуҙгытҡысы.
ҠУҘҒЫТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡуҙғытыу. Ҡуҙгытылган умарта.
ҠУҘҒЫТЫУ ҡ. Тейеп, ираны, һыҙлауыҡты
һ. б. ауырттырыу, ярһытыу. һыҙлауыҡты куҙгытыу. Яраны ҡуҙгытыу. / күсм. Верәи төрлө
тәьҫир яһап борсоу, тынысһыҙлау. Йөрәкте ҡуҙ

гытыу,
ҠУҘҒЫУ ҡ. 1. Тышҡы тәьҫирҙән ярһыу, ауыр
тыу. Яра ҡуҙгый, ш Тән тиреһенә тейһәң, нервы

лар ҡуҙгый һәм шул ҡуҙгыу мейегә тапшырыла.
/ күсм. Верәи төрлө тәьҫирҙән тынысһыҙланыу,
ярһыу. Йөрәк ҡуҙгый,
2. Тынысһыҙланып, ярһып, ығы-зығы килеү;
мыж килеү. Ҡуҙгыган ҡырмыҫҡа иләүе. Бал

ҡорттары ҡуҙгый. ш Шәмбе көн һайгаҙаҡта ат
лы, йәйәүле кешеләр геүләп ҡуҙгый башланы.
Ф . Иҫәнғолов.

ҠУҘҒЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡуҙғыу 2. Ҡуҙгы-

шып китеү.
ҠУҘЛАНЫУ ҡ. 1. Ҡ уҙға әйләнеү. Янып ҡуҙ
ланыу,
2.
күсм. Ҡ уҙ һыматс булыу. Тик мин беләм:
тын гүрҙә лә беҙҙең йөрәк ятыр ҡуҙланып.
Й. Оолтанов.

Ҡ У Ҙр АН С. иҫк. Көҙөн ерҙә ҡалған орлоҡтан
үҫкән; тыу. Ҡуҙран ашлыҡ, ш Ул йылды ҡуҙран
арыш шәп булды, Ә. Моратов.
Ҡ УҘРАУ 1 ҡ. Йомшатс тсына, тоноҡ ҡына итеп
тауыш биреү (ҡуй-һарыҡҡа ҡарата). Ай, тыуган

ер, тыуган ер, олатайҙар торган ер; йылҡы
лары сыңрап, һыйырҙары мөңрәп, ҡуй-һарыгы ҡуҙрап, көтөү-көтөү йөрөгән ер. «Урал
батыр».

ф Ҡуйҙай ҡуҙрап төрлө мәшәҡәткә иғтибар
бирмәи, тыныс, һәүетемсә; көңгөр-ҡаңғыр. Ҡуй

ҙай ҡуҙрап гүмер итеү.
Ҡ УҘРАУ 2 ҡ. Ҡ уҙ булып яныу; ҡуҙланыу.

[Фәсхи] көлдөксәгә ҡуҙрап ятҡан утлы тимер
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башын килтереп, тәмәке тоҡандырҙы. Й. Сол

ҡ у з ы р и, 1. Ҡ усҡарлап, селтәрләп яһаған
биҙәк. Шәл ҡузыры. Ҡузыр төшөрөү,
2. Һырлы-һырлы семәр.
3. диал. Ҡыуыҡлы шәмдең селтәре.
ҡ у з ы р л а н ы у к. 1 . төш, ҡар, ҡузырлау.

танов.

ҡуҙьалғыс и. диал. Һоҫҡо.
ҠУҘЫ 1 и. 1. Һарыҡ бәрәсе. Ҡуҙы тиреһе,

■ Сәскәләргә күмелеп, күк ҡуҙылар һикереп
уйнай киске һалҡында, Т. Йәнәби.
2. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың береһе
(Балыҡ һәм Буға йондоҙлоҡтары уртаһында
урынлашҡан).

ф Ҡуҙы күҙ шул уҡ ҡуй Күҙ (ҡар, күҙ). Ҡуҙы

күҙле Буҙйегет был ерҙәрҙә бармы икән? «Буҙиегет». Ҡ Уҙы яурын башаҡ дүрт ҡырлы осло ба
шаҡ. Ҡуҙы яурын ҡорос башаҡ — яҙа тартһам,
.. миңә хурлыҡ, «К үсәкбей».
ҠУҘЫ 2 [РУе. кузов] и, 1. Ҡабыҡтан яһалған
ҡул кәрзине; тубал. Бер ҡуҙы еләк,
2. Ебәк ҡортоноң ҡурсаҡ көбө.
ҠУҘЫ ЛаТЫУ ҡ, йөкм, ҡар, ҡуҙылау. Хан ,,
Ерәнсә сәсәнгә тәкә килтереп биргән, «Мин кил
гәнгә тиклем ошоно ҡуҙылатып ҡуй!» — тигән
(Көләмәстән).
Ҡ у Ҙ Ы Л а у ҡ. Ҡуҙы килтереү, бәрәсләү.
ҡ у ҙымта и, диал. Ҡ уҙ. Самауырга ҡуҙымта

һалыу,

Ҡу ҘЫу

ҡ. 1. Ярһып, боҙолоп көсәйеү, аҙыу
(ауырыуға ҡарата).
2. Шашҡынланыу, көсәйеү. Болот сыҡһа,
ел ҡуҙыр; ямгыр яуһа, ер йыуыр (Ҡ обайы р
ҙан).
3. Ярһыуланыу, ҡыҙыу. Бәләкәстән генә баш-

ланган бәхәс ҡуҙҙы ла китте.
ф Ене ҡуҙыу шул уҡ ене ҡубыу (ҡар. ен ').
ҠуЖраЙЫу ҡ. ҡар. ҡожрайыу. Ҡужрайып
ултырыу.
ҡужырмаҡ и. 1. Ниҙеңдер ярылып-ярылып, ҡытыршыланып торған өҫкө йөҙө; суғыр
маҡ. Төбөн ҡалын ҡужырмаҡ ҡаплаган ҡайын

күҙенә салынгайны Ҡасимдың кәйефе һүрелде,
Н. Мусин.

2. күсм. диал. Ҡутыр. Тәнен ҡужырмаҡ баҫ

ҡан.
ҡ у ж ы рмаҡ ланы у
ҡ. Ҡужырмаҡлыға
әйләнеү, ҡужырмаҡлы булыу. Ҡужырмаҡланып

тороу. Тәне ҡужырмаҡланган,
Ҡ у ЖЫр М а Ҡ Л а у

ҡ.

Ҡужырмаҡлы

итеү.

Ҡужырмаҡлап бөтөү,
ҠуЖЫрТМаҠ и, ҡар, ҡужырмаҡ. Имән ҡужыртмагы, Ҡужыртмаҡ менән ҡапланыу,
ҠУЗҒЫҒТЫУ ҡ. Шау-шыу, сыр-сыу кил
тереү, шаулатыу. Балаларҙы ҡузгыртыу,

ҠУЗҒЬШЫУ ҡ. Шау-шыу, сыр-сыу килеү;
шаулау.
Ҡ у ЗҒЫ р ЫШЫу ҡ. урт, ҡар, ҡуҙғырыу. Ба-

ла-сага ҡузгырышты ла китте, һис ни ишетеп
булмай,
Ҡ у З Л а [РУС. козлы] и, 1. Кырандастың күсер
ултыра торған алғы урыны. Ҡузлага ултырыу,
■ Б еҙ йоҡа гына итеп бесән йәйелгән кырандас
ҡа ултырҙыҡ. Азамат агай үҙе тимер тотҡа менән
уратып алынган ҡузланан урын алды, Й. Моста-

Ҡузырланган ситек,
2. күсм, диал. Ҡылансыҡланыу. Сынаяҡты
ватаһың инде ҡузырланып ултырып,
ҡ у з ы р л а у ҡ. 1. Ҡусҡарлап, селтәрләп би
ҙәк яһау. Шәлде ҡузырлап бәйләү,
2. Һырлап семәр яһау. Ижауҙы ҡузырлау,
ҠУЗЫ р ЛЫ с. Ҡузыр (1 мәғ.) төшөрөлгән,
ҡузыр яһалған. Ҡузырлы ижау,
ҠУЗЫ р ТЫУ ҡ. һөйл. Һ үҙҙе ҙурайтып, оҙонға
һуҙыу; сурытыу.
Ҡ У Й 1 и. Оса майы яҫтыҡланып торған үҙенә
бер төрлө һарыҡ. Шешәк ҡуй. Ҡуй ите. Ҡуй

майы. Ҡуй тиреһе. Ҡуй көтөүе. Ҡуй көтөүсеһе,
■ Хужа ҡатын таныш-белештәрен тиҙ генә са
ҡырып, һимеҙ ҡуй һуйып, егет менән ҡыҙҙы ҡу
шып та ҡуйган (Әкиәттән).
ф Ҡуй йылы мөсәл йыл иҫәбендә һигеҙенсе
йыл (ҡар. мөсәл). Ҡуй күҙ ҡар. күҙ. Оҙон гына

буйлы, аҡ сырайлы, кара гына ҡашлы, ҡуй күҙле
(Халыҡ йырынан). Ҡуй өҫтөнә турғай оялай бик
бай, мул тормошҡа ҡарата әйтелә.
• Иҫәпһеҙҙең куйы теүәл. Мәҡәл. Йылҡы
данлык, ҡуй — байлыҡ. Әйтем.
Ҡ У Й 2 ымл. К үберәк ҡылымдың юҡлыҡ (фор
маһы менән йәнәш килеп, кире ҡағыуҙы, ҡаршы
төш өүҙе, тыйыуҙы белдерә. Ҡуй, укыма. Ҡу-

йыгыҙ, шаярмагыҙ. Ҡуй, булмаҫ, ш [Гөлнур —
Сәгиҙәгә:] Ҡуй-ҡуй, илама, бер беҙгә генә килгән
ҡайгымы ни. М. "Тажи.
ф Ҡуй әле ризаһыҙлыҡты, үтенесте белдерә.
— Ҡуй әле, Таминко, шаярма әле. Д. Юлтый.
Ҡуй лнде үкенесте, зарҙы белдерә. [Ғатаулла:]

Элекке тормошто ҡуй инде уны, һөйләп тораһы
ла юҡ. р . Солтангәрәев. [Илбай:] һә-әй, ҡуй ин
де, шул Хәбибуллиндың сонтого сонтоҡ булма
ны, .. башҡа бер ҡаза булды. X. Ғиләжев.
Ҡ у Й 3 киҫ. диал. ҡар. бит 3. [Үмәр:] Алыҫ, тип
ни, ат етмәҫлек ер түгел ҡуй. Һ. Дәүләтшина.
ҠУЙҒЫЛТ с. Бик ҡуйы булмаған, шыйығыраҡ ҡуйы. Ҡуйгылт батҡаҡ.
ҠУЙҒЫЛТ4ЛаН Ы у ҡ. Ҡуйғылт хәлгә килеү.
ҠУЙҘЫр ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡуйыу 1—8, 10, 12,
13. Ҡул ҡуйҙырыу. Теш ҡуйҙырыу. ■ [Миңле

бай:] Бының ярты аҡсаһына өй ҡыйыҡлайбыҙ,
мейес һалдырабыҙ, тәҙрә ҡуйҙырабыҙ. Т. Й әнә
би.

ҠУЙҠЫМ и. һөйл. Ҡымыҙ, ҡоротлаған һурпа
кеүек нәмәнең төбөндә ҡалған ҡуйыһы. Ҡымыҙ

ҙың куйҡымын ҡалдырмай эс.
ҠУЙМЫр : ҡуймыр күҙ ҙур, матур ҡуңыр күҙ.

Ҡыҙ матурҡайҙары ай шул була — ҡуймыр күҙ
ле, ҡара ҡашлыһы (Халыҡ йырынан).
ҠУЙСЫ 1 и. Ҡуй көтөүсеһе, һөйөнөстөң бала
сагындагы тагы бер ҡыуанысы, ауылда һарыҡ
һуйганда һарыҡ һуйган кешенең ҡуйсыны ашҡа
саҡырып, үҙен эшләп тапҡан итеп хис итеүе ..
Фин.
2.
һөйл. Бүрәнә һалып быса торған махсус ине. Ғ. Дәүләтшин.
• Килендең — аягынан, ҡуйсының — таягыстанок. Ҡузла тоягы, ш Яҙ еткәс, эшселәр өй
бейеклек итеп ҡузла яһайҙар ҙа, бүрәнәне шунда нан. Мәҡәл. Ҡуйсыһы күптең ҡуйы харам үлер.
Мәҡәл.
мендереп, таҡта бысалар, Ш. Янбаев.
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ҡ у й с ы 2 ымл. ҡар, ҡуй 2.— Ҡуйсы, әсәй,

ҡуйсы, әсәй, күҙ йәшемде күрсе, әсәй. «алпамыша».

Ҡ у ЙТЫр и. "Гытланмағап тун; тире тун. [Ни
зам:] Бисәкәйҙе әйтәм әле. .. Ҡешеләр йөк-йөк
иген һатып, өй эсен кейем, тауар менән тултырганда, һин төпһөҙ быйма, йыртыҡ бүрек, алама
ҡуйтыр менән ялтырап йөрөйһөң,— тип ҡыш
буйына теңкәне ҡоротто, М. 1Гажи. Иҙелбай агай
урынынан торҙо ла ҡуйтырының йомро төймә
ләрен ҡаптыра башланы, X. М охтар. Ҡыптыр-ҡыптыр ҡуйтырыңды ҡыптырлатып кейерһең
(Халыҡ йырынан).

# Яҡшы ҡатын йорондан элкеп ҡуйтыр сыгарыр, Мәтсәл.
ҡ у й һ а р ы ҡ и, йыйн. Ҡ уй һәм һарыҡ малы.
Ай, тыуган ер, тыуган ер, олатайҙар торган ер;
йылҡылары сыңрап, һыйырҙары мөңөрәп, ҡуй-һарыгы ҡуҙрап көтөү-көтөү йөрөгән ер. «Урал
батыр».

ҠУЙЫ с. 1. айырым берәмектәре үҙ-ар а бик
ятсын; тығыҙ, йыш; киреһе һирәк. Ҡуйы агаслыҡ.

Ҡуйы сәс. Ҡуйы үлән. ш Ҡуйы ҡара керпегең,
бирсе миңә бөртөгөн. Үҙең миңә булмаһаң да,
төҫөң итеп йөрөтөрмөн (Халытс йырынан). Бара
торгас, ул [Аҡъял батыр] әҙәм үткеһеҙ ҡуйы ҡа
раңгы урманга килеп ингән (Әкиәттән). Агас
япрагы ҡуйы булһа, ашлыҡ башлы булыр. Һына
мыш.
2. Ҡатнаппсан, аралапгкан матДәҺе урта шыйытслытс самаһынан артытс; киреһе шыйытс. Ҡуйы

аш. Ҡуйы бутҡа. Ҡуйы ҡаймаҡ. Ҡуйы өйрә.
/ Нытс баҙытс (төҫкә тсарата). Ҡуйы ҡара. Ҡуйы
һор. ■ Урамдың аргы башы ҡарагусҡыл, ҡуйы
зәңгәр булып күренә. С. агиш.
3. Үтә күренмәҫлек, ятстылытс үтмәҫлек тығыҙ.

Ҡуйы болот. Ҡуйы быу. Ҡуйы төтөн. ■ Бик
ҡуйы томан булганлыҡтан, бер нәмә лә күрен
мәй. Ш. Хоҙайбирҙин. Ҡуйы ҡараңгылыҡ төшөп,
юл бөтөнләй күренмәҫ булды. С. Ханов.
ф Ҡуйы сәй сәйҙе күп һалып бешерелгән сәй.
Ҡуйы һөт тсаймағы айыртылмаған Ьөт.
• Ашты бергә бешерһәң ҡуйы була. Мәтсәл.
ҡ у й ы л а н ы у ҡ. ҡар. ҡуйырыу. Агастар яп

раҡ ярып, урман ҡуйылангансы яңы делянка
асырга, ҡыш ҡыркылганын сыбыҡ-сабыҡтан та
ҙартып ҡалырга кәрәк ине. Ф . Әсәнов.
ҠҮЙЫЛМаЛЫ с. алы п тсуйыла торған. Ҡуй
ылмалы тәҙрә. Ҡуйылмалы теш.
Ҡ У Й Ы Л П М аҠ и. Ҡайматс һалып, һөткә
шыйытслап иҙелгән йәш тсорот. Ҡуйылтмаҡ яһау.
Ҡуйылтмаҡ ялау.
ҡ у й ы л ™ а ҡ л а н ы у ҡ. Ҡуйғылт хәлгә ки
леү; тсуйғылтланыу. Юлдар бигерәк ҡуйылтмаҡ
ланып, иҙелеп бөткән ине. Ш. Янбаев.
ҠҮЙЫЛЫҠ и. 1. Һөттөң сиФатын билдәләй
торған күрһәткес. һөттөң ҡуйылыгы. Ҡуйылы-

гын үлсәү.
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ҡуйылыу. Сыгарып ҡуйылыу. Ташып ҡуйылыу.
Уйлап ҡуйылыу. Ябып ҡуйылыу. Яҙып ҡуйы
лыу. ш Бөтә нәмә ыҫпай, йыйнаҡ итеп урынлы
урынына ҡуйылган. Ғ. Дәүләтшин. Көлтәләрҙән
ҙурат ҡуйылды. М. Кәрим.
ҠУЙЫН и. 1 . Ғүш менән ҡултыҡ араһындағы
урын. Ҡуйынды ҡымтыу, ш Төньяҡтан әсе ел
иҫә, Емештең ҡуйынына үрмәләй. 3. Биишева.
/ Шул урындағы кейем араһы. Ҡуйындан алыу.
■ Ҡарт йөҙ һумды ҡуйынына тыга (Әкиәттән).
2. Ҡ олас эсе; ҡосаҡ. Ҡуйынга алыу. Ҡуйынга
инеү. ш Бүләкбай ҡурҡышынан әсәһенең ҡуйы
нына һырынды, Т . Хәйбуллин. Төлкө тундан
йылы, тиҙәр, һөйгән йәрҙең ҡуйыны (Халыҡ
йырынан).

3. күсм. Ниҙеңдер солғап, уратып алған эсе.
Ер ҡуйыны. Ҡ әбер ҡуйыны. "Тәбиғәт ҡуйыны.
Урман ҡуйыны. ■ Урал тауҙың ҡуйынында ал
тын да, баҡыр ҙа бар (Ҡобайырҙан), һаҡмар ҙа

һыуҙың һай буйында, бесән сабам ярҙың ҡуйы
нында (Халыҡ йырынан).
ф Ер ҡуйынына инеү үлеү. Ҡуйын дәфтәре
кәрәкле мәғлүмәттәр теркәп бара торған хәтер
д әФтәре; блокнот. Хатты тагы түш кеҫәһенә,
ҡуйын дәфтәре эсенә һалып ҡуя. Д. Юлтый.
Ҡуйын кеҫәһе кейемдең эске яғына һалынған
кеҫә. Әсәһе уның ҡуйын кеҫәһенә әллә ниндәй

догалар текте, Вәхит ҡайһы бер китаптарын
алды. М. ҒаФури. Ҡуйында йылан аҫрау аҫтыр
тын, яуыз кешене яныңда тотоу. [Рәхимә:]

Имаметдин белеп әйтә ул: «Куйыныгыҙҙа йы
лан аҫрайһыгыҙ»,— ти. Ысын шул. Ҡайһылай
ҡаты сагаһың! Һ. Дәүләтшина. Ҡыҙ ҡуйынына
инеү ҡыҙ менән ҡушылыу. Ҡыҙ ҡуйынына ингән
саҡта бүркең ҡамалы булһын (Халыҡ йырынан).
•
Йәш ҡуйынында ҡамсы бар, ҡамсыһынан
бал тамыр. Әйтем. Илдең эше ирҙең муйынында,
ирҙең эше илдең ҡуйынында. Әйтем. Туйга бар
һаң, туйып бар, ҡуйыныңа күмәс тыгып бар.
Әйтем.
Ҡ УЙ Ы р Т м а Ҡ и. диал. Ҡуйылтмаҡ.
ҡ у йы р т м а ҡ л а н ы у ҡ. диал. Ҡуйылтмаҡ
ланыу.
Ҡу ЙЫр ТЫЛЫу ҡ. төш, ҡар, ҡуйыртыу.

Ҡуйыртылган һөт,
Ҡ у ЙЫргГЫу ҡ.

1.

Йыш итеү; йышайтыу. Ур

манды ҡуйыртыу,
2. Ҡуйы хәлгә килтереү. Ашты ҡуйыртыу.
Бутҡаны ҡуйыртыу,
ҠУЙЫрЫҠ 1 и. Ҡуйы булып ойошҡан матдә.
Ҡан куйырыгы,
ҠУЙЫРЫҠ 2 с, диал. Буръяҡ. Ҡуйырыҡ һыу.
Ҡуйырыҡ булыу,
ҠУЙЫрЫҠЛаУ ҡ. диал, Буръяҡлау. һыуҙы
ҡуйырыҡлау,

ҠУЙЫрЫУ ҡ. айырым берәмектәре яҡын
хәлгә килеү; йышайыу; киреһе һирәгәйеү. Урман
ҡуйырган, ш Ә яҙ килһә, ап-аҡ шәл ябынып,

2.

Билдәле майҙандағы үҫемлек һанын билдә баҡсаларҙа сирень ҡуйыра, Ғ. Оәләм.
ҠУЙЫУ ҡ . 1 . Нимәнелер текә, вертикаль тор
ләй торған күрһәткес. Ултыртылган агастың
ҡуйылыгы. ■ Уңыштың яҙмышын үҫемлектәр ған хәлдә беркетеү, урынлаштырыу. Баҫҡысты
ҙең ҡуйылыгы хәл итә. «Оовет Баштсортостаны»,
стенага ҡуйыу. Китаптарҙы кәштәгә ҡуйыу.
1970, 30 май.
■ Беҙҙең генә урам телеграмм, баганаһын уның
ҠУЙЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡуйыу. Алга ҡуйы кем ҡуйган (Халыҡ йырынан). / Ҡайҙалыр
лыу. Бәйләп ҡуйылыу. Йәйеп ҡуйылыу. Өйөп
урынлаштырыу, берәй ергә яйлаштырыу. Авто
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ҠУЙ

ҠУҠ

мобилде гаражга ҡуйыу. Малды кәртәгә ҡуйыу.
Сынаяҡты өҫтәлгә ҡуйыу. Креслоны тәҙрә янына
ҡуйыу, һандыҡты иҙәнгә ҡуйыу. /А щ аУ өсөн
ултыртыү. Кунаҡ алдына ҡуялар һыйҙарҙың иң
татлыһын. М. Кәрим.

11. Ниндәйҙер эш -хәлде д аУам иттереү, туҡтатмаУ, аҙағына еткерергә тырышыү. Алдына

2. Верәи -гөрлө э т к ә тәғәйенләү, билдәләү,
ниҙер эт л әр гә ҡУт ы У ( ғ ә ҙ ә т т ә аяпк өҫтө). Ста

■ Был йылдарҙа ул [Арслан Мөбәрәков] Назар
Нәжмиҙең «Яҙгы йыр» исемле пьесаһын ҙур
уңыш менән сәхнәгә ҡуйҙы. Ғ. Әхмәтшин.
13. һөйл. Мәйетте күмеү, ерләү. Егет атаинәһен тәрбиәләп ҡуйгас, тормош хәстәрлектәре
күрә башлай (Әкиәттән).

нокҡа ҡуйыу. Көтөүгә ҡуйыу, һабан һөрөүгә
ҡуйыу, һаҡҡа ҡуйыу. / Верәи төрлө Урынға,
вазиФаға тәғәйенләү, берәи вазиФалы кеше тә
ғәйенләү. Председатель итеп ҡуйыу. Уҡытыусы

итеп ҡуйыу, ш Яуыз кантондарҙы ҡуя икән
Рәсәй генә тигән батшалыҡ (Халытс йырынан).
3. һөйл. Верәи ергә, берәйһенә тороУ өсөн
УрынлаттырыУ,
яйлаштырыу.
Квартирага
ҡуйыу, ш Аҡтарҙың һалдаттары ишле генә ине.
Шунлыҡтан уларҙы өй беренсә таратып, йорт
һайын фатирга ҡуйҙылар. В. Исхатсов.
4. Билдәле бер торонпса килтереү, берәи төрлө
итеп яйлаштырыу. Аяҡты аяҡҡа ҡуйыу. Ҡулды

күкрәккә ҡуйыу.Үксәләрҙе бергә ҡуйыу, ш Ғәй
шә бойогоп, Ҡадир күкрәгенә башын ҡуйҙы.
Ғ. Амантай. Биткәйеңде ҡуйсы биткәйемә, күҙ
йәшебеҙ бергә түгелһен. X. Ғәбитов. / Ҡайһы
бер әйтемдәр берәи төрлө эт -хәр әк әт өсөн тей
ешле, дөрөҫ тороппса, хәлгә килтереүҙе белдерә.

Сәгәтте ҡуйыу (ваҡытты дөрөҫ күрһәтерлек
итеп телен күсереү).
5. Эш-хәрәкәт өсөн беркетеү, УрынлаттырыУ,

Звонок ҡуйыу. Телефон ҡуйыу. Үтекте ҡуйыу,
ш Өсөнсө тиҙлеккә ҡуйып, ЗИС менән елһәң
әгәр, ай елерһең, етә алмаҫһың сиктән сигенә
ҡәҙәр. р . Ниғмәти. / Яһағанда, йүнәткәндә,
төҙәткәндә нимәгәлер беркетеү. Йортҡа тәҙрә
ҡуйыу. Күлдәккә яга ҡуйыу. Тәҙрәгә быяла
ҡуйыу, һандыҡҡа йоҙаҡ ҡуйыу, ш Ҡапҡа баганалары ултыртылган, ҡапҡа ҡуйып өлгөрмәне
ләр. Н. МУсин.
6. Яҙып, һыҙып күрһәтеү, күсермәһен яҺаУ.

Билдә ҡуйыу. Нөктә ҡуйыу. Мисәт ҡуйыу. Тамга
ҡуйыу. Хәреф ҡуйыу. ■ Ахырына ҡуйган хоҙай
үҙ имзаһын. Ш. Вабич. / Баһа билдәһе менән
күрһәтеү. Бишле ҡуйыу. Икеле ҡуйыу.
7. Нимәгәлер хатс, баһа билдәләү. Баһа ҡуй
ыу. Хаҡ ҡуйыу. ■ Юҡ, Сәлмән дә белмәй түгел
дер шул, күтәренке ҡуйган баҙарын. Ғ. Сәләм.
/ Ыңғай иәки кире баһа биреү. Үҙеңде югары
ҡуйыу. Кешене түбән ҡуйыу. Ҙурга ҡуйыу.
Шәпкә ҡуйыу.
8. Ниндәиҙер бер мәсьәләне тсУҙғатыУ, хәл
итергә тәтсдим итеү. Мәсьәләне уртага ҡуйыу.

Тауышҡа ҡуйыу. Маҡсат ҡуйыу, һорау ҡуйыу.
Шарт ҡуйыу. Партия идеология эшен тагы ла
көсәйтеү бурысы ҡуя.

алганын ҡуймай. Үҙ һүҙен ҡуя белмәй.
12. Берәй төрлө тамашаны сәхнәгә сығарып
күрЬәтеү. Спектакль ҡуйыу. Концерт ҡуйыу.

14. *п,
ФормаҺындағы хәл тсылымға ҡушылып, ярҙамлыҡ тсылым сиФатында: а) һөҙөмтәле
эш -хәлде белдерә. Баҫтырып ҡуйыу. Килтереп

ҡуйыу, һалып ҡуйыу. Асып ҡуйыу. Ҡороп ҡуй
ыу. Оҙатып ҡуйыу. Теүәлләп ҡуйыу. Яһап ҡуй
ыу. ■ Егет атты кире һарайга индереп ҡуйган
(Әкиәттән). Батша кесе ҡыҙы менән Ҡыҙрасты
мунса кеүек кенә бер өйгә ябып ҡуя (Әкиәттән);
б) эш-хәрәкәттең даүамһыҙлығын, тсапыллығын
белдерә. Иламһырап ҡуйыу. Көлөп ҡуйыу.

Ҡалтырап ҡуйыу. Ҡарап ҡуйыу. Ҡурҡып ҡуйыу.
Уйлап ҡуйыу. Игтибар итә ҡуйыу, һорай ҡуйыу,
ш Хозяйка ..ишек асты. Минең тын алыуҙан уҡ
шикләнә ҡуйҙы. О. Агиш; в) төп тсьшымдың мә
ғәнәһенә тсурсыу, киҫәтеү төҫмөрө бирә. Күҙ
тейеп ҡуймаһын. Харап булып ҡуймаһын,
ш [Зәйнәп:] Сәйҙел, улай тәрәнгә китмә, батып
ҡуйырһың йә маҡтанып. Ғ. Сәләм; г) заман, зат
бүйынса Ярашып, төп тсылымдың мәғәнәһен
көсәйтә. Алды ла ҡуйҙы. Бармай ҙа ҡуя. Килмәҫ

тә ҡуйырҙар. Онота алмай ҙа ҡуя. ш Әсәһе ҡыҫ
тай, теге [бала] ашамай ҙа ҡуя. К. Мәргән. Шул
ерҙә ҡарт күҙҙән югалган да ҡуйган (Әкиәт
тән).
+ Буш ҡуймау буш тсалдырмау, буш итмәү.

Мин дә буш ҡуйманым, .. яуап ҡайтара торҙом.
И. Насыри. Ҡайҙа ҡуйырға белмәү 1) нишләтер
гә белмәй аптырау. [Зөлхизә] бәхетһеҙ башын
ҡайҙа ҡуйырга белмәй. Н. Иҙелбай; 2) йәшерә
алмай тышка сығарыу. [Сәриә] асыуын ҡайҙа
ҡуйырга белмәй .. төҫөн үҙгәртте. Я. Хамматов.

Ҡойоп ҡуйған кеүек ҡар. ҡойоу. Ҡойоп ҡуйыу
ҡар. ҡойоу. Ҡул ҡуйыу ҡар. ҡул 1. Өҙмәй ҙә ҡуй
май бер нәмәне ҡат-ҡат туҡыу, ҡабатлау. Бер
һүҙҙе өҙмәне лә ҡуйманы. Үҙе белеп, үҙе ҡуйып
бер кем менән дә кәңәшләшмәй, үҙ алдына. — Ре-

волюцияга тиклем беҙҙең ауылда үҙе белеп, үҙе
ҡуйып, кеше менән бик ҡатышмай гына йәшәгән
бер агай бар ине. Ә. Вахитов.
ҠУЙЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡуйыу 1—3, 5—7,
12, 13. Әхмәҙулла бабай бөгөн бушаманы. Ул
ауылдың иң ҡарт кешеһе йөҙ ҙә ун һигеҙ йәшлек
Шафиҡ аҡһаҡалды ҡуйышып йөрөнө. Ә. Вахи

9. Берәйһе өсөн берәи төрлө хәл, шарт, обста
новка тыуҙырыу, берәи төрлө хәлгә, тороппса
килтереү. Ирек ҡуйыу. Рөхсәт ҡуйыу. Ыңгай

тов.

ҡуйыу. Яй ҡуйыу. ■ Мин, ысынлап та, был
урында үҙемде түбән ҡуйҙым. С. Агиш. [Урал —
Шүлгәнгә:] Дан эҙләргә теләнең — теләгеңә юл
ҡуйҙым. «Урал батыр».

ыу. Ҡуҡайып түр башында ултырыу. Ҡуҡайып
ат өҫтөндә ултырыу.
Ҡ У Ҡ а н а Й и. диал. Ойошоп бешкән туҡмас,

10.

Берәй төрлө атамлытс, эсемлек әҙерләү
процесының бер өлөшөн баппсарыү. Ҡамыр

ҡуйыу. Сәй ҡуйыу. А ш ҡуйыу. ■ Тайба самауыр
ҡуйып йөрөй. Бәзкәй икмәк иҙә. С. Агиш.
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+ Вәғәҙә (йәки һүҙ) ҡуйышыу вәғәҙәләш еү.
ҠУҠАЙЫУ ҡ. Ғүңгәк кеүек ҡалҡыу; суҡай

Ҡ У Ҡ аҢ Л аУ ҡ. 1. Бер иңкәйеп, бер туңҡайыу,
суҡаңлау. Ҡуҡаңлап йөрөү, ш Рәзилә тәүҙә

бына-бына осоп төшөр кеүек ҡуҡаңлабыраҡ
барһа ла, эйәрҙә ултырырга гәҙәтләнеп тә китте.
Н. Мусин.

ҠУҠ
2. Ултырып сыҙамай, бер эйелеп, бер ҡалҡыу.

Ҡуҡаңлап ултырыу,
ҡ у ҡ ра й т ы у ҡ. 1 . Бейек итеп ҡалҡытыү;
һерәйтеү. Ҡуҡрайтып ҡуйыу,
2. күсм. Эреләндереү, маһайтыу; ҡУпайтыУ.
Маҡтап ҡуҡрайтыу,

ҡ у ҡ ра й ы у ҡ. 1 . Бейек бүлып ҡалҡыу; һе
рәйеү, сусайыу. Ана башҡорт ауылдары, һәр

ҠУЛ

ҡ

3. Кеше хеҙмәтенең символы, шулай уҡ х е ҙ
мәт, кеше эшмәкәрлеге үҙе символ булараҡ ҡул
ланыла. Оҫта ҡул. ш Ир ҡулы теймәгәнгә, йорт
ҡаралтыһы туҙҙы. Ауыл ҡотһоҙланды. Ә. М ора
тов.
4. Кеше көсө менән хәрәкәткә килтерелә тор
ған ҡорамалдарҙы белдергән һүҙ бәйләнештәр
составына инә. Ҡул арбаһы. Ҡул бысҡыһы. Ҡул

береһендә берәр, икешәр мәсет ҡуҡрайып тора.
Д. Юлтый. Йөк өҫтөнә ҡуҡрайып менеп ултыр
ҙыҡ, Ғ. Ғүмәр.
2. күсм, Тү Ште киреп, баплы сөйөп, кәпәре
неү; ҡупайыу. Ҡүркә кеүек ҡуҡрайыу, ш [Илъ
яс:]Намыҫлана белеү — намыҫ. Юҡҡа намыҫла
ныу ҡуҡрайыу була, Б. Бикбай. Әтәс ҡуҡрайып,
тауыҡтар алдында маҡтана башлай (Әкиәттән).
ҡ у ҡ рай ы ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡуҡрайыу.
Ҡуҡрайышып йөрөү. ■ Ауылдың ҡаҙ, өйрәктәре
ҡойолган игенгә мас булып, ҡуҡрайышып йөрөй
ҙәр. М. Тажи.
ҠУҠШЫН с. һөйл. Ҡутыры ҡойолған ялтыр

машинаһы. Ҡул тирмәне, ш Иштуган уларҙы
[тоҡтарҙы] ҡул арбаһына тейәп, өйгә алып ҡай
тып китә. 3 . Биишева. Башаҡ ашлыгын ҡул тир
мәне менән тартып, көн дә бутҡа, өйрә бешерә
башланыҡ. В. Әхмәҙиев.
5. күсм. айырым кешегә хас яҙыу рәүеш е, по
черк. [Тимеркәй:] Мә, уҡып сыҡ, Димка. .. Ҡу
лын таныйһыңмы? Заһиҙа ҡулы бит. Д. Исламов.
[Хаттың] Әбделислам ахун остаҙдан булыуы бик
ихтимал. Тик уның ҡулы түгел, ят ҡул. «Батыр-

(бапгка ҡарата).

ҡалыу. Ят ҡулында булыу. ■ Беҙҙең ҡулда
хәҙер ҡеүәтле тракторҙар, комбайндар, автома
шиналар бар. «Совет Башҡортостаны», 1969,

• Ҡуҡшын таҙҙа сәс үҫмәҫ. Әитем.
ҠУҠЫЙ и. диал. Ҡуҡыуыс. Был тугайҙа ..
ҡуҡый, аҡсарлаҡтар, ябыҡ селән, сыпҡай — ба

ры ла бар. Ҡ . Даян.
ҠУҠЫЙЫҠ и. диал. Ҡуҡыуыс.
Ҡу ҠЫР с. диал. Ҡупым.
Ҡу ҠЫра у ЫҠ и. диал. Күмәгәй.
ҠУҠЫУЫС и. Турғай һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған көрәнһыу арҡалы, зәңгәрһыу түшле,
тауыҡҡа оҡшаған ваҡ һыу ҡошо (һыу буйында
ҡамышлыҡ араһында була); һыу тауығы.
ҠУҠЫШ [РУС. кукиш] и. һөйл. Киҫкен кире
яуапты, мыҫҡылды белдергән өс бармаҡ ишара
һы. Ҡуҡыш күрһәтеү,
ҠУЛ 1 и, 1. Кеше кәүҙәһендә яурын башынан
бармаҡ остарына тиклемге булған ике ағзаның
береһе. Уң ҡул, һул ҡул, һыңар ҡул. Ҡул бол

шаның хаты».
6. К емдеңдер ихтыярында, ҡарамағында бул
ғанды белдереү өсөн ҡулланыла. Кеше ҡулына

22 март.

ф алтын ҡуллы ҡар. оҫта ҡуллы, артына ҡу
лы етмәй шул уҡ ҡулы артына етмәй (ҡар. арт).
Буш ҡул һис бер нәмәһеҙ. Буш ҡул барыу, ш Ғәб

бәс агай һунарга сыҡһа буш ҡул менән ҡайт
май. Еңел ҡул менән 1) бер ниндәй ҡыйынлыҡ
һыҙ, анһат. Ҡайҙа аҡса күп — .. унда еңел ҡул
менән кәсеп итеүселәр ябырыла. Ғ. Ғүмәр; 2) бе
рәй эш башлағанда уңыш теләп әйтелә. Етеҙ
ҡуллы эшкә уңған; эшсән, булдыҡлы. Ике ҡул
һыҙ кеше көнлө ярҙамсыһыҙ, сараһыҙ. [Юлты

ев:] Эшеңдең бисмиллаһы колхозда партия ой
ошмаһы төҙөү булырга тейеш. Шунһыҙ һин ике
ҡулһыҙ. Ғ. Әмири. Ике ҡулға бер эш күп эшкә
бүлгеләнмәй, бер генә эште башҡарғанда әйтелә.

гау, m Бер рәсемдә Ленин тора, уң ҡулын һуҙып
алга. р . Ниғмәти. / Шул уҡ ағзаның ҡушҡарҙан
алып, бармаҡ яҡ осо. Ҡулга тотоу. Ҡулдан тө
шөү, ■ Ялан ҡуллы күсер егет дилбегәне тотҡан
урап, М. Кәрим. Ҡулга ҡорал тотҡан, ә йөрәккә
Ленин хисен һалган халҡыбыҙ — бәхет алды,
шатлыҡ алды, Ватан яулап алды ҡан түгеп.

[Димский — Илдарга:] Мин һеҙҙе, һеҙҙең үҙегеҙ
ҙе, эшкә саҡырырга килдем. Баянист! Ике ҡулы
ңа бер эш һәм аҡсаһын көрәп алырһың, Ғ. Әхмәт

Р. Ниғмәти. Ҡул багажы ҡулға тотоп ҡына
йөрөтөлә торған еңел багаж. Ҡул ҡабы ҡар.
ҡап
Ҡул пулемёты күтәреп йөрөтмәле еңел
пулемёт. Ҡул сәғәте ҡулға таға торған сәғәт.
Ҡул һуғышы ике ғәскәр араһындағы ҡулға-ҡул
барған йәки Ьалҡын ҡорал менән булған Ьуғыш.

хәлдәге. Ҡыҙҙар бер уйпатҡа туҡтанылар ҙа,

Ҡул һугышында Фәйзулла үҙ ҡулы менән әллә
нисә фашисты дөмөктөрҙө. X. Мохтар. Ҡул һыр

шин. Йүгерек ҡуллы кеше нәмәһенә тейеүсән;
уғры. Йылы ҡулдан ҡар, йылы 1. Йәнде ҡулға то

топ (йәки алып) ҡар, йән. Кеше ҡул(ы) теймә
гән берәү ҙә ҡағылмаған, оронмаған, теүәл; саФ

кеше ҡулы теймәгән ер еләктәрен ашыгып-ашыгып тирергә тотондолар, Ш. Шәһәр. Ҡаты ҡуллы
бик аяуһыҙ, талапсан. [Кашапов:] Мин үҙем
йомшаҡ тәбигәтле, Шугалырмы, каты ҡуллы ке
шене яратам, Я. Вәлиев. Ҡоро ҡул ҡар, буш ҡул.
Ҡул аҡсаһы ҡар, аҡса. Ҡул алмашы 1) кешене
алмаштырып, урынында ҡалып эшләр кеше.

ты ҡулдың усҡа тиҫкәре яғы.
Ҡыҙ кеше ,,ҡул алмашы була алмай шул. Б. Х ә
2.
«Уң» йәки «һул» һүҙе менән килгәндә, та- сән; 2) ҡар. ҡулалмаш. Ҡул араһына инеү эшкә
раФты, йүнәлеште, яҡты белдерә. Тыштан ингәс,
уң ҡулда бәләкәс кенә мейес. Ғ. Дәүләтшин.
Ҡашлаҡ буйлап барам. Уң яҡ ҡулда, әрәмәлек
араһында, бейек һарай күренде. «Совет Башҡор
тостаны», 1985, 11 март. / Шул уҡ шартта, ғәс
кәр саФынаң теге йәки был яҡ ҡанатын аңлата.

[Арыҫлан] сиреүҙең уң ҡулын Ыргыҙ тамагына,
һул ҡулын Ҡарагеше тауына, урта ҡулын завод
курганына йүнәлтте. Ғ. Ибраһимов.

ярап, ярҙамлашыр йәшкә етеү. Ҡул араһына ин
де минең ҡустым Кәбир ҙә, уның менән икәүләп
утын бысабыҙ бергә. А. Игебаев. Ҡул арты ауыр
берәй кешегә нимәлер биргәндән һуң уңышһыҙ
лыҡҡа осрағанда әйтелә. Күршемдең кул арты

ауыр булды, уга ҡаҙ биргәндән һуң үҙемдең
ҡаҙым уңмай. Ҡул арты еңел кемдер башлаған
эштең дауамы ыңғай барғанда, аҙағы уңышлы
бөткәндә әйтелә. Вәлим менән Халиҡ ҡарттар
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ҙың ҡул арты еңел булды: төнгө сәгәт икеләргә
бөтә колхоздан егерме биш мең һум ярҙам аҡса
һы йыйылды, С. Агиш. Ҡул аҫтында 1) ятсын
эргәлә. Кирбес һугыу өсөн бөтә нәмә ҡул
аҫтында, балсыҡ, ҡом эҙләп, ситкә йөрөй торганы юҡ; 2) кемдеңдер тсарамағында. [Ҡотлояр]
төндә лә эш таба. .. Уның ҡул аҫтында бер генә
минутҡа ла тынгылыҡ юҡ, Д. Юлтый. Үҙ ҡул
аҫтына золомлоҡ ҡылган йорт уңмаҫ булыр,

X. Кәрим. Ҡул ҡуйыу 1) ҡултамға итеп, (фами
лияңды яҙыу. Бойороҡҡа ҡул ҡуйыу. Ғаризага

«Батыршаның хаты». Ҡ Ул барыу нимәлер э т 
ләргә күңел тартыу. Шундай файҙалары булган
атты ҡулың барып нисек һугаһың! М. ҒаФури.

Ҡул биләү ҡар, ҡул ҡаушырыу. Ҡул бысратыу

[Брига
дир — Шәүәлигә:] Ҡурҡма, мин һиңә ҡул бысрат
мам, ни япраҡ кеүек ҡалтырайһың? Б. Бикбай.
яманға

тсағылып,

яманатлы

булыу.

Ҡулға алыу

1) әҙәп-тәртипкә буйһондороу,
тәртипкә килтереү; тыйыу. Үҙеңде ҡулга алыу.

■ Шәйехебеҙ беҙҙе ҡулга ала, тиҙәр, беҙҙе ул
тура юлга һала, тиҙәр (Бәйеттән); 2) яулап алыу,
хуж а булыу. Октябрҙә большевиктар власты
ҡулга алды. Һ. Дәүләтшина; 3) тотҡон итеү.
Кулактарҙың ошагы буйынса волоста эшләгән
дәрҙе һәм активистарҙы ҡулга ала башлайҙар,
И, Ниғмәтуллин. Ҡулға инеү ҡар, ҡулға төшөү
1. Ҡулға ла йоҡмау ҡар, йоғоу. Ҡулға ҡабыу
1) килеп эләгеү, тотолоу. [Сурагол:] Төш, мәлгүн, мин һине эҙләй инем. Инде ҡулга ҡаптың
мы? Т. Хәйбуллин; 2) ҡар. ҡулға төшөү 2. Ул
жандармдар ҡулына ҡапты. Ҡулға төшөү 1)
милек хәленә килеү. Ҡулга төшкән аҡса. Ҡулга
төшкән мал; 2) кемдеңдер ихтыярына, власына
эләгеү. Дошман ҡулына төшөү, ш Юлды шарт
латыусы ике бандит ҡулына төштө үткер чеки
стың. Ғ. Оәләм. Ҡулдан килеү нимәнелер эшләй,
булдыра алыу. Ҡулдан килгән ярҙам. Ҡулдан
китеү тсарамаҡтан, милеклектән сығыу. Шарлы
урманҡай ҡулдан китмәҫ ине, барлыҡ башҡорт
бергә ҡушылһаҡ (Халытс йырынан). Ҡулдан
ысҡыныу 1) үҙен иркен тотоу, буйһонмау, тың
ламау. Азаматтың агаһы һуңгы ваҡытта бөтөн
ләй ҡулдан ысҡынды, урамдан ҡайтып инмәй.
Ә. Бикчәнтәев; 2) тсараматстан, милек хәленән
сығыу. Ниндәй сабынлыҡтар ҡулдан ысҡынды,

бесән сабыр урын ҡалманы. Ҡулдан эш төшөү
эше кәмеү, бөтөү. Улы ҙурайгас, ҡарттың ҡулы
нан эш төштө. Ҡулды алыу оронмаҫ, теймәҫ
булыу. Ҡулды бәйләү ҡар. ҡулды тотоу. Ҡулды

ҡул ҡуйыу. ■ Штаб начальнигы полковник Голенев полк командирҙарын Шайморатов ҡул
ҡуйган 86-сы һанлы яңы приказ менән таныш
тырҙы. Ә. Ихсан; 2) дөрөҫләү, хуплау, йөпләү.
Кеше һүҙенә ҡул ҡуйыу. Ҡул ҡысыу ниндәйҙер
боҙоҡлоҡ эшләргә ҡыҙышып тороу; ҡырсыныу.

Ҡул ҡысып тороу, һугышырга ҡул ҡысыу. Был
эште эшләргә һине кем һораган? Ҡулың ҡысый
инеме ни? Ҡул осо 1) ҡулдың ҡушҡарҙан алып,
бармаҡ яҡ осо; 2) ынтылып алырлыҡ яҡын ер.

Үтәголовтар гранаттарын барлап, эргәләренә,
ҡул осона һалып ҡуйҙылар. Ж. Кейекбаев;
3) ҡулланырға әҙер торған хәл. Мылтыҡты ҡул
осона гына тотоп, эскә инәйем тигәндә, өңдән
айыу сыгып килгәнен күрҙем. Уны-быны уйлап
тормай, атып ебәрҙем. М. Сәғитов. Ҡул осонда
ғына йөрөтөү шул уҡ күтәреп алып йөрөү (ҡар.
күтәреү). Ҡул сабыу ҡотлап, усты усҡа һуғыу.

Бөтә халыҡ аяҡҡа баҫты, ҡул саба башланы.
Ш. Шәһәр. Ҡул суғы ҡар. ҡул осо 1 . Ҡул тамыры
шул уҡ барлау тамыры (ҡар. тамыр 3). Ҡул
тейеү нимәлер эшләү өсөн мөмкинлек тыуыу;
Форсат булы у. — Кисә генә ике машина утын

килтерткәйнем. Кистән өйөп ҡуйырга ҡул теймә
не. Ф . Иҫәнғолов. Ҡул тығыу 1) үҙләштерергә
ынтылыу, үҙләш тереү. Ғәбит агай ..колхоз мил
кенә ҡул тыҡмай торган кеше ине. К. Мәргән;
2) үҙенсә эшләргә тырышыу. Кеше эшенә ҡул
тыҡма. Ҡул һалыу 1) биләү, үҙләш тереү маҡса
ты менән ынтылыу. Синфи дошман .. дәүләт
мөлкәтенә ҡул һала. Б. Ишемғол; 2) үҙен -үҙе
үлтереү. Килен көнләшеүҙән генә үҙенә ҡул һал
ды. 3 . Биишева. Ҡул һелтәү иғтибарһыҙ, вайым
һыҙ мөнәсәбәт белдереү. Ҡул һелтәп ҡарау. Ҡул
һелтәп ҡуйыу. Ҡул һуғышыу алыш-биреш ваҡы
тында икәү-ара хаҡ ҡуйып килешеү. Алыусыла
ры ла, һатыусылары ла шау килеп һөйләшә,
ҡул һугыша, алдай, алдана. Ғ. Дәүләтшин. Ҡул
һуҙыу 1) һуғырға ынтылыу. [Сәлим — Кәримгә:]
Ҡул һуҙаһы булһаң, апара ҡорһагыңды бүҫер ҙә
төшөрөрмөн. И. Ғиззәтуллин; 2) үҙләштерергә,
баҫып алырға ынтылыу. Дәүләт милкенә ҡул
һуҙыу. Ҡул һуҡҡыс уйын исеме (берәү артын

тип боҙоуҙы һ. б. тыйыу, бөтөрөү. Күп бәйлән
һәң, ҡулыңды ҡыҫҡартырбыҙ. Ҡулды тотоу ни
мәлер тсамасаулау, тоттсарлытс итеү. Запас час-

әйләнеп, усын ҡуйып тора, күмәк кешенең бере
һе шул усҡа һуға; кем һуҡҡанын белһә, урын ал
машалар). Ҡулы еңел ҡар. ҡул арты еңел. Ҡулы
кәкре кеше нәмәһен үҙләш терергә тырышҡан ке
ше тураһында әйтелә. Ҡулы ҡаты ҡар. ҡаты
ҡуллы. Ҡулыңдан ҡыуан кешенең ярҙамына
рәхмәт белдергәндә, яҡшы теләк итеп әйтелә.—

тарҙың юҡлыгы ҡулды тота. Ҡул еле ҡар. ел '.
Ҡул етеү ҡар. ҡул тейеү. Ҡул көсө 1) кем тара-

һай, рәхмәт, ҡулыңдан ҡыуан. Изгелекле бала
икәнһең. Ә. Мирзаһитов. Ҡулы ҡыҫҡа кемдеңдер

ф ынандыр һалынған Физик көс. Ерҙе һөрөп иген
сәсеүгә хәҙер ҡул көсө түгелмәй; 2) кем тараф ынандыр башҡарылған хеҙм әт. — Минең ҡул
көсөмдән файҙаланып мал йыйҙы. Б. Хәсән.
Ҡул күтәреү 1) йыйылыштағы тәтсдимгә тсараш
белдереү; 2) кемгәлер килтереп һуғыу. Ҡул ҡа
лыу нимәлер кәмеү (ғәҙәттә, эштән). Буш ултыр-

ниҙер ҡылырға булдыра алмағанын белдереү
өсөн әйтелә, [һалдат:] Ҡулың ҡыҫҡа, бай! һинән
ҡыуылган донъяга тыумаган. Я. Хамматов.
Ҡулы оҙон (йәки һоҡ) кеше нәмәһенә тейеүсән;
уғры. Ҡул эше ҡар, эш 2. Ҡул яғыу ҡул тейҙе
реү, һуғыу. [Нәзирә:] Баланы урамга сыгарыр

ҡыҫҡартыу баш-баштатслытсты, һуғы ты у, тәр

ганса, анау ҡапҡаны ныгытып ҡуйыгыҙ, ҡулыгыҙ ҡалмаҫ. Ҡул ҡаушырыу бер ни эшләмәү.
Ҡул ҡаушырып ултырыу, ш Ситтән карап, ҡул
ҡаушырып торһам, кем күтәрер минең өлөштө
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хәл юҡ, Тагы бер генә ҡул яҡһын — бригадир
улы тип тормам. Я. Вәлиев. Ҡул ялғау берҙәм,
күмәкләшеп эшләү. Ауыр эшкә күмәк ҡулды
ялгап, биш йыллыҡты шулай үтәбеҙ! X. Ғәбитов.
Ҡул ялғашыу бер-береңә ярҙамлашыу; берҙәм

ҠУЛ
булыү. Ҡул ялгашып, яңы тормош улар теҙәләр.
М. АбдУллин. Мул ҡуллы йомарт. [Мулла:] Бик

каты һыйлап ташланың да баһа .. Мул ҡуллы
икәнһең. 3 . Биишева. Оҫта ҡуллы эт к ә булдыҡ
лы, һәнәрле. Тере ҡул булыу (йәки итеү) э т
бапгкарыр сараһыҙ булыу йәки итеү. [Әбей:]
Йәмкәмде һындырып тере ҡул иттең. Самауырга
ҡуҙ һала алмай аптырайым, ш Бер хисапсы
..өлгөрә торгайны. Әптерәй киткәс, колхоз тере
ҡул. булды, Ә. Вахитов. Уң ҡул шул ук уң ҡанат
(ҡар, ҡанат '). Яҡшы ярҙамсы тураһында, ғәҙәт
тә, минең «уң ҡулым», тип һөйләйҙәр. Беҙҙең
партия ойошмаһының уң ҡулы — стена газетаһы
ул. р . Солтангәрәев. у рта ҡул урта кимәлдәге,
урта сиФатлы. Урта ҡул хужалыҡ. ■ Мин —
Ауыл хужалыгы министрлыгының урта ҡул хеҙ
мәткәре. Ф. Иҫәнғолов. Эш ҡулы эшләр кеше,

ҠУЛ

ҡ

Ҡ У Л а Б а Ш с. диал. Бешәлкәһеҙ. Ҡулабаш

кеше. Ҡулабаш булыу.
Ҡ У Л а ғ а Й н . Йомош үтәгән өсөн йәшерен хаҡ
алған рәсми кеше; ришүәтсе.
Ҡ У Л аЙ с. Билдәле бер шартҡа, талапҡа уңай
килерлек; лраҡлы, йәтешле. Ҡулай кеше. Ҡулай

эш. Ҡулай булыу. Ҡулай итеү. / / Эшкә ҡулай
тотоноу. Ҡулай эшләү, ш Уларга [етем балаларга] бында бөтә шарттар тыуҙырылган: йылы,
яҡты бүлмәләрҙә йәшәйҙәр, тамаҡтары һыйлы,
өҫ-баштары бөтөн, уйнау өсөн ҡулай майҙансыҡ
тар, мәктәпкә әҙерлек дәрестәре өсөн айырым
бүлмәләр бар, «Башҡортостан ҡыҙы», 1986, № 4.
[Егет:] Әсәй, мин бик ҡулай бер урын таптым,
шунда күсеп йәшәйек (Әкиәттән).
ҡ у л а й л а м а и. Эште еңелләш тереү, ипләштереү өсөн лһалған өҫтәмә ҡорамал. Автоматик

эшсе. Ярҙам ҡулы күрһәтелгән ярҙам. Ярҙам ҡу
лы һуҙыу иң кәрәкле саҡта Ярҙам күрһәтеү.

ҡулайлама, ш Өлкән инженер ..агас ҡалдыҡта
рын йыйыштырыу өсөн ҡулайлама уйлап тапты.

Сәлмән агай донъяның әсеһең-сөсөһөн татыган
кеше. Былай иптәшлек ягынан бик яҡшы, ..мох
таж саҡта ярҙам ҡулы һуҙырга әҙер торган бер
эшсе. Т. Йәнәби.
•
Аҡсалының ҡулы уйнар, аҡсаһыҙҙың күҙе
уйнар. Әйтем. Буйына ҡарама, ҡулына ҡара, буй
эшләмәй, ҡул эшләй. Әйтем. Ир ҡулынан ҡош
туймаҫ. Мәҡәл. Ике ҡулың ни эшләһә, ике иңең
шуны күтәрер. Әйтем. Күҙ — ҡурҡаҡ, ҡул — ба
тыр. Әйтем. Ҡул һелтәй, балта саба. Әйтем.
Ҡуйыныңдагы — юлдагы, ҡуныстагы — ҡулдагы. Әйтем. Ҡулың пак булһа, йөҙөң аҡ булыр.
Әйтем. Ҡул ҡулды, ҡул битте йыуа. Мәҡәл.
Ҡулы һыуыҡтың йөрәге ҡыҙыу. Әйтем. Сибәр
ҙең — йөҙө, оҫтаның ҡулы уртаҡ. Әйтем, һауалагы торнага ышанып, ҡулыңдагы тургайҙы
ыскындырма. Әйтем.
ҠУЛ 2 и. Ҡалҡыу ерҙән, тауҙан төшкән һөҙәк
Ярлы соҡор; үҙәк. Әхмәҙи ул тауҙар һыртында
нисәмә тапҡыр бүрәнә ҡырҡҡаны, һалабаш тө
шөргәне, яҙ көндәре шул тауҙарҙың уялары,
ҡулдары эсенән йыла тартҡаны, унда утын
һөйәгәне һәм әрҙәнә ҡырҡҡаны бар. Ж. Кейек
баев. Шул ете ер артында ташып ятҡан ете ҡул,
шул ете ҡул артында шаулап торган ете урман.

«Совет Башҡортостаны», 1968, 16 август.

р . Ниғмәти.
ҠУЛ 3 с. Яраҡлы, йәтешле; ҡулай. Ҡул булыу,

ш — һеҙ Килдебай ҡустының күп хеҙмәтен
белмәйһегеҙ әле. ..Бик ҡул, бик мәслихәт кеше.
Ғ. Дәүләтшин. Улар матур, беҙ уртаса, беҙ улар
га ҡул түгел (Халыҡ йырынан). / Килешле, ла
йыҡлы. [Хаммат:] Мәҙрәсәлә сереп ятыу һинең
улыңа ҡул түгел. 3 . Биишева.
Ҡ У Л а 1 и. иҫк. Баҡыр менән ҡурғаш иретмә
һе; бронза.

ҠУ Л а 2 и. 1. ( йәки ҡула ҡаҙан). Ҡырҙа аш
әҙерләй торған ҡылыслы һауыт. Ҡула аҫыу.

ҡ у л а й л а н ы у ҡ. 1. төш. ҡар. ҡулайлау.
Утын бысыу өсөн ҡулайланган урын.
2. Ниндәйҙер шартҡа йәтешләнеү; лраҡлашыу. һин әйтәһең: «Брат, ҡуян бул, тормошоңа
ҡарап ҡулайлан». р . Ниғмәти,
ҡ у л а й л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡулайлау,
ҡ у л а й л а у ҡ. 1. Ниндәйҙер эш, талапҡа
яраҡлы, йәтешле итеү. Йәш һунарсылар .. һуҡ

ҡыларын ҡулайлап, ҡапҡандарын йүнәтеп ошо
көндәрҙе көтә. Ғ. Дәүләтшин.
2. Яйға, ипкә килтереү. [Гаврилов:] Беҙҙең
хәлде ҡулайлауыгыҙ өсөн һеҙгә совет рәхмәте,
А. Таһиров..
3. Уңайлаштырыу,

йәтешләү. Фашист уны
[самолётты] атып төшөрөргә ҡулайлап, яңынан
борола ине. Ә. Хәкимов.
ҡ у л а й л а ш т ы р ы л ы у ҡ. төш. ҡар. ҡулай
лаштырыу. Ут алыу га, клуб итеп ҡулайлаштырылган баяр йорто шыгырым тулы ине. р . Ғаб
драхманов.

ҡ у л а й л а ш т ы р ы у ҡ. 1. Билдәле шартҡа,
талапҡа Яраҡлы итеү; лраҡлаштырыу. [Йырҙың]

һүҙҙәрен генә йырсылар үҙҙәренсә үҙгәртеп, хан
ҡыҙы исеменә ҡулайлаштырган. Й. Солтанов.
2. Яйға килтереү; йүнәтеү. Окоптарҙы ныгытырга, ҡулайлаштырыр га керештек. Д. Юл
тый.

ҡ у л а й л а ш ы у ҡ. 1. урт. ҡар. ҡулайлау.
2. Ниндәйҙер шартҡа йәтешләнеү; яраҡлашыу.
Көн тәртибенә ҡулайлашыу, ■ Был кеше донъя

ны бик белеп көтә, заманга оҫта ҡулайлаша.
Б. Бикбай. Бал ҡортоноң сагыуы күп кешегә
файҙалы. Ул организмдың, нервы системаһы
ның тәбигәт шарттарына ҡулайлашыуын көсәй
тә, «Совет Башҡортостаны», 1986, 10 июнь.
ҠУЛаЙЛЫ с. Билдәле бер шартҡа, талапҡа
уңай килерлек; яраҡлы, яйлы, ҡулай. Ҡулайлы
кеше. Ҡулайлы нәмә. ш Ул [Хәкимйән] иртәнге
ҡараңгыла траншеяларга килеп, ҡулайлы урын
әҙерләп ҡуя. М. Хәйҙәров. Мин яуап бирҙем
ҡыҙыма ҡулайлы һүҙҙәр табып. р . Ниғмәти.

ш Ҡыуыш алдында ут яна, аҫҡаҡҡа элгән ҡула
ла сәй ҡайнай. Ж. Кейекбаев. Майҙандың бер
ситендә өй ҙурлыҡ ҡара таш. Икенсе ситендә
ялҡынланып янган ут өҫтөндә бик ҙур ҡула ҡа
ҙан аҫылган. 3 . Биишева.
2.
Һалдаттың юл һауыты; котелок. Ғәскәр ки ҡ у л а й һ ы ҙ с . Билдәле бер шартҡа, талапҡа
лә. Муйындарына төйөнсәк, мылтыҡ, билдәренә килешһеҙ; яйһыҙ, ипһеҙ. Ҡулайһыҙ балта.
ҡула, тимер кәрәк, тагы әллә нимәләр аҫҡандар.
Ҡулайһыҙ булыу. Ц Ҡулайһыҙ тотоноу.
Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ.
ҡ у л а й ы м л а у ҡ. һөйл. а л д ан уйлап сама
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Эште эшләр алдан ҡулайымлап алган
яҡшы,
ҠУЛаЛМаШ и. Ү ҙ-ара ярҙамлашып, алмаштилмәш эшләнгән эш. Ҡулалмашҡа сыгыу,
// Ҡулалмаш эшләү, ш [Ғатаулла — Нәҡиәгә:]
Бергәләшеп урырбыҙ ураҡты, ҡулалмашҡа
йөрөрбөҙ, Й. Солтанов. Быйыл да ҡыр эштәре
ҡулалмаш алып барыла, В. Викбаи.
• Ҡулалмашта ҡул талмаҫ, Мәҡәл. Ҡулал
маш эш югалмаҫ, Әитем.
Ҡ У Л а Л М а Ш Л а У ҡ, Ҡ Улалмаш эш ләү. Иген
де ҡулалмашлап булһа ла йыйыштырып алыр
быҙ ҙа ул, Һ. Дәүләтшина.

кешегә; кешенән-кешегә. Ҡулдан-ҡулга йөрөү.

Ҡ УЛаН: ҡулан ҡабырға иң аҫтағы ҡыҫҡа
ҡабырға.
Ҡ У Л а С и, диал, Ҡүллыҡ. Ҡымыҙҙы ҡуласҡа

шева.

лау.

ҡойоу,
Ҡ У Л а С а [р ус. колесо] и. 1. ҺыУ ярҙамында
әйләнә торған тәгәрмәс. Тирмән ҡуласаһы,

ш Буш тирмәндең ҡуласаһы иренеп кенә, һал
маҡ кына әйләнә, X. Ғиләжев.

2. Төрлө машинала тигеҙ хәрәкәтте тәьмин
иткән ауыр, һәлмәк тәгәрмәс.
3. диал, Тәгәрмәс.

• Донъя ҡуласа — әйләндереп килтереп бер
баҫа, Әитем.
Ҡ У Л а Т Ҡ а [РУе. колодка] и, иҫк. Уҫал мал
дың аяғына Ьала торған ағас ҡоршау. Ҡу латка
һугыу, Ҡулатҡа һугылган мал,
Ҡ У Л аУ с, диал, алғы аяҡтан аҡЬаған (атҡа
ҡарата). Ҡулау ат,
ҡулауыҡ и. Бәләкәй ҡ у л 2. Ер өҫтөн аша
лыу-емерелеүҙән һаҡлау өсөн дала ерҙәрҙә йырганаҡ һәм ҡулауыҡ битләүҙәренә агас ултыр
тыла,
Ҡ У Л а Ш а и, 1. Яңы ҡайнатҡан шыйыҡ ҡорот

Ҡулдан-ҡулга күсеү. Ҡулдан-ҡулга таралыу,
ш Ҡамыр батырҙы кулдан-ҡулга йөрөтөп, һауага күтәргәндәр (Әкиәттән).
Ҡ УЛ ДаУ и. диал. Ҡуллыҡ. Ҡымыҙҙы кулдауга ҡойоу.
ҠУЛДаШ и. Ярҙам итер, таяныр кеше; ярҙам
сы. Батыр булып тыуганһың, атаңа ҡулдаш булганһың. «Урал батыр»,
ҡ у л д ы ҡ а й и. Ҡолаҡлы ағас күнәк.
ҠУЛЙЫУҒЫС и. Бит-ҡул йыуа торған аҫ
малы ҡомған. Емеш ҡулйыугыс янында һалҡын
һыу менән бик оҙаҡ битен йыуып торҙо, 3 . Бии
Ҡ У Л Ҡ а 1и. 1. Үпкәнән йөрәккә барған йыуан
ҡан тамыры.
2.
Йөрәк ауыҙының шул тамыр урынлашҡан
ере.
Ҡ У Л Ҡ а 2 и. диал. Ҡулҡы. Ҡалҡыуыраҡ

урындарҙы үләндәр каплаган. Айырым ҡулҡа
лар һәм ҡыуаҡтар рәүешендә унда тал, ерек,
ҡайын, саган, йүкә агастары ла үҫкән. Д. Бура
ҡаев.
Ҡ У Л -Ҡ аМ Ы ТЛ Ы Ҡ : ҡул-ҡамытлыҡ булыу
һөйл. ҡул араһына инеү, ярҙамсы булыу. [Мәг-

фүрә:] Башлы-күҙле итһәк, үҙегеҙгә бер ҡул-ҡамытлыҡ булырмы тип, агаһы менән дә уйлагайныҡ әле, Һ. Дәүләтшина. Ҡул-ҡамытлыҡ
итеү ярҙам итеү, ярҙамлашыу. [Ғәндәлиптең
улдары] урман ҡырҡып, һал агыҙа, кейек аулай.
Иң кесеһе лә агаларына ҡул-ҡамытлыҡ итә.
Т. Килмөхәмәтов.
Ҡ У Л Ҡ Ы и. Ҡалҡыулыҡ
буйҙарында үҫкән бәләкәй

биттәрендә, ҡул
ағаслыҡ; бүләк.

Ҡулҡыга күгелйем төҫ ингән. Ҡайындар
елгә баштарын сайҡап үҙ-ара һөйләшә, Ә, И х

то Ьоҫоп һарҡытыу өсөн яһалған ҡабыҡ ялғаш.

сан.

Ҡоротто ҡулашага һоҫоп һарҡыталар ҙа, шунда
баҫалар, / Ҙур ағас Ьауыт.

ф Ҡулҡыга ингән ҡотолмаҫ, урманга ингән
тотолмаҫ, Әитем.
Ҡ У Л Л а м а и. Эре һалма өҫтөнә тураған ит

2. Мәйетте зыяратҡа күтәреп алып бара тор
ған ҡабыҡ.
Ҡ У Л а Ш Ҡ а и, аттың аяғы аяҡҡа бәрелмәһен
өсөн бәкәленә ураған бәй.

Ҡ У Л А Я Ҡ и, йыйн, ҡар, аяҡ-ҡул.
ҠУЛБаУ и. Мәрйен, сулпылар тағып яһалған
беләҙек. Ҡулымдагы ҡулбауымды әҙәмен дә
теҙәмен (Халыҡ йырынан).
Ҡ У Л Б аШ и. Ҡулдың яурынға тоташҡан уры
ны; иңбаш. Ҡулбаш быуыны. Ҡулбаш һөйәге.
Ҡулбашҡа һалыу, ш Ҡулбашыма йүгән аҫып,
атҡа китә инем ямгырҙа. Ғ. Хәири. һәр беренең
уйын асыу талай, ҡорал, скатка иҙә ҡулбашын,
килә һалмаҡ баҫып, тиргә батып, Вадим — ду
ҫым, Билал — яҡташым. X. Кәрим. / Өҫ кеиеме
нең шул урындағы өлөшө. Ҡүлдәктең ҡулбашы
бысранган.

һалып, тоҙлоҡ ҡойоп әҙерләгән аш; бишбармаҡ.

Ҡуллама бешереү, ш Башҡорттоң ҡурҙагын,
ҡулламаһын ашаһаң, телеңде йоторһоң. Йәй
ләүҙә үҫкән малдың һимеҙ ите, йомарлаҡ май
ҙары эскә түгел, елеккә һеңә. Ш. ШәЬәр.
ҠУЛЛаНМа и. 1. Йүнәлеш биргән Фекер.
Ҡулланма итеп алыу.
2.
Эшкә өйрәткән әсбап. Ҡулланма яҙыу.
Фольклор йыйыу ҡулланмаһы.
ҠУЛЛаНЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡулланыу.
ҡ у л л а н ы у ҡ. 1. Кәрәккә тотоноу; (файҙала
ныу. Ашлама ҡулланыу, ■ һуңгы йылдарҙа

республиканың колхоз һәм совхоздарында
электр энергияһын ҡулланыу байтаҡ артты,
Ә. Гәрәев.
2.
Эш башҡарышында, эштә Фаиҙаланыу. Ҡо

Ҡ У Л Ғ а-Ҡ У Л : ҡулға-ҡул тотошоу 1) етәклә
шеү. Хәлимә менән Сираж кулга-ҡул тотошоп ..
урамга сыҡты. Ш. ШәЬәр; 2) күсм. берҙәмләш еү,
бер-беренә ярҙам итешеү, бергәләш еү. Ҡулга-

рал ҡулланыу. Яңы һүҙ ҡулланыу, ш Уҡытыу
эшендә төрлө метод кулланырга мөмкин. М. Та

-ҡул тотошоп эшләү. ■ Татар-башҡорт эш
селәре .. рус эшселәре менән ҡулга-кул
тотошоп, синыфлык мәсьәләһен алга ҡуйҙы.

ҠУЛЛаП: ике ҡуллап ике ҡул менән. Ике
ҡуллап ҡосаҡлау. Ике ҡуллап ыуыу. Ҡуш ҡул
лап 1) ҡуш ҡул менән. Ҡуш ҡуллап күрешеү;

3 . Шәрҡи.
Ҡ У Л Д а Н -Ҡ У Л Ғ а Р. Бер кешенән икенсе

2) күсм, ихлас рәүештә. Ҡуш ҡуллап риза
булыу.
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жи.

ф Ҡулланыу ҡиммәте ҡар. ҡиммәт.

ҠУЛ
ҠУЛЛЫҠ и, Йылҡы малының алғы аятс -тире
һенән яһалған тар ауыҙлы тсымыҙ ҺаУыты; ҡулсатс. Ҡуллыҡҡа ҡымыҙ ҡойоу,
Ҡ у л с а 1 [РУС. нольңо] и, 1. ТүңәрәКләп ине
осо тоташтырылған йомоҡ нәмә; ДүңгәләК. Агас

ҡулса. Тимер ҡулса. Поршень ҡулсаһы. Ҡулса
нан үткәреү, ш [Фриц] ни эшләгәнен үҙе лә
аңламаҫтан, гранатаның ҡулсаһын тартып ала.
Ғ. Ибраһимов. Барып еткәс, ат бәйләнем баганага ҡаҡҡан ҡулсага (Халытс йырынан).
2. ҡар. ҡамау 2. Ҡулсала тороп ҡалыу, Ҡул
сага алыу,
Ҡ УЛС а 2 и. диал. Ҡулсатс.
ҠУЛСаҠ и. Йылтсының алғы аятс Тиреһенән
тегелгән тар ауыҙлы тсымыҙ һауыты; тсуллытс.

Ҡулсаҡтагы ҡымыҙ.

ҡ у л с а л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡулсалау 1 ,2 .
ҡ у л с а л а у ҡ. 1. Ҡулсалы итеү, тсулса
тсуйыу. Ҡош ҡулсалау.
2. Ҡ улса рәүеш енә килтереү; дүңгәләкләү.

Ҡулсалап бөгөү.
3. күсм. ҡар. ҡамау
Ҡулсалап алыу.
ҠУЛСЫр с. 1. Теләһә нәмәгә тейеп, ҡыйратып
боҙоп барған; тсулы тик тормаған. Ҡулсыр бала.
■
Ҡайһы бер ҡулсырҙар кургандың эргәһен,
түбәһен ҡаҙып, кирбестәрен сыгарып бөткән.
«Башҡортостан тсыҙы», 1969, JSfe 9. / Ҡулы тик
тормай, һуғырға әҙер торған.
2. Кеше нәмәһенә тейгән, урларға әҙер торған;
бур. Хисамый йәштән үк ҡулсырыраҡ кеше ине.
Ул ситтә ат урлашып та йөрөгән. В. Викбаи.
ҠУЛСЫРЛаНЫУ ҡ. Теләһә нәмәгә тейеп
барыу, тик тормау.
Ҡ У Л Т аМ Ғ а и. Кешенең Фамилияһын билдә
ләгән үҙ яҙыуы. Ҡултамга ҡуйыу. ■ Договорга

ҡултамга һалыр ваҡыт етте. Шунан һуң ул ябай
гына яҙыу хәленән юридик көскә эйә булган бер
документҡа әйләнә. К. Мәргән. Ҡыйралмаһын
өсөн төҙөк донъя, тыйырга тип үлем атомын
өндәмәгә куйган һәр ҡултамга анты ине донъя
халҡының. Я. Ҡолмои.
ҠУЛТЫҠ и. 1. Ҡ ул менән яурын тотапгкан
урындың аҫтсы бөгөл эсе; тсул төбө. Ҡултыҡ
аҫты. Ҡултыҡ төбө. Ҡултыҡҡа ҡыҫтырыу. Ҡул
тыҡтан күтәреү. ■ Бер кеше беҙҙе ҡултыҡтар
ҙан тотоп, урынга ултыртты. Д. Юлтый. Ҡултыҡ
таяғы аятсһыҙ иәки атсһатс к е т е тсултьпс аҫтына
тсуиып, таянып йөрөй торған таятс. Майор Дауы-

товты таныманым, уны һугыш арыу таушаган:
ҡултыҡ таяҡ, биттә бураҙналар, сәсенә ҡырау
төшә башлаган. В. Викбаи. / Өҫ кейеменең шул
урынға тап килгән ере. Ҡултыгын тегеү. Ҡултыгын һүтеү. / Ҡ ул аҫтының һыйҙырыты менән
билдәләнгән үлсәү самаһы. Бер ҡултыҡ бесән.
2. күсм. Ике яҡтан ҡамалған тар арауыҡ.
Мейес ҡултыгы. ■ Таҡыр юл., беҙҙе тау ҡул
тыҡтарына һыйынып ултырган ауылдарга алып
килә. К. Мәргән. Таштар ҡултыгында паровоз
дың аҡ толомо ҡалды ишелеп. Ғ. Сәләм.
3. күсм. Һыуҙың ҡоро ергә инеп торған өлөшө.
Диңгеҙ ҡултыгы. Йылга ҡултыгы. m Буранша
кәмәләрҙе елдән ышыҡ ҡултыҡҡа ҡыуган.
3 . Виишева.
+ Ел ҡултыҡ һөйл. буш маҡтансыҡ. Ҡыуыш
ҡултыҡ һөйл. Уҫал, яһил ҡәйнәгә әйтелә.

ҠУМ

ҡ

•
Ике ҡарбуз бер ҡултыҡ аҫтына һыймай.
Мәҡәл.
ҡ у л т ы ҡ л а н ы у ҡ. Ҡултыҡ (2, 3 мәғ.) яһау,
ҡултыҡлы булыу. Әллә ҡайһы урындарҙан бор-

голанып, ҡултыҡланып, йыргалаҡланып килеп
сыҡҡан Таштугай йылгаһы.. Ғ. Дәүләтшин.

ҠУЛТЫҠЛаУ ҡ. 1. Ҡултыҡтан эләктереп
тотоу. Ҡултыҡлап алыу. Ҡултыҡлап килеү.
■ Фатима ҡултыҡлап килгән Ҡадирҙың беләген
үҙенең һул ҡабыргаһына ныгыраҡ ҡыҫты.
Гөлбикә был әбейҙе ҡултыҡлаган да, ипләп кенә мунсага алып барган (Әкиәт

В. Викбай.

тән).
2. Ҡултыҡ аҫтына алыу; ҡултыҡҡа ҡыҫтырыу.

Шәһиҙә әбей.. бер таба сөсө икмәк ҡултыҡлап
килеп инде. Һ. Дәүләтшина.
ҠУЛТЫҠЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡултыҡлау
1. Ҡултыҡлашып йөрөү. Ҡултыҡлашып китеү,
ш Заһиҙа менән Шәрәф ҡултыҡлашып алган.
Мин Санияга ҡагылырга батырсылыҡ итмәнем.
И. Мусин.

Ҡ УЛТЫ ҠСа и. һөйл. 1. Нимәнеңдер эргәһенә
ҡуйылған буй терәк; яндауыр. Баҫҡыс ҡултыҡ-

саһы. Баҫма ҡултыҡсаһы. ш Ул [Ислам] көсхәл менән яраланган аягы тетрәй башлаганын
тойоп, күтәрмә ҡултыҡсаһына тотондо. 3 . Ғәли
мов.

2. ҡар. ҡултыҡ 2. Алда ҡуйы шыршылыҡ, ҡултыҡса булып уйылып ингән асыҡ урын күренә.
р . Мөхәмәтйәнов.

ҠУЛУр Т аҠ с. Вергә, уртаҡ башҡарылған,
дөйөм. [Йыһан — Сәхибәгә:] Беҙ
бергә, шуның өсөн эштәр ҙә ҡулуртаҡ булырга
тейеш. Ғ. Хәйри.
ҡ у л ъ я ҙ м а и. Ташҡа баҫылмаған, матбуғат
та сыҡмаған яҙма. // Ҡулъяҙма әҙәбиәт. Ҡулъ
яҙма әсәр.
ҠУЛЪЯҪЫУ и. диал. ҡар. ая .. йөк өҫтөн
астылар. Йөктөң өҫтөндә бер генә ҡулъяҫыу он,
ике санага ла штыкһыҙ мылтыҡтар теҙеп һалынган. А. Таһиров.
ҠУЛЪЯУЛЫҠ и. Вит, танау һөртөү өсөн
йөрөтөлгән кеҫә яулығы. Сигеүле ҡулъяулыҡ.
■ Залдагы кешеләр ҡулъяулыҡтары менән бит
тәрен һөртә-һөртә саф һауага сыга башланы.
ҡулалмаш;

Ә. Вәли.

ҠУМ и. Эйәр ҡапталына аҫтан ҡуша тегелгән
күн тышлы кейеҙ. Суҡлы ҡум. ■ Болгар күндән
матурлап башына йүгән кейелгән, ҡумы, айы
лы — барыһы бергә ҡушып тегелгән, « а ҡ б у 
ҙат».
Ҡ У М а Л Т а и. диал. Ҡ уҙ. Атаҡайымдың бал

таһы ята-ята гына тут булды. Атаҡайымдың бир
гән ере ҡумалтанан ҡыҙыу ут булды (С еңләү
ҙән).

ҠУМар {рус. камора] и. диал. Мунса һымаҡ
бәләкәй генә өй. Таҙ тагы үҙенең ҡумарына ҡай
тып ятты, ти (Әкиәттән).
ҠУМП оҡш. Яңғырауыҡлы ҡалын оҙон тау
ышты белдергән һүҙ. Мин сәгәтте күлгә ыргыттым. Ул ҡумп итеп һыу га сумды. Д. Юл
тый.
ҠУМПЫЛДаТЫУ ҡ. Ҡумп-ҡумп иттереү;
ҡумп-ҡумп килтереү. Ҡымыҙҙы ыҫҡа һалып
ҡумпылдатып бешәһең.
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ҠУМ
ҠУМПЫЛДаУ ҡ. Ҡ умп-кумп иткән таУып1

ҠУН
ҠУМЫрЫҠЛаНДЫрЫУ ҡ. ҡар. ҡумырыҡ

сығарыү.

лау.

ҠУМТА и, 1. Ҡ алай, тсатырға һ .б . яһалған
бәләкәй ҺаУыТ. Дарыу ҡумтаһы. Орден ҡум

таһы. Ҡапҡаслы ҡумта. Скрипка ҡумтаһы. Ҡум
талы кәнфит, ш [Алтынбикә] ҡулындагы
ҡатырга ҡумтаны асты. Унан күҙен йомган
етен сәсле ҡурсаҡ килеп сыҡты. Ф . И ҫәнғо

ҠУМЫрЫҠЛаНЫУ ҡ. Ҡумырыҡлыға әйлә
неү, ҡумырыҡлы булыу. Ҡумырыҡланган ер.
ҠУМЫрЫҠЛаУ ҡ. Ҡумырыҡлыға әйләнде
реү, ҡумырыҡлы итеү. Ярҙы ҡумырыҡлау.
ҠУМЫр ЫУ ҡ. 1. Аҫтан өңөү. Ярҙы ҡумырыу.
2. Төбө-тамырын аҡтарыу. Ел агастарҙы

лов.

ҡумырып ташлаган.

2. диал. Стенаға кағылған һауыт-һаба к ә т 
тәһе. Сынаяҡты ҡумтага ҡуйыу.
+ Мейе ҡумтаһы анат. батты ң мейе лттсан
эске кыуытлығы.
ҠУМШЫНЫУ ҡ. Т и к торған ерҙән куҙғалыу,
күтәрелеп сығыУ. [Бәҙергол:] — Эҫем, Златоуст,

башҡа завод кешеләре лә шул батшаны яҡлай
икән. Завод халҡы юҡтан ҡумшынмаҫ.Ғ. Х ө сә
йенов.

ҠУМШЫр ЫҠ и. 1. Яр төбөндәге тәрән ҺыУ
аҫты соҡоро.
2. диал. ЙылыУ, каран.
ҠУМШЫр ЫҠЛаНЫУ ҡ. 1. Ҡумшырыҡлыға
әйләнеү, сокорло бУлыУ. Йылганың бөгөлөндә

һыу төбө ҡумшырыҡланып киткән.
2. диал. Йылыүлау. Йылга һаман туңып бөт
мәй, ҡумшырыҡланып ята.

ҠУНА: ҡуна таҡтаһы диал. Берәй нәмә өсөн
тәғәйенләнгән шыма йөҙлө яҫы таҡта; туҡмас
таҡтаһы. Ҡамырҙы ҡуна таҡтаһында әүәләнем.
ҠУНАҠ и. 1. Хөрмәт күрһәтеп һыйлар өсөн
саҡырылған мәжлес. Ҡунаҡ атҡарыу. Ҡунаҡ
йыйыу. Ҡунаҡҡа барыу. Ҡунаҡҡа килеү. Ҡ у 
наҡҡа саҡырыу, ш Плендан ҡайтҡас, Әхмәҙиҙе
ун биш көн буйы ҡунаҡтан-ҡунаҡҡа йөрөттөләр.
Ж. Кейекбаев. Дуҫым саҡырҙы ҡунаҡҡа, тауыҡ
бирҙе бүләккә (Халыҡ йырынан).
2. Ошо мәжлескә саҡырылған йәки килгән
хөрмәтле кеше. Ҡунаҡ килгән, ш Ҡунаҡ алды
на ҡуялар һыйҙарҙың иң татлыһын. М. Кәрим.
Ҡунаҡ өйө ҡәҙерлегә тотолған айырым өй йәки
бүлмә. Ҡара-ҡаршы ҙур итеп һалынган яҡшы

гына ике өй тора. Урам ягындагы матуры — ҡу
наҡ өйө, эске яҡтагыһы — аш өйө. М. ҒаФури.

ҠУМШЫр ЫҠЛАУ ҡ. Ҡүмтырьгклыға әйләндереү, сокорло итеү. Яҙгы ташҡын яр төптә

Хоҙай ҡунағы этн. саҡырылмай килеп ингән ке

рен ҡумшырыҡлап бөткән.
ҠУМШЫУ ҡ. диал. Ҡ УшныУ.
ҠУМЫҘ и. 1. Бер яҡ башы түңәрәкләп бөгөл

бала булһаң, хоҙай ҡунагының тоҡомон һорама.

гән тимер йәки еҙгә йоҡа ғына тел беркетеп
этлән гән , аУыҙға тсУйып сиртеп уйнай торған
бәләкәй генә мүзыка коралы. Агас ҡумыҙ. Тимер

ҡумыҙ. Ҡумыҙ теле. Ҡумыҙ уйнау. ■ Ҡыҙҙар
бер яҡ ситкә өйөлөшөп, ҡумыҙ тартып бейейҙәр
ине. Ж. Кейекбаев. Тел тейҙерер урын да юҡ
ҡымыҙга, әбейҙәрҙең эше еткәс кумыҙга. М. К ә
рим.

2. иҫк. Сиртеп у йнай торған өс кыллы мүзыка
коралы; думбыра. Думбырам минең уйнайҙыр,
ҡыл ҡумыҙым һорнайҙыр. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
ҠУМЫҠ и. Дағстанда йәшәгән халыҡтар
ҙың береһе Ьәм т у л халыктың бер к етеЬ е
(төрки телдәрҙең береһендә һ ө й л әтә). Ҡумыҡ

халҡы. Ҡумыҡ ҡатыны. Ҡумыҡ теле.
ҠУМЫҠСа р. Ҡумык телендә. Ҡумыҡса
уҡыу. Ҡумыҡса һөйләшеү.
ҠУМЫр Т аЙ с. диал. Вәләкәс кенә (өйгә к а 
рата). Таҙ атын ебәрҙе лә, ҡумыртай гына өйгә
инеп ятты, ти (Әкиәттән).
ҠУМЫр ЫҠ 1и. 1. Яр йәки тамыр-томор төбө
нә өңөлөп ингән һыу аҫты кыуытлығы. Малай
ҙар йылга буйына таралышты, яҫы таш, ҡумы
рыҡ аҫтына ҡулдарын тыгып, балыҡ эҙләргә то
тондо. Я. Хамматов. / Ер аҫты кыуытлығы.
Өс-дүрт километр тәрәнлектән ..нефтле, газлы
ҡумырыҡтарҙы табырга кәрәк. Был бик еңел эш
түгел. Ш. Янбаев.

ше (йола буйынса иң ҡәҙерле ҡунаҡ). [Егет:] Ир
«Ҡ ара юрға». / Саҡырған илгә дуҫлыҡ күрһәтеү,
танышыу йәки башҡа маҡсат менән ҡыҫҡа ғына
ваҡытҡа килгән ш әхес. Монголиянан килгән
ҡунаҡтар. ■ Б еҙ ҡунаҡ булып килгәнбеҙ Агиҙел

аҡҡан илдән; украинецтар һыйлайҙар тәмле
вареник менән. р . Ниғмәти. Польшала ..боҙло
юлда тәү тапҡыр мотогонщиктарҙың халыҡ-ара
ярышы булды. СССР-ҙан килгән ҡунаҡтар еңеп
сыҡты. «Оовет Башҡортостаны», 1965, 9 март.
Ҡунаҡ аяғы килгән к ет егә ултыртылырға тейеш
һый. Ҡымыҙлы өйгә килгән кеше, ҡунаҡ аягым-

ды бир, тип һорап эсергә лә хаҡлы булган.
М. Ғөбәйҙуллин.
3. күсм. һөйл. Күрем.
□
Ҡунаҡ булыу һый-хөрмәт күреү. Ҡунаҡ
итеү һый-хөрмәт күрһәтеү. Ҡала халҡы Аҡъял
батырҙы ете көн, ете төн ҡунаҡ иткән (Әкиәттән).
ф Ҡунаҡ йорто ситтән килгән кеше ҡуна тор
ған махсус йорт; кунакхана. Ҡолхоз быйыл яҙ
гына ҡунаҡ йорто ла асып ебәргән. Д. Исламов.
Ҡунаҡ күреү кеше кунағы эргәһенә саҡырылып,
ҡаршы саҡырырға бурыс алыу. Ҡилер, ҡунаҡ

күрер күршеләр, ..бергә-бергә булыр бар хөр
мәт, С. Кулибай. Ҡунаҡ күрһәтеү ү ҙ ҡунағың
эргәһенә кеше
бурыслы итеү.

саҡырып,

ҡаршы

сакырырға

ф Көҙ килгән ҡунаҡҡа — ат ҡаҙыһы, яҙ кил
гән ҡунаҡҡа — ҡарта ярыһы. Әйтем. Ҡунаҡ аҙ
ултырыр, күп һынар. Әйтем. Ҡунаҡтың аты ла,
эте лә ҡунаҡ. Әйтем. Ҡунаҡ ишегеңде асһа, һин
йөҙөңдө ас. Әйтем. Ҡунаҡ килһә — ит бешә, ит
2.
Ауған ағастың ҡутарылып Ятҡан төбө- бешмәһә — бит бешә. Әйтем. Ҡунаҡтың сыбырт
тамыры. Ел ҡолатҡан имән ҡумырыгы аҫтын ҡыһы йүкә, йүкә булһа ла үтә. Әйтем. Ҡунаҡ
да — рота КП-һы. С. Кулибай.
тәүҙә өйҙө йәмләй, унан ашты тәмләй. Әйтем.
ҠУМЫр Ы Ҡ 2 и. Вер башҡорт ырыуының
Ҡунаҡ хужаның ишәге. Әйтем. Өйгә ингәнсә
ҡунаҡ ояла, ингәс, хужа ояла. Әйтем.
исеме.
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ҡ у н а ҡ - к и л е м и. йыйн. Килгән-киткән
кеше. [Ҡатыны — иренә:] Ҡунаҡ-килем булы

китә, тагы бер ҡуналкага барып етә (Әкиәттән).
Ҡуналҡа йорто шул ук ҡунаҡ йорто (ҡар. ҡу

рын белеп тораһың, һыйҙы ҡайгыртмайһың.

наҡ).

Й. Солтанов.

3.
диал. "Гөнәк. Тауыҡтар ҡуналҡаларына
ҡунаклаган.

Ҡ УН аҠ ЛаТЫ У 1 ҡ. Ҡунаҡ итеп тотоУ. Ҡу

наҡлатып ятҡырыу,
Ҡ У Н аҠ Л аТ Ы У 2 ҡ. 1. "Төнәргә мендереү,
ҡундырыу. Ҡошто агас башына ҡунаҡлатыу.

Тауыҡты төнәккә ҡунаҡлатыу,
2. күсм. Юғарынан урын биреү. Т үр башына
ҡунаҡлатыу,

ҡунаҡ лау 1 ҡ.

булыу.

Һый-хөрмәт күреү, ҡунаҡ

Ҡунаҡлап ятыу. Ҡунаҡлап ҡайтып

барам,

ҡунаҡлау 2 ҡ, 1. "Төнәргә

менеп ултырыу.

Ҡунаҡлар өсөн тауыҡтарга арҡыры ҡыуал
ҡуйылган, йомортҡа һалыр өсөн йомшаҡ оя әҙер
ләнгән (Әкиәттән). / күсм. Төн йоҡлау; ҡуныу.
Тәҙрәләре саҡ-саҡ яҡты бирә, күмелеп бөткән
ҡышҡы буранга. Ҡуй-ҡуҙылары ла һинең менән
бергә тора, бергә ҡунаҡлай, Т ,Йәнәби.
2. күсм. Юғарыға менеп ултырыу. Түр башына
менеп ҡунаҡлау, ш Мин йылыгараҡ, мейес эргә
һендәге һәндерәгә менеп ҡунаҡланым, Д. И сла
мов.

Ҡ УНаҠЛаШ Ы У 1 ҡ. Бер-береңде ҡунаҡҡа
саҡырыу, ҡунаҡҡа й өр өтөү; ҡунаҡ булы ты у.

Бесән алды. Ауыл халҡының буш сагы. Хәлле
рәк кешеләр ҡунаҡлаша, Д. Юлтый.
ҠУНаҠЛаШЫУ2 ҡ. урт, ҡар, ҡунаҡлау2
1. Яр буйында, ҡоштар кеүек, ҡунаҡлашып
ултырыуҙан да ҙур бәхет буламы ни! Ә. Бикчәнтәев.

Ҡ У Н аҠ С а и. "Тауыҡ төнәй торған таяҡ;
төнәк. Бер көндө кис менән теге төлкө тагы ла

шул ҡуян тиреһен ябынып, тауыҡтар ҡунаҡса
һына килә. Ҡ . Даян.
Ҡ УНаҠСЫ Л с. Ҡ унаҡ ҡабул итергә әүәҫ,
ҡунаҡ һыйларға ихлас. Ҡунаҡсыл кеше. Ҡунаҡ
сыл халыҡ. Ҡунаҡсыллыҡ күрһәтеү. ■ Ул
[хужа] бик күңелле, бик ҡунаҡсыл кеше булып
сыҡты. Ю л саңын ҡаҡҡылап, тегеләй-былай
иткеләгәнсе, өҫтәлен дә әҙерләп бөттө, самау
ырын да килтереп ултыртты. р . Ғабдрахманов.
ҡ у н а ҡ с ы л а у ҡ. Өиҙән-өигә йөрөп ҡунаҡ
булыу. Ҡунаксылап йөрөү.
ҠУНаҠСЫЛЛЫҠи. Ҡунаҡсыл булыу сиФаты. Ҡунаҡсыллыҡ, дуҫҡа яҡты сырай ингән,
тиһең, беҙҙең гәҙәткә. Ниңә, башҡорт ҡунаҡ
һыйлаганда ҡарап торамы ни сәгәткә?!Н. Н әж 
ми.

ҡ у н а ҡ -т ө ш ө м

и. йыйн. Килгән-киткән
Ҡунаҡ-төшөм ваҡыты, ш [Әҡлимә:]
Ҡунаҡ-төшөм булһа тип, һаҡлап тотҡан бер йәш
ник шешәле һыра бар. Н. Иҙелбай.
ҡ у н а ҡ х а н а и. Килгән-киткән к е т е т ө т ә
торған махсус йорт; ҡунаҡ йорто. Редакция мине
каланың бер ҡунаҡханаһына урынлаштырҙы.

ҡунаҡ.

Д. Вураҡаев.
Ҡ У Н а Л а и. диал. Ғөнәк.
Ҡ У Н аЛ Ҡ а и. 1. Ял итер, ҡуныр өсөн булған
туҡталы т. Дүртәүләп ап-арыу ер киткәс, караң-

гы төшкән. Былар ҡуналҡа яһамаҡсы булган
(Ә киәттән).
2. "Туҡтап ял итә, ҡуна торған урын. Егет ары

ҡ у н а л ҡ а л а у ҡ. Ял итеү, төн ҡуныу өсөн
туҡтау. Тирмә ҡороп ҡуналҡалар өсөн сәхрә
ләй күрке бар был тирәнең, Ғ. Ибраһимов.
ҡ у н а р ҡ а и. диал, ҡар, ҡуналҡа 1 ,2 . Улым,

юлга сыҡҡас, беренсе кунарҡала йоҡлама, уны
үткәс йоҡларһың (Әкиәттән).
Ҡ У Н а с а и. диал. "Гөнәк. Нәҡиә килеү менән
кетәкте, кунаса аҫтарын таҙартып сыгарҙы.
«Совет Башҡортостаны», 1965, 23 май.
Ҡ У Н аУ ҡ. диал. "Төләү.
ҠУНДЫр ЫУ 1 ҡ. Ҡунырға ҡалдырыу. Ҡу

наҡты ҡундырыу. Ҡундырып сыгарыу.
ҠУНДЫр ЫУ 2 ҡ. 1. Бейек урынға мендереү;
ҡунаҡлатыу. Агаска ҡош ҡундырыу.
2.
Өҫтән ҡаплатыу; ултыртыу. Туҙан ҡун

дырыу.
ф Күс ҡундырыу ситтән килгән ҡорт күсен
һарытыу.

ҠУНДЫр ЫУ 3 ҡ. "Тос нәмә менән ныҡ итеп
һуғыу; тондороу. Башына ҡундырыу. Таяҡ ме

нән ҡундырыу, ш Көнсөллөктән уның күршеһе
ҡармаҡ һабын һугып һындырҙы. Үс алыуҙан,
уныһы быныһының танауына берҙе ҡундырҙы.
Ғ. амантай.

ҠУНЫС и. Аяҡ кеиеменең бәкәл тирәһенән
юғарғы, ҡул кеиеменең беләҙек тәңгәлендәге
өлөшө. Быйма ҡунысы. Бейәләй ҡунысы. Ойоҡ

ҡунысы. Ситек ҡунысы. Сарыҡ ҡунысы, ш [Имай]
гамбр итегенең ҡайтарма ҡуныстарын ялтыра
тып, һәлмәк баҫып ишектән килеп инә. Һ. Д әү 
ләтшина. Ҡара ҡуныс яңы күндән тегелгән
ҡуныс.
ф Ҡуныс ойоҡ балтырға кейә торған башһыҙ
ойоҡ; гетр.
•
Ҡуныстагы — ҡулдагы, ҡуйындагы — юл
дағы. Әитем.
ҠУНЫСБаУ и. О ҙон ҡунысты балтыр өҫтө
нән бәйләү өсөн төрлө төҫтәге йөн ептән ишеп
яһалған суҡлы бау; ҡысмау. Ҡунысбау ишеү.

ш [Ҡотлогилде] аягына тула ойоҡ кейеп, бөгә
ренән суҡлы ҡунысбау менән бәйләгән, Ж. К е
йекбаев.

ҡ у н ы с л а н ы у ҡ. төш, ҡар, ҡуныслау.
Крәҫтиәндең аягында эт тиреһе менән кунысланган иҫке быйма. С. Кулибаи.
ҠУНЫ СЛаУ ҡ. Ҡуныслы итеү, ҡуныс ҡуйыу.
ҠУНЫСЛЫ с . Ҡуныслап эшләнгән. Ҡуныслы
аяҡ кейеме. Бейек күтәрмәле туфлиҙәрҙе сисеп,
ҡуныслы һары ботинкаларын кейеп алгас, [арыган] Емешкә тагы йән инде. 3 . Виишева. Ҡуныс
лы калуш сите бейек калуш.
ҠУНЫУ 1 ҡ. Ҡайҙалыр туҡтап, йоҡлап төн
үткәреү; йоҡлап сығыу. Төн ҡуныу. Юлда ҡу

ныу, Ҡуна ҡайтыу. Ҡуна ҡалыу, Ҡунырга туҡ
тау, Ҡунып йөрөү. Ҡунып китеү. ■ Бара тор
ган ҡала, ат менән еңелсә юртып йөрөгәндә, кө
нөн барып етерлек булһа ла, йөк тейәп йәки мал
ҡыуып барган кеше юлда ҡунмай булдыра
алмай. Т. Йәнәби. Көн кис булганга юлсылар
бәләкәй генә бер өйҙә туҡтап ҡундылар, ти (Әки
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ҠУН

ҠУП

әттән). Йылтыр гына йылтыр уттар яна, юлау
сылар ҡунган ер, бугай (Хальпс йырынан).
ф а т ҡуныу төнгөлөККә ҡырға ат көтөргә
сығыу. Ауыл малайҙары ат ҡуна баргайнылар.

ҠУҢҠ оҡш. Яңғырауыҡлы тсалын өҙөк тауытты белДергән һүҙ.
ҡ у ң ҡ ы л д а у ҡ. Ҡуңҡ-ҡуңҡ итгсән тауыш
сығарыу. Күл буйҙарын яңгыратып ҡуңыҙ ҡуң

Улар төнө буйы..атты алмашлап ҡарарга,
алмашлап йокларга тейештәр ине лә бит, арыттырган шул. Уянып китһәләр, аттары юк. «Совет

ҡылдай.
ҠУҢЫҘ и. Яры тсанаттарынан тыш тсаты тсанаттары ла булған бөжәк. Саҡ менән суҡ тынган

Башҡортостаны», 1968, 13 Февраль. Ҡуна ятыу
төнгөлөккә ҡайтмай тсалыу. Ҡуна ятып эшләү.

арала мин..көндөҙ тиҙәк аҫтында ятҡан ҙур
ҡыҙыл ҡуңыҙҙың дырылдап осҡанын ишетәм.

Ҡуна ятып бесән сабыу, ш Тирәклелә бик ҙур
баҫыу булырга тейеш: яҙгы сәсеүгә бригада аҙна
буйы шунда ҡуна ятып эшләгәйне. Й. Солтанов.
• Илгә барган — ике ҡунган. Әйтем. Илгә
сыҡҡан — иллене ҡунган. Әйтем. Күсһә — ҡуна
белмәгән, ҡунһа — күсә белмәгән йорт ҡәҙерен
белмәҫ. Мәтсәл. Күсеремде ел белә, ҡунырымды
ер белә. Мәтсәл.
ҠУНЫУ 2 ҡ. 1. Осоп килеп ултырыу. Агасҡа
ҡуныу. Ташҡа ҡуныу. Ҡунып һайрау, ш Сәүкә
ләр электр сыбыгына ҡунып ял итә лә, йәнә оса.
«Совет Ваппсортостаны», 1969, 5 октябрь, һары
гына сәскә ал булмаҫ, бал ҡорттары ҡунып бал
алмаҫ (Халытс йырынан).
2. күсм. аҫтса табан түбәнәйеү, төщөү. Ҡояги
ҡуна тауга. ..Кис була. Ғ. амантай. Йылгалар
төнөн һөйләшә, болот тауҙарга ҡунгас. М. К ә
рим. Таң, ахыры, тәҙрәләргә зәңгәр яҡтылыҡ
ҡуна. Н. Мусин.
3 . Төшөп өҫтән тсаплау; ултырыу. Б әҫ ҡуна.
Ҡар ҡуна. Ҡырау ҡуна. Туҙан ҡуна. m [Зөһрә]
әбейҙең башындагы яулыгына һис кер ҡунмаҫ,
өҫтөндәге зәңгәр бәрхәт камзулына тап теймәҫ.
Ә. Хәмәтдинова. Саң да ҡунмаҫ, ерекмәҫ юл
батыр сапҡан юл булыр (Ҡобайы рҙан).
4 . күсм. Барып тейеү; һуғылыу, һуғыу. [Ғамилә] иренең түбәһенә йоҙроҡ менән ҡунып-ҡунып
ала ине. Б. Бикбай. Ул арала атҡандың береһе
лампага ҡуна. Ш. Бабич.
ф Ит ҡуныу таҙарыу, һимереү. [Мөхит —
Миңлекамалга:]Былай ҙа тәнгә ит ҡунмай, ә һин
һаман картуф һыуы менән генә һыйлайһың.

Ш. Янбаев, алтын ҡуңыҙ алтын һары төҫтәге
ялтырап торған ҡоротҡос ҡуңыҙ. Иген ҡуңыҙы
игендең бапларын ҡырҡа торған зарарлы ҡуңыҙ.
Күн ҡуңыҙы күнде, тирене ашай торған ваҡ ҡ у
ңыҙ. Ҡабыҡ ҡуңыҙы ағас ҡабығын йырып йөрөй
торған ваҡ ҡара ҡуңыҙ. Ҡара ҡуңыҙ иҙән аҫтын
да, еүеш ерҙә була торған оҙонса ҡара ҡуңыҙ.
Тиреҫ ҡуңыҙы тиреҫ аҫтында була торған эре
ҡыҙыл ҡуңыҙ. Япраҡ ҡуңыҙы ағастың япрағын
апгай торған ҡуңыҙ.
ҠУҢЫР с. Ҡыҙғылтыраҡ ҡара; көрәнһыу.

Д. Исламов. Сал ҡуныу ағарып, салға әйләнеү
(сәс һ. б. ҡарата).
• Ҡоро ҡулга ҡош ҡунмаҫ. Әйтем. Ҡот ҡой
ҙороу менән ҡот ҡунмаҫ. Әйтем. Яңгыҙ ҡайынга
ҡош ҡунмаҫ. Әйтем.
ҠУНЫШ и. ҡар. ҡуналҡа 1, 2. Төн үткәреү
өсөн ҡуныш ҡарап, туҡтарга булдылар. Ғ. И бра
һимов. Иҙел-Үҙән араһы мәңге ҡуныш булырмы,

был ҡунышта ултырып, мәңге тыныс булырмы?

Ҡуңыр күҙ. Ҡуңыр һыйыр. ■ Ялпаҡ битле, ҡу
ңыр йөҙлө бисә ..сәй яһаны ла Әхмәткә һондо.
И. Көҫәпҡол. Ул йоҡламай. ..Асыҡ иңбашына
ҡуңыр сәсен һипкән туҙҙырып. Ғ. Хәйри.
ҠУҢЫРаЙЫУ ҡ. Ҡуңыр төҫкә инеү. Руль
артында биттәре көнгә янып ҡуңырайган Әҡсән
Күсәкәев агай ине. «Совет Баппсортостаны»,
1968, 26 май.

ҡ у ң ы р л а н ы у ҡ. Ҡуңыр төҫкә инеү, ҡуңыр
төҫ алыу. Гөлсәсәктең түңәрәк йөҙө, асыҡ муйы
ны, терһәгенә тиклем һыҙганган беләге ..ҡояшта
янып ҡуңырланган. «ағи ҙел », 1965, № 4.
ҠУҢЫРТ с. Ҡуңырға тартым. Ҡуңырт йөҙлө.
Ҡуңырт күҙле.
ҠУҢЫР ҺЫУ с. ҡар. ҡуңырт.
ҠУҢЫС и. диал. Ҡуныс.
ҠУП оҡш. Тыпаы ҡаты, эсе йомшаҡ нәмәгә
һуҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡуп
итеү. Ҡуп итеп ҡалыу.
ҡ у п а и. Күл уртаһындағы, һаҙлыҡтағы ҡ а
мытлыҡ. Яйыҡбай ҙа тигән ай ҡупаның әйлә
нәһе алты саҡырым; сахраларга сыгып, тауга
менеп йырлап йөрөй Зәлифә бахырың (Халыҡ
йырынан).

ҡ у п а й т ы у ҡ. 1. Ҡабарынҡы итеп ҡалҡы
тыу; ҡабартыу. Ҡупайтып ҡуйыу. ■ Перронда

баштарына папаха бүрке кеүек иттереп, ҡупай
тып яулыҡ бәйләгән ҡатындар йөрөйҙәр ине.
Ә. Бикчәнтәев.
2. күсм. Э реләндереү, маһайтыу. Маҡтап ҡу

«Мәргән менән Маянһылыу».
ҠУҢ: ҡуң ит һөйәгенән айырып алынған сей
ит; һөйәкһеҙ, һум ит.
ҡ у ң а л г а ҡ р . i . Ялан аятс. Ҡуңалтаҡ кейеү,

пайтыу. ■ Бынауындай байҙың йорт өҫтөнә
килеүе Этҡолдо ҡупайтып ебәрҙе. Т. Х әйбул

ш Бәрхеямал әбей ойогон да кейеп тормай, ка
лушын ҡуңалтаҡ ҡына элеп, үрге осҡа тиклем
барып етте. Ш. Янбаев.
2. с. мәг. күсм. Буш, Файҙаһыҙ, мәғәнәһеҙ.
Ҡуңалтаҡ кеше. ш Октябрь революцияһына
хәтле ҡуңалтаҡ тормош кисергән, наҙанлыҡта,
ҡараңгылыҡта көн иткән был башҡорттар бөгөн
..культуралы тормошта йәшәйҙәр. Ғ. Ишбула-

Тәлгәт бишмәтен йүкә менән быуган, арҡаһы
ҡупайып тора.
2. күсм. Әллә кем булып, эреләнеү; маһайыу.
Ҡупайып йөрөү. Ҡупайып ултырыу.
ҠУПаЛЙЫУ ҡ. диал. Ҡупҡалйыу,

ҡ у п ҡ а л й ы т ы у ҡ. 1. Урынынан ҡуҙғатыу;
ҡалҡытыу. Халыҡты ҡупҡалйытыу.
2.
күсм. Тынысһыҙ латып ҡуҙғатыу; ҡуҙғытыу.

тов.

Йөрәкте ҡупҡалйытыу.

ҡ у ң а л т а я ҡ р. диал. Ҡуңалтатс.
ҠУҢҒЫҘ и. ҡар. ҡуңыҙ.
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лин.

ҡ у п а й ы у ҡ. 1. Ҡабарынҡы булып ҡалҡыу.

ҡ у п ҡ а л й ы у ҡ. 1. Урындан тороп ҡуҙғала
башлау; ҡалҡыныу. Әлегә шым гына ултырган

ҡ

ҠУП

ҠУП

халык тагы ҡупҡалйыгандай булды. Ғ. Д әүләт

өҫтә ҡупшы итеп тегелгән шинель ,,ине, Д. Юл

шин.

тый.

2. күсм. ТынысЬыҙланып, ҡуҙғалыу; ҡУҙғыУ.
Йөрәк купкалйый. ■ [Әлекәй:] Йәмәгәт, тыныс

ҠУП ҠУП окш. Ҡ абат-ҡабат ҡУп иткән тауышты белдергән һү ҙ. Ҡуп-ҡуп итеү. Ҡуп-ҡуп

2. Матур, Фырт йөрөргә яратҡан. Ҡупшы ке
ше, Ц Ҡупшы йәшәү, ■ Танцы һайын иң урта
ла, иң түрҙә .. һоро костюм, һары шиблет Илъяс
ҡупшы һәр ерҙә. X . Кәрим.
• Ҡупшы өшөмәҫ, ҡалтырар. Мәҡәл. Ҡупшы
ның ҡулы етмәҫ, наҙлының эше бөтмәҫ. Әитем.
ҠУПШЫБИКӘ и. һөйл. Кеиенеп-яЬанып йө

килеү.

рөргә яратыусан ҡатын-ҡыҙ.

булыгыҙ, старшина хәҙрәте менән бай һеҙҙе ҡупкалйымаҫка, тыныслык һаҡларга кушты. Ғ. Д әү
ләтшин.

ҡ у п рай ты у

ҡ.

Эреләндереү;

маЬаитыу,

ҡупайтыу. Ҡупрайтып ултыртыу.
ҠУПр аЙЫУ ҡ. Ү ҙеңде шәпкә Ьанап, эрелә
неү; маЬаиыу, ҡупайыу. Ҡупрайып йөрөү. Ҡуп

райып ултырыу, ш Хәҙер,ана, Рәис, звено башлыгымын, тигән булып, калай купрайып йөрөй.
Н. МУсин.

ҡ у п т а р т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡуптарыу.

ҠУПТар ЫЛЫУ ҡ. 1. төш. кар. ҡуптарыу.
Ҡуптарылган такта.
2. аҫты -өҫкә килеү; емерелеү. Актарылһын,

куптарылһын, донъя бөтһөн айкалып. Ш. Вабич.
ҡ у п т а р ы у ҡ. 1. Ныҡ береккән, йәбешкән
нәмәне айырыу; аҡтарыү. Иҙән тактаһын куп-

тарыу. Итек табанын куптарыу.Өй түбәһен куптарыу. ■ Дала дауылы бигерәк көслө була, карт
имәндәр тамырын куптара. В. Ишемғол.
2. күсм. Көслө, ярЬыү итеп, ҡапыл ҡУҙғатыУ;
күтәреү. Буран куптарыу. Дауыл куптарыу.
■ Бер вакыт ел-дауыл куптарып, дейеү кайтып
килә, ти (Әкиәттән). / Ыҙғыш, талаш һ . б. ҡуҙғатыу. Бәлә куптарыу. Бола куптарыу. Мажара
куптарыу.Тауыш куптарыу.һәләкәт ҡуптарыу.
Янъял ҡуптарыу. ■ Йәштәр генә бына һөйлә
шеп хәл итергә мөмкин булган мәсьәләләрҙе гауга куптарып, ҙурайтып ташланылар. Һ. Д әүләт
шина. Аргы биттә таш кутара Сонайым, ике бисә
дау куптара, Сонайым (Халыҡ йырынан). Донъя
ҡүптарыу ҡар. донъя. Донъя ҡуптарып әрләү.
Зыҡ ҡуптарыу ҡар. зыҡ. Ҡнәмәт ҡуптарыу шул
уҡ донъя ҡуптарыу (ҡар. донъя).
ф Эш ҡуптарыу оло эш ҡуҙғатыү, эш сығарыУ.

ҠУПШ Ы Ҡ аЙ1 и. һөйл. Кеиенеп-яЬанып,
Фырт йөрөргә яратыусан кеше.
ҡ у п ш ы ҡ а й 2 и. Көйөлдөләр ғаиләЬенә ҡа
раған ҡыҙыллы-һарылы сыбар ала турғай; ҡуп
шы турғай. Ҡарабаш тургай һәм ҡупшыҡай де

гәнәк орлогон төрлөсә яралар. Ҡарабаш дегә
нәктәрҙең ҡарышлауыҡтарын сүпләп ашай ҙа
орлогон ҡалдыра. Ҡупшыҡай орлоҡто ашай,
унан һуң ҡабыҡтар гына кала. Я. Вәлиев.
ҠУПШЫЛаНЫУ ҡ. Матур итеп кеиенеп-яЬаныу. Ҡупшыланып йөрөү. ■ Беҙҙең контролёр

Хәйруллин да бик ҡупшыланып килгән, түш
кеҫәһенә янып торган ҡыҙыл яулык кыҫтырган.
С. агиш . / Матурланыу, йәмләнеү. Ер — еткән
ҡыҙ, шундай купшыланган, бигерәк матур килде
быйыл яҙ! Б. Викбаи.
ҠУПШЫЛаТЫУ ҡ. Ҡупшы иттереү, матурлатыу. Шаян елдәр йәш муйылдың ҡупшылата
ап-аҡ шәлен. р . аҙнағолов.

ҡ у п ш ы л а у ҡ. Ҡупшы итеү, матурлау. Өҫ-башты ҡупшылау, ш Табын башы — башмеханик Ҡотлобай, мыйыҡтарын бороп ҡуйган ҡуп
шылап. М. Тажи.
ҠУПШЫЛЫҠ и. Күңелгә рәхәтлек, йәнгә ләз
зәт биргән сиФат, матурлыҡ. Йәш ваҡытта ҡуп
шылыҡты кем яратмай, барыбыҙ ҙа яратабыҙ,
М. Тажи.

ҠУПШЫТЫУ ҡ. йөкм, ҡар. ҡупшыу. Ҡупшырга булышлыҡ итеү. Стенаның балсыгын
купшытыу,
ҠУПШЫУ ҡ. Йәбешкән ерҙән айырылып ҡал
ҡыу.

Стенага йәбештерелгән ҡагыҙ ҡупшып

тора,

Ҡу ПТарЫШЫу ҡ. урт. ҡар. ҡуптарыу.
ҠУПТЫРЫУ ҡ. 1. Йәбешкән еренән ысҡын

ҠУПЫ 1 и. диал. Соҡоп эшләнгән Ьауыт; туҫ
таҡ. Әсәй шунда ук бер ҡулыма ат ҡылынан

дырып алыу; айырыу. Ҡуптырып алыу. Ҡабыҡ

үрелгән иҫке бауырлыҡ киҫәге, икенсе ҡулыма
әсе ҡатыҡ һалынган ҡупы тоттора. Ғ. Баибурин.
• Ҡупың ямаҡ булһа ла, эсендә ашы булһын.

ҡуптырыу, ш Урман эсе себен-серәкәйҙәр..
менән тулганлыҡтан, Хажисолтан йүкә ҡабыгын
куптырган урынга ..төтөнлөк һалырга кушты.
Я. Хамматов.
2. Ҡуҙғатып торғоҙоу; ҡалҡытыу. Ташты ҡуп

тырыу.
3. күсм. Хәрәкәткә килтереү; ҡуҙғатыу. Ыгы-зыгы ҡуптырыу.
ҡ у г а п а ҡ л а н ы у ҡ. диал. Ҡупшыу. [Насар]
буяу бер миллиметр ҡалынлыгында һалынһа ла
һауытты үртәгәндә ҡупшаҡлана. «Совет б аш 
ҡортостаны», 1970, 4 ғинуар.
ҡ у п ш а у ҡ. диал. Ҡупшыу. Йүкәнең ҡайыҙы

ҡупшап тора.
ҠУПШЫ с. 1. К үрер күҙгә матур, йәмле, ки
лешле. Ҡупшы кәүҙә. Ҡупшы булыу. // Ҡупшы
атлау. Ҡупшы йөрөү. Ҡупшы кейенеү, ■ Бөтә
һенең кейемдәре йәшел бер иштән. Ҡупшы кейем
өҫтөренә илла килешкән, Ғ. Дәүләтов. Минең

Әитем.

ҠУПЫ 2 и. диал. Кәмә, умарта һ . б. соҡой тор
ған арҡыры балта; бағау.
ҠУПЫ 3 и. диал. Балыҡ ҡурҡытыу, өшкөтөү
ҡоралы; гөм бөр 2. Ҡупы менән ҡыуыу.
ҠУПЫҠ с . Ү ҙен шәпкә Ьанаусан; ҡупым, маҡ
тансыҡ. Ҡупыҡ кеше. Ҡупыҡ булыу.
ҠУПЫЛДаТЫУ ҡ. Ҡ уп-ҡуп иткән тауыш
сығарыу, ҡуп-ҡуп иттереү. Ҡупылдатып һугыу.
ш [Ғимранов менән Иштуган] көлөшөп-кыуанышып, аркаларынан ҡупылдата һөйөшөп күреш
теләр, 3 . Биишева.
ҠУПЫЛДаУ ҡ. Ҡ уп-ҡуп иткән тауыш сыға
рыу. Агасты балта төйҙәһе менән һугып ҡараһа
лар, ҡупылдап тора, ти (Әкиәттән).
ҠУПЫМ с. Үҙен бик шәпкә ҡуиыусан; маҡ
тансыҡ, ҡупыҡ. Ҡупым кеше. Ҡупым булыу.
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ҡ у п ы н и, Кәмә таҡталарын тсағып беркетә
торған нәкре ағас. Кәмә ҡупыны. Ҡупын яһау,
Ҡ у ПЫр с, һөйл. Ҡупым. Ҡупыр кеше, Ҡупыр

ш Ҡурай үләне яҙ ҡалҡып, июль айының берен
се яртыһында аҡ сәскә ата. Ғ. Сөләймәнов. Ялан
ерҙә үҫкән ай бер ҡурай, сәскәләрен елдәр кип
тергән (Халыҡ йырынан).
ф Айыу ҡурайы шул ук айыу көпшәһе (ҡар.

булыу,
Ҡ у ПЫр АЙЫу ҡ. Ү ҙен шәпкә һанап маһайып,
эреләнеп йөрөү. Мазһар Хәмзиндец бөтә тормош

йомгагы күҙ алдында, ,, Уның бер ваҡытта ла
күкрәк һугып, мин алдынгы эшсе, минән өлгө
алыгыҙ.., тип, ҡупырайганы булманы, Ә. Әхмәттсүжин.

ҡ у п ы р л ы ҡ и, һөйл, Ҡ Упыр бүлыу сиФаты.
һаранлыҡ-йомартлыҡ, бер ҡатлылык-эекерлелек, ҡупырлыҡ-баҫалкылыҡ — былар, Аҡбирҙе
ҡарт әйтмешләй, күберәк нәҫелдән килгән
сифаттар, 3 . Ураксин.
ҡ у п ы р ы н ы у ҡ, һөйл. Ү ҙен шәпкә һанау;
ҡупырайыу, кәпәренеү. Юк-барга ҡупырыныу.
Ҡупырынып йөрөү.
Ҡ у р 1 и, 1. Ҡымыҙ, бал әсеткеһе. Ҡымыҙ ҡу
рын ондан яһау ҙа ауыр түгел, М. Ғөбәйҙуллин.
Көбө эргәһенә ҡуйылган ҡатын, бешкәге менән
көбө төбөн болгап, ҡурын ҡатыштыра, Я. Х ам
матов. / диал. Ҡамыр, катыҡ әсеткеһе.
2. күсм. Башланғыс, нигеҙ булған мал-мөлкәт;
мая. Ц Ҡур аҡса. Ҡур мал.
Ҡ у р 2 и. Н индәйҙер эш -хәлдән ҡалған эҙемтә;
шауҡым. Мөбәрәк ҡарт йәш-елкенсәк менән гәп
ләшергә ярата, Шуның ҡуры менән ике-өс көн
буйы ҡартлыгын онотоп, дөбөрләтеп йөрөп ҡала.
р . Ғабдрахманов. Ҡыйшыҡ уҡ атҡан менән тура
китмәҫ, күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ.
Аҡмулла.
Ҡ у р 3 и. Яҙғы бурълҡ йылғаның кире ағы
мына ҡуйып балыҡ аулай торған оҙон тотҡалы
ҙур сүмес ау. Ҡур ҡуйыу. Ҡур менән балыҡ

тотоу,
Ҡ у р 4 и. иҫк. Һалым, яһаҡ. Ҡур һалыу. Ҡур

түләү,
Ҡ у р 5 и, иҫк. Ҡ уҙ. Ҡартайган көнөндә ҡарт
бабаңдың ҡурҙай ҡыҙыл күҙен сыгарҙың, « И ҙеү 
кәй менән Мораҙым».
Ҡ У Ғ А и. 1. Мал-тыуар ояҺы; һарай. Ат ҡу

раһы, һыйыр ҡураһы, ш Малдар һинең һымаҡ
өй эсендә ҡыуыш ҡороп ята алмайҙар, уларга
ҡыйыҡлы йылы ҡура кәрәк. Т. Й әнәби. Яландар
ҙа ҡалмаҫ бер йән заты, ҡураларга ҡайтыр бар
аттар. Д. Юлтый. Оҙон ҡыш буйы ҡурала тор
ган мал иркенлеккә сыгып, күк үләнгә туйып,
таҙарышып, һимерешеп китер ваҡыттар етте.
«Совет Башҡортостаны», 1985, 23 май. / диал.
Ваҡ мал өсөн Ьарайҙың бер яҡ ситенән ситән
менән кәртәләп ҡуйылған урын.
2. Ишек алды, ихата. Сыга ир бала ҡурага,
имгәкләп тупһа аша. М. Кәрим.
ф Ерек ҡураһы диал. еркәүек.
Ҡ У Ғ А Ҙ \фарс.] и. 1. иҫк. Әтәс. Әсебеҙ ҡарт

бәҡәрҙең быуаҙындай, телебеҙ йәһәннәмдең
шуазындай, ҡотороп һәр кемгә лә тураябыҙ,
һимерткән күркә, тауыҡ ҡураҙындай. Аҡмулла.
2. күсм. И рҙәрҙең енси ағзаһы.
•
Ҡаҙ ҡаҙ менән, таҙ таҙ менән, таҙ тауыҡ
таҙ ҡураҙ менән. Әйтем.
Ҡ У Ғ А Й 1 н., ҡурай үләне Сатыр сәскәлеләр
ғаиләһенә ҡараған тсыуыш һабаҡлы эре үлән.

Ҡырлы ҡурай. Таҡыябаш ҡурай. Ҡурай сәскәһе.
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көпшә 1). Ҡурай бот оҙон нәҙек аяҡлы кешегә
ҡарата әйтелә. Ҡ урай еләге роза сәскәлеләр
ғаиләһенә ҡараған сәнскәк һабаҡлы ҡыуаҡ
үҫемлек һәм шул үҫемлектең хуш еҫле алһыу
емеше; әберсә. Улар [Сәгиҙәләр] кеше бейеклеге

булып үҫкән курай еләге араһына инеп киттеләр.
М. Тажи. Сүл ҡурайы эсе ҡыуыш шыма һабаҡ
лы, таҡыя башлы бейек үлән (уйын ҡоралы яһау
ға ҡулланыла).
# Ел өрмәй тороп, ҡурай һелкенмәй, Мәҡәл.
Ҡ У Р А Й 2 и. Башҡорт халҡының ҡурай үләненән йәки башҡа эсе көпшәле нәмәләрҙән тишек
тәр тишеп яһаған тынлы музыка ҡоралы. Агас

ҡурай. Еҙ ҡурай. Үлән ҡурай. Ҡурай моңо.
Ҡурай тауышы. Ҡурай тартыу, ш Язар ҡурайын
алып, тишектәрен теле менән еүешләп, еңел генә
бер-ике өрөп ебәрҙе. Башты артҡараҡ һалып,
күкрәкте киреп уйнай башланы. Б. Ишемғол.
Ҡурай — данлы халҡымдың данлы үткәне лә,
гүзәл бөгөнгөһө лә, шатлыҡтарга тулы киләсәге
лә. 3. Исмәғилов. Ҡурай — быуаттан-быуатҡа,
атанан — улга, аганан ҡустыга өйрәтелгән беҙгә
иң ҡәҙерле музыка ҡоралы — ҡомартҡы булып
ҡалган, Ғ. Сөләймәнов. Сор ҡурай һыҙғыртып
уйнай торған ҡыҫҡа ҡурай; бисәләр ҡурайы,
ҡамыш ҡурай, һыбыҙғы. Таштугайҡай һинең

ҡамышыңдан сор ҡурайҙар яһап тартайым
(Халыҡ йырынан).
ф К емдеңдер ҡурайына бейеү кеше ыңға
йына, кеше һүҙенә ҡарап йөрөү, кемдеңдер күр
һәтмәһе, теләге буйынса эшләү. [М әрйәм:]

Ирҙәр ҡурайына бейей торган заман түгел, беҙ
үҙебеҙ колхозда ҙур көс хәҙер. М. Ғажи. [Баһау]
Ваҡытлы хөкүмәттең империалистик политика
һын, уның ҡурайына бейеүсе буржуазияны,
милләтселәрҙе, руханиҙарҙы аяуһыҙ фашлай.
Я. Вәлиев.

•

Ҡурай өсөн тын кәрәк, егет өсөн һын кәрәк.

Әйтем. Ҡурай тартһаң, көй була, бүрәнә тарт
һаң, өй була. Әйтем.
Ҡ У F АЙСЫ и. Ҡ урай уйнаусы, ҡурай уйнау
оҫтаһы. Ҡурайсылар ансамбле, ■ Йырсылар,

ҡурайсылар йыйындарҙа тыуган илде, ер-һыуҙы,
батырлыҡты, инсафлыҡты маҡтаган йырҙар
йырлар булгандар. Ж. Кейекбаев. Ҡурайсы
Яҡуп ҡарт та бирелеп уйнай. Уның оҙон ҡурайы
һауаны тулҡынландыра, ҡурай эсенән мөңөрәнеп гөжләгән тауыштары тәнде сымырлата.
Т\ Хәйбуллин. Ҡурайсылар ҡурай тарта алмай,
ҡулдарында ҡурай булмаһа (Халыҡ йырынан).
Ҡ У Ғ А Ҡ и. Ҡурға ҡалдырылған өйөр айғыры.
Ҡ У РА Н Ы С

с

.

1 . Бәләкәс кенә, ҡаҡса кәүҙәле.

Ҡураныс кеше. ш Өмөгөлсөм бойогоп, нисек
тер бәләкәс, ҡураныс булып, тынып ҡалды,
3.

Биишева. / Ҡурылып, шөрөшкән;

а с .— Ем

алган ваҡытында ямгыр яумагас, бойҙай ҡура
ныс ҡына булып кибеп ҡалды. Һ. Дәүләтшина.
2. диал. Наҡыҫ. Тауар-маҙарга ҡураныс булып
тора.
Ҡ У ҒАН Ы СЛ А Н Ы У ҡ. Бәләкәйләтеп, ҡаҡ

ҡ
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саға, ҡуранысҡа әйләндереү, ҡураныс итеү.

лә торған, тиҙ иреүсән, күгелйем төҫлө ауыр
металл. Ҡургаш табыу.
2. күсм. Пуля. Яһау айыуҙың йөрәгенә тей

Шик-шөбһәләр уны [Фатихты] юк кына нәмәгә
кыҙып барыусан итеп, һурылтып, бер аҙырак
кураныслап ук ебәрҙе, А, Мағазов.
Ҡ У р аТГ и. Кәлтә эҫкерте.
Ҡ Ур а У 1 к, 1. Үтә ныҡ кибеү; ҡороу. Моңло
үләнде ул [Талип] алып кайткан, үлән кипкән,
яйлап ҡураган;тагы моң сыгарып булмаҫмы тип,
төрлөсәләп өрөп караган. Үлән курай-ҡурай
якшырганга атаган, ти, егет ҡурай тип. Б. Вәлит.
Улар [колхозсылар] ҡурап бөткән бесәнде
ямгыр га ҡалдырмаҫҡа, бер юлы күбәләп ҡуйырга булдылар, «ағи ҙел », 1965, № 12.
2. Бик ныҡ кибеп, ҡаҡшау; ҡорғаҡһыу. Агас
мискә ҡурап, таралып төшкән.
Ҡ У Р А У 2 с. Үтә ныҡ кипкән. Ҡурау бесән.
Ҡ у р в а ш и. диал. Ҡамыр әсеткеһе; икмәк
башы. Ҡурбаш ҡалдырыу.
Ҡ У Р Т А Л А У ҡ. Әлдән-әле ҡарап, һағалау;
һағауыллау. Ни тиклем ҡургалап йөрөһәм дә,
бынау умартаның күсен тотоп булманы.
Ҡ У Р Ғ А Л А У ҺЫҘ с. Ҡарауылһыҙ, һаҡлау
һыҙ. [Юлдыҡай:] Ҡургалауһыҙ ятҡан тыныс
өйҙә кемгә килеп айбар органһың? X. Ғәбитов.
Ҡ у р ғ аЛ Ы у ҡ. төш. ҡар, ҡурғау.
Ҡ у р Ға Н и. 1. Тупраҡтан өйөп яһалған хәрби
нығытма; ҡәлғә. Үҙе кәрәк тапҡан урындарҙа
Арыҫлан кургандар эшләтте, урҙар ҡаҙҙырҙы.
Ғ. Ибраһимов.
2. Бейек итеп

Ҡалҡыу
лыҡта Бәндәбикә курганы бар. Ул, тирмә өй
һымаҡ итеп, кирбестән эшләнгән. 3. Б и итева.
өйөлгән

боронғо ҡ әбер.

ҡ у р ғ а н ы у ҡ. Һөжүмдән һаҡланыу.
Ҡу р Г а у ҡ. Яуҙан, бәлә-ҡазанан һаҡлау, ҡур
салау. Ил (де) ҡургау. ■ Провинция воеводаһы

Верёвкин, ҡото алынып, ҡәлгә гарнизонына гына
ышанмай, тирә-яҡ волостарҙан дәүләт крәҫтиән
дәрен кәтги приказ менән йыйып ҡоралландырырга, ҡургау эшен ныгытырга тотондо. Ғ. Х өсә
йенов. Октябрҙең емеш баҡсаларын ҡургап,
һаҡта уҙҙы йылдарым. Б. Вәлит.
ф Ҡурғау тотоу яуға ҡ арты һаҡ тотоу. Ҡур
гау тотмай дошман оранына, кем һуң башын
һалып киҫтерһен. Ғ. Хәйбуллин.
• Ҡурҡаҡлыҡ үлемдән ҡургамай. Әйтем.
Ҡ у р ғ а у л а у ҡ. Я уҙан, һөж үмдән һаҡлап,
ҡурсалау. Сит яуҙар килеп баҫһа, ил аҙаматтары
тупланып, үҙ тереклектәрен ҡургаулау өсөн
ҡаршы сыҡҡандар. Ғ. Ибраһимов.
Ҡ у р Ғ а у СЫ и. Һәр төрлө бәлә-ҡазанан яҡла
усы; ҡурсалаусы кеше. Илде ҡургаусы.
Ҡ у р ғ а у СЫЛЫҠ и. Яуҙан, һөж үмдән һаҡла
ныуға әҙерлек. Ҡурғаусылыҡ сараһы. Ҡургаусылыҡ эше.
Ҡ у р ғ а у ҺЫҘ с. Ҡарауылһыҙ, һаҡлауһыҙ.
[Ынйыҡай:] Тапҡандар икән. Ҡургауһыҙ өйҙө
килеп сабып, таларга. X. Ғәбитов.
ҡ у р ғ а у ы л и. 1. Яуға, һөжүмгә ҡаршы ҡ у
йылған һаҡ. Ҡургауылда ятыу. Ҡургауыл тотоу.

мәне. Ҡургаш йыртҡыстың яурынын гына һыҙы
рып үтте. Я. Хамматов.
3. ( йәки аҡ ҡурғаш) Еңел сүкелә торған, көмөш
һымаҡ аҡһыл төҫтәге еңел металл.
ф Мейеһе {йәки башы) ҡурғаш нретеп ҡойған
һымаҡ башта ныҡ ауырлыҡ тойғанда, баш ныҡ
ауыртҡанда әйтелә. Саҡай Солтанов ни йоҡоло,

ни уяу түгел, уфылдап, ҡуҙгала алмай ята бирҙе.
Тотош тәне һыҙлай уның, башы ҡургаш иретеп
койган һымаҡ, ауыр, туң. Б. Бикбай.
Ҡ у р ҒаШЛаТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡурғашлау.
ҡ у р ғ а ш л а у ҡ. Ҡурғашлы итеү, ҡурғаш
ялатыу. Ҡалайҙы ҡургашлау.
Ҡ у р ҒЫ 1 и. 1. Ваҡ ағаслы, еләк-емешле тар
текә үҙәк. Ҡуй инде, Байсурага еткән ер ҡайҙа

ул, уның болотҡа олгашҡан ҡаялары ҡайҙа ул.
Уның ҡургыларындагы кеүек емештәрҙе ҡайҙан
өҙөп ҡабаһың. Һ. Дәүләтшина.
2. ағастары ҡырҡып алынған урын; ҡыр
ҡынды 2. Ҡургы үртәү.
Ҡ у р ҒЫ 2 и., ҡурғы ҡаҙан Бойҙай, борсаҡ һәм
башҡа шуның һымаҡ нәмә ҡура торған йәйпәк
ҡаҙан. Күсәк бейҙең әсәһе ярыҡ ҡургы ҡаҙанда
ҡурмас ҡыҙҙырып ултыра, «Бабсаҡ менән
Күсәк».

Ҡ у р ҒЫЛЫҠ и, ҡар, ҡурғы 1 1. Ҡургылыҡта
һис бер тынмай сылтыр-сылтыр шишмә йырлай.
С. Ҡ удаш .
Ҡ Ур ҒЫУ ҡ. ҡар. ҡурғау. Ай Уралым, таш
йортом, башҡортомдоң баш йорто, ете ырыуга
ҡор булган, бергә туплап ҡургыган .. р . Шәкүр.
ҡ у р ҙ а й и. ҡар. ҡоролдай.
Ҡ у р Ҙ а Ҡ и. Ҡурылған ит. Бер тирмә янында
ике ҡатын ит турай. Улар ҡурҙаҡ ҡурырга әҙер
ләнә. Ш. Шәһәр. / Яңы һуйған малдың үҙ майын
да ҡурған үпкә-бауыры.

ҠУр ҘЫр ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡурыу 1. Ит ҡур
ҙырыу. Картуф ҡурҙырыу.
ҡ у р ж а и. диал. ҡар. юшҡын 1. Самауырга
ҡуржа ултырган.
Ҡ у р Ж а Ҡ и. диал. Лүшә. Агасҡа ҡуржак ҡун
ган.
Ҡ у р ЖЫМ и. диал. ҡар. юшҡын 1.
ҡ у р й ы н 1 и. Эйәр ҡанъяғаһына артыу өсөн
күндән йәки йөн балаҫтан матур итеп биҙәп яһал
ған ике яҡлы моҡсай; артмаҡ, һалдаттар ҡур

йындарына июкәрә урынына патрон тултырып
алдылар. Ә. Ихсан. Яуабыңды бирәһең яңгыҙ,
тине, ҡурйыныңда ҡанса бар аҙыҡ, тине. Ғ. 0о~
ҡорой.

ф Ҡурйын тулыу аҡса, малға булған нәФсе
ҡәнәғәтләнеү, һинең дә ҡурйының тулмаҫтай
булды. Үҙ ҡурйынына һалыу 1) үҙенеке итеү,
үҙләш тереү. Урал ҡуйынындагы бөтә алтынды

үҙ ҡурйынына һалып бөтөр өсөн [Брагин] төрлө-төрлө заводтар ҡорган. 3 . Биишева; 2) үҙ бизмә

2.
Яуға, һөжүмгә ҡаршы ҡуйылған һәр төрлө ненә үлсәү; үҙе һымаҡ күреү.
нығытма. Ҡургауыл һыҙЫгы. Ил кургауылын
• Арыҡ атҡа ҡурйын да ауыр. Әйтем.

ҡ у р ғ а у ы л л а у ҡ. Яуға, һөжүмгә ҡаршы

Ҡ у р ЙЫН 2 и. диал. ҡар. ҡур 1.
ҡ у р й ы у ҡ. Үтә ныҡ әсеү; ҡырҡыуланыу,

тороп һаҡлау. Ил сиген ҡургауыллау.
ҡ у р ғ а ш и. 1. (йәки ҡара ҡурғаш) Еңел сүке

артау. Ҡурйыган ҡымыҙ. Ҡурйыган буҙа.
ҡ у р ҡ а ҡ с. Ҡурҡыу тойғоһона тиҙ бирелеү-

ныгытыу.
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сэн, ҡурҡыу тойғоһон еңә алмаған, ҡурҡыусан.

нып. Ул-был була ҡалһа, тоҫҡармын, тип, баш
аҫтында тотҡан мылтыгын. М. Тажи.
ҠУРҠЫНЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡурҡыныү. Оя
ташлап, таң ягына осто ҡуркынышҡан ҡоштар
төркөмө, М. Кәрим.
ҠУРҠЫГКЫС е. 1. Ҡурҡыта торған. [Шәһи
ҙә әбей:] Бына, балалар, был кагыҙҙарҙың бе
реһе лә шайтан ҡурҡытҡыс догалыҡ түгел, бы
ларҙың бөтәһе лә ана шул улымдан калган изге
яҙыуҙар, Һ. Дәүләтшина.
2. и, мәг. Ҡурҡыта, өркөтә торған нәмә; ҡарасҡы. Баҡсага ҡурҡытҡыс ҡуйыу.
ҠУРҠЫТЫЛЫУ к, төш. ҡар, ҡурҡытыу.
Ҡуркытылган кеше,
ҠУРҠЫТЫУ к, 1. Ҡурҡыуға төшөрөү. [Ра
зия:] Анау Ғәйзулла бабайҙың оло башы менән
бала ҡурҡытып йөрөүен әйтер инем инде. Н. Му

Ҡурҡаҡ кеше. Ҡурҡаҡ йән. Ҡурҡаҡ булыу,
■ Ҡыйыуҙыр тип уйлап йөрөгәнем ҡурҡаҡ бу
лып сыҡты. Ул бары тик яҙмыш ҡулындагы ҡур
саҡ булып сыҡты, Р. СаФин. Ғәскәреңә әмер
бирсе, хан, зил-зәмбәр үк килһен хас дошман,
һинең һүҙҙән гәҙел әмер юҡ, ҡурҡаҡ булһа,
ханга ҡәҙер юҡ. М. Кәрим.
ф Бирәм тигән бей булмаҫ, ҡурҡаҡ әҙәм ир
булмаҫ. Әйтем. Күҙ ҡурҡаҡ, ҡул батыр. Әйтем.
Ҡурҡаҡ егет ҡуй башынан да ҡурҡыр. Әйтем.
Ҡурҡаҡ ҡурҡһа — сөскөрөр, дошманына көс
бирер. Әйтем. Ҡурҡаҡ менән юлдаш булма, көй
һөҙ менән моңдаш булма. Әйтем. Ҡурҡаҡтың
йоҙрого кеҫәһендә. Әйтем. Ҡурҡаҡ үҙ күләгә
һенән дә ҡурҡа. Әйтем. Ҡурҡаҡ эт өрөп ҡурҡыу
ын баҫыр. Әйтем. Ҡурҡҡанга ҡуш, ҡойрого
менән биш. Әитем.
ҡ урҡ аҡ лан ы у

ҡ.

Ҡ урҡаҡҡа

әйләнеү,

ҡурҡаҡ булыу.

Ҡ у р Ҡ аҠ ЛЫ Ҡ и. Ҡурҡаҡ булыу сиФаты,
ҡурҡаҡ булыу хәле. Ҡурҡаҡлыҡ арҡаһында.

Ҡурҡаҡлыҡ тойгоһо.
ҡ у р ҡ а ҡ т а р с а р. Ҡ урҡаҡтарға хас. Үҙең
де ҡурҡаҡтарса тотоу.
ҡ у р ҡ а Өр КӘ р. Ҙур ҡурҡыу хисе менән;
ҡурҡып ҡына. Мин ҡурка-өркә генә ҡабат күҙ
һалганда, тупһа төбөндә бер кем дә юҡ ине,
Д. Исламов.

ҡ у р ҡ ы л д а ҡ и, диал. Күмәгәй.
ҠУр Ҡ Ы ЛДаУ ҡ. ҡар, ҡорҡолдау.
ҠУРҠЫЛЫҠ и, диал. Ҡарасҡы.
Ҡ Ур ҠЫЛЫУ ҡ. эйһ. ф, ҡар, ҡурҡыу '. Юҡҡа

ҡурҡылган икән: уҡытыусының тауышы шундай
ягымлы, йомшаҡ булып сыҡты. Б. Бикбай.
Ҡ у РҠЫНЫС с. 1. Күңелгә шом, ҡурҡыу хисе
һалған. Ҡурҡыныс тауыш. Ҡурҡыныс төш. Ҡур
ҡыныс уй. Ҡурҡыныс хәбәр. Ҡурҡыныс булыу,
■ Ә соланда бик куркглныс хәҙер, ниҙер шыгырлаймы үҙендә; унда бишнә менән аҡтарылган
иҙән үтә туң ер күренә, Р. Ниғмәти. / Б әлә-ҡаза,
үлем килтергән; х ә ү е Фле, хәтәр. Ҡурҡыныс дош
ман, Ҡурҡыныс хәл. Ҡурҡыныс эш, ■ [Мәрйәм:] Аһ!,, Ниндәй ҡурҡыныс! һеҙ һугышҡа бармагыҙ! Үлерһегеҙ, Д. Юлтый.
2. и, мәг. Кешене аУыр кисерештәргә, ҡыйын,
хәүеф ле шартҡа ҡУйған хәл. Ҡурҡыныс бар.
Ҡурҡыныс юҡ. Аслыҡ ҡурҡынысы. Үлем ҡурҡы
нысы, Ҡурҡыныс һалыу, ш Ҡамыр батыр батша
ҡыҙына: «Дейеү ботарланды, ҡурҡыныс бөт
тө»,— тигән (Әкиәттән).
ҠУРҠЫНЫСЛЫ с. Ҡ УрҡыУ хисе тыуҙырған,
ҡурҡытырлыҡ. Ҡурҡыныслы хәбәр. Ҡурҡы
ныслы хәл. Ҡурҡыныслы әкиәт. ■ Ҡырҡ биш
дөйәсе сайҙан ҡарап торһа, ҡурҡыныслы бер
йыртҡыс пәйҙә бд-лган. «Бабсаҡ менән Күсәк».
ҠУРҠЫНЫСҺЫҘ с. Ҡурҡынысы булмаған;
х ә ү е Ф-хәтәрһеҙ. Ҡурҡынысһыҙ эш. ш Төмрөкүл һаҙлыгы аша үткән ҡурҡынысһыҙ урынды
ауылда .. ул гына белә ине, Ә. Вахитов.
ҠУРҠЫНЫУ ҡ. Билдәһеҙ нәмәнән ҡурҡып
шомланыу, ҡурҡыу хисенә бирелеү. Төрлө кү

ңелһеҙ хәбәр ишетеп ҡурҡынган халыҡ ни
эшләргә белмәне, Я. Хамматов. Ә Аҡназар көнтөн тынгы тапмай, ҡалтыранып яткан, ҡурҡы
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син.

2. Х әүеФ-хаФаға төшөрөү; хаФаландырыу.

[Мәгүзә:] Кәнсәләр менән ҡурҡытма һин мине,
ҡурҡытма! Б. Бикбай. Ҡурҡытмай беҙҙе ҡышҡы
һыуыҡ та. Н. И ҙелбай.
3. эйһ. ф. ҡар. ҡурҡыу 1 1. Донъя кемгә ҡала,
тигән сакта, йәшермәйем, бер аҙ ҡурҡыта.
Н. Нәжми.

ҠУРҠЫУ 1ҡ. 1. Йән өсөн шомға төшөү, ш өр
ләү тойғоһо кисереү; ш өрләү. Ҡурҡып китеү,
ш Улар шулай зыҡ ҡупҡанда, тәҙрә быялаһына
ике тапкыр сирттеләр. Ҡыҙҙар ҡурҡып, ҡыс
ҡырышып, мейес артына ҡастылар. Һ. Д әүләт
шина. / Ниндәйҙер хәл өсөн шомға, хаФаға тө
шөү; хаФаланыу, х ә ү е Фләнеү. Үлемдән ҡырҡыу.

Язанан ҡурҡыу, ш Аҙым һайын гәйебең асылганын көтөп, ҡурҡып йәшәгәнсә, арыгансы
эшләп, тыныс йоклауыңа ни етә. Б. Бикбай.
2. Билдәле бер шартҡа түҙмәү; бирешеп барыу
(үҫемлектәргә, ҡайһы бер ҡош-ҡортҡа ҡарата).

Еләк сәсҡәһе ҡырауҙан курка. Күркә себеше
ямгырҙан курка.
ф Көслөнән ҡурҡма, үсленән ҡурҡ. Әйтем.
Сиңерткәнән ҡурҡҡан — иген икмәгән. Әйтем.
Бер ҡурҡҡан эт өс көн өрә. Әйтем.
ҠУРҠЫУ 2 и. Ш өрләү, хаФаланыу тойғоһо.
Ҡуркыуга төшөү. Ҡурҡыу алыу, ■ Сигенеүҙе
белмә, ҡурҡыуҙы белмә, дошмандың һис бер
еңеүен күрмә, М. Хәй. Ут һүнгәнен күргәс,
ҡыҙҙы ҡурҡыу алган: тышта караңгы төшөп
килә, ә яҡын тирәлә кеше-фәлән юҡ икән (Әкиәт
тән).

ҠУРҠЫШ ҡ. Ҡурҡыу тойғоһо. Ҡурҡыштан
тертләү. Ҡурҡыштан телһеҙ ҡалыу, ш Әхмәҙи
ҡурҡышынан ылауын ташлай ҙа, йәнен ҡул осо
на тотоп, ергә ята. Ж. Кейекбаев.
ҠУРҠЫШЫУ ҡ. урт. ҡар, ҡурҡыу 1 1. Му
жиктар ҡулдарына һәнәк, салгы, балта тотоп,
баярҙың йортон баҫҡан. Ҡат ын-балалары ҡур
ҡышып, сыр-сыу килеп, иҙән аҫтына төшөп
яткан. М. Тажи.
Ҡ у РЛаНДЫ РЫ у ҡ. Ҡ ур 1 һалып, әсе хәлгә
килтереү, әсетеү. Ҡымыҙҙы ҡурландырып алган-

га тиклем сабырлыҡ менән эш итергә кәрәк.
М. Ғөбәйҙуллин.
ҡ у р л а у 1 ҡ. Ҡ ур 1 һалыу, ҡур менән емләү.

Ҡымыҙҙы тәү яһаганда ҡатыҡ менән ҡурлай
һың, шунан бешәһең инде бер туҡтауһыҙ.

ҡ у р л а у 2 ҡ. диал. Берәй нәмәгә иғтибар
итеп, мөнәсәбәтеңде белдереү; ыжлау. Әрләгән

гә курлап та бирмәй.
Ҡ у р ЛАШЫу ҡ. диал. Әрләшеү.
Ҡ у РЛЫ с, 1. Мал-мөлкәтле, йыйнаҡлы; бай.
Ҡурлы кеше,
2. Бәрәкәтле, үрсемле. Ҡурлы мал,
Ҡ у р ЛЫҠ и, диал, ҡар, ҡур 1. Ҡурлыҡ һалыу,
ҡ у р м а < ҡ ) и. диал. Ҡ урҙаҡ. Ҡурма бешереү.
Ҡ у р МаС и. Бөтәүләй ашар өсөн ҡыҙҙырған
бойҙай. Ҡурмас ҡурыу. ■ Иртә менән ике таба
ҡурмас ҡурып, аҡ майга болгатып ашанылар,
Ҡ у р ПаС и, диал. ҡар. үркәс 1.
Ҡ у р ПЫ и. Сабылған ергә яңынан үҫкән йом
шаҡ үлән йәки йәш иген. Сабылган ерҙәр хәҙер
күпереп үҫкән ҡурпы менән ҡаплана. Н. Мусин.

Туры бурыл йөрөй ҡурпы утлап, еҙ ҡыңгырау
ҡуя сыңгырҙап. X. Н азаров.

ҠурПЫЛаНЫу

ҡ. Ҡурпы менән ҡапланыу.
Ҡурпы менән ҡапланыу.
Ямгырҙан һуң сабынлыҡ ҡурпылап китте. / Йәш
ағас үҫендеһе менән ҡапланыу; үргенләү. Уҙган

ҡ урпы лау

тештән,

х ә ү е Ф-хәтәрҙән

ҡ.

йыл ҡурпылап, шәбәйеп киткән имән, саган
ҡыуаҡтары тирәһендә генә, ҡар бураны туҙҙы
рып, ике төлкө уйнай. Ә. Хәкимов.
Ҡ у р ПЫСЫҠ и. һыуһыл урманда була торған
Һор сыбар төҫлө, оҙон төҙ суҡышлы, ҡыҫҡа нә
ҙек алҡлы күгәрсен ҙурлыҡ ҡош; урман өйрәге.

Ата ҡурпысыҡ. Инә ҡурпысыҡ. Ҡурпысыҡ тау
ышы.
ҡ. Ҡурпы утлау, ҡурпы ашау.

Март, апрель аҙаҡтарында бөтә сүл йәп-йәшелгә
төрөнә. Тауҙарҙа ҡуйҙар ҡурпып йөрөй. К. Кин
йәбулатова.
Ҡ у р С а Ҡ 1 и. 1. Кеше һынында яҺалған бала
лар уйынсығы. Баҙамша бабай Тәзкирәһе Окса-

нага ҡурсаҡ килтерҙе. Ҡурсагы бик елле: күлдәк
кейгән, яулыҡ бәйләгән, ысын ҡурсаҡ. М. Кәрим.
Ҡурсаҡ уйнау 1) ҡурсаҡ уйыны уйнау; 2) күсм.
еңел эш менән ш өғөлләнеү. Ҡурсаҡ уйыны
1) ҡурсаҡтарҙы һөйләштереп уйнала торған
уйын; 2) күсм. еңел эш. [ Байрамбикә:] Их,

ҡыҙыҡай, тормошҡа сыгыу ҡурсатс уйыны түгел
шул ул. М. Х әиҙәров. / М ахсус театрҙа уйнау
өсөн кеше һәм төрлө йәнлек рәүеш ендә лһалған
ф игура. Ҡурсаҡ театры.
2. күсм. Кейенеп-яһанып йөрөргә лратҡан еңел
тәртипле ҡатын-ҡыҙға ҡарата әйтелә. Ул [Сания

кеүек] ҡурсаҡтан халыҡҡа ни файҙа? Ни аллага,
ни муллага! М. "Тажи.
3. күсм. Кеше ыңғайына ғына йөрөгән кеш е. —
һин үҙең дә ҡурсаҡ инең: ебеңде тарттым —
теләгәнсә бейеттем. Хәҙер кәрәгең бөттө. Б. Бик
бай.
Ҡ У р С а Ҡ 2 и. Үҫеш осороноң бер мәлендә
ашамай, ҡуҙғалмай көпкә төрөнөп лтҡан бөжәк;
көплө ҡорт. Күбәләк ҡурсагы. Ҡурсаҡҡа әйлә

неү.

кәртәләү;

ҡурсыу.

Баланы ҡурсалап үҫтереү. Йәштәрҙе алкоголь
тәьҫиренән ҡурсалау.ш Ерен ҡурсалап көрәште
ирҙәрҙең аҫылдары. А. Игебаев. Башҡорт
АССР-ы граждандары сит илдә Совет дәүләте
нең яҡлауынан һәм ҡурсалауынан файҙалана.
Башҡорт АССР-ының Конституңилһы, 1984.
Ҡ у р С алаШ Ы у ҡ. урт. ҡар. ҡурсалау. [Таңа

тар:] Ауыр ваҡыттарҙа ҡурсалашмаһаҡ, дошман
беҙҙе берәмләп тырым-тырагай килтерер, Ә. В а
хитов.

Ҡ у р СЫу

ҡ, Алп, хәстәрләп, тел-тештән,

хәүеф -хәтәрҙән

Һ. Дәүләтпшна.

ҡ у рпы у

ҡ
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кәртәләү;

һаҡлау,

ҡурсалау.

Илде ҡурсыу,
• Илен ҡурсыган ил агаһы булыр, Мәҡәл.
Ҡ ургГМА и. Мәрсен һымаҡтар ғаиләһенә ҡа
раған буй-буй ҡабырсаҡлы, тупағыраҡ моронло
бик эре балыҡ; бикре.
Ҡ у р ТЫМ [РУС. кортом] и, тар, 1. Ү ҙ-ара киле
шеп, хаҡ түләп, ниҙелер ваҡытлыса Файҙаланыу
тәртибе; аренда. Куртым хаҡы, Ҡуртымга алыу,

■ / 869 йылда башҡорт ерҙәрен ҡуртымга бирер
гә һәм һатырга рөхсәт иткән закон сыгарыла.
М. Хисмәтов. / күсм. Ер һатыу, ер биреүгә ар
налған йыйын. Ҡуртымга барыу, Ҡуртымга
йыйылыу,
2. Хаҡ түләп, кәрәк яраҡ нәмәне ваҡытлыса
ф айҙаланырға алыу тәртибе; прокат. Ҡуртымга

кер машинаһы алыу.
Ҡ у р Ш оҡш. ҡар. ғурш.
ҠУр ЫҘ и. Йәш йүкә ағасының ҡуптарып,
ҡыртышын һыҙырып киптергән ҡабығы. Ҡурыз
киптереү. Ҡурыз төшөрөү (һуйыу). ■ Сәскә
атҡан зифа йүкәләрҙе өҙә саба беҙҙең балталар,
ҡурыздарын һуйгас меҫкенкәйҙәр сыр ялангас
ҡалып яталар. Ғ. Дәүләтов.
Ҡ у р ЫЗЛАНЫу ҡ. төш. ҡар. ҡурызлау.
Ҡ у р ЫЗЛАТЫу ҡ. йөкм. ҡар. ҡурызлау.
ҠУр ЫЗЛАУ ҡ. Ҡурыз һалыу, ҡурыз ҡатлау.

Сабатаны ҡурызлау.
Ҡу р ЫЛДАЙ и. Ғын юлының боғарлаҡтан
үпкәгә тиклемге тармаҡланып торған көпшә
һымаҡ өлөшө.
Ҡ у р ЫЛЫу ҡ. 1. төш. ҡар. ҡурыу. Ҡурылган

картуф, ш Ҡырҡырга ҡараһы ҡалмай май бөр
гән ике өйрәк ҡурылып та өлгөрҙө. Ф . И ҫән
ғолов.
2. Кибеп ҡорошоу. Ирен ҡурыла. Тамаҡ ҡу

рыла. Ҡурылып ҡатыу, ш һалҡынлыҡтан ерҙә
күп нәмәләр ҡурыла һәм сатнап ярыла. Ҡ . Даян.
3. күсм. һөйл. Мөмкинселек кәмеү; ҡыҫынҡыланыу, наҡыҫланыу (аҡсаға һ. б. ҡарата). Өй

алгандан һуң аҡса ягы ҡурылды.
+ Тын ҡурылыу тын алыуы ауырлашыу; тын
ҡыҫылыу. Тауга менгән саҡта тын ҡурыла, күк
рәк ҡыҫыла. Ғ. Хәйри.

Ҡ у р ЫП и. ҡар. күреп. Әхмәҙи бай беҙҙе төрт
төрөп, ауҙарып китте. Беҙ ҡарга таралдыҡ. Ата
йым беҙҙе яңынан ҡурыпҡа тултырҙы. Ғ. Мин

Ҡ у р САҠЛАНЫу ҡ. Ҡ урсаҡҡа 2 әйләнеү.
һажев.
ҠУр САЛАНЫу ҡ. 1. төш. ҡар. ҡурсалау.
Ҡ у р ЫС и. ҡар. ҡурыз.
2. ҡайт. ҡар. ҡурсалау. Бригада йортонда Кә Ҡ у р Ыу ҡ. 1. Ҡоролай йәки майға ҡыҙҙырыу.

бир елдән ҡурсаланып, хискә сумып ултыра.
Я. Вәлиев.
Ҡ у р с а л а у ҡ. Хәстәрлек тойғоһо менән тел-

Борсаҡ ҡурыу. Ит ҡурыу. Картуф ҡурыу. Ҡур
ҙаҡ ҡурыу. Ҡурмас ҡурыу. ■ Яңгыҙ кешегә
күпме кәрәк? Картуф бешерә, ике-өс йомортҡа
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һытып ҡура, һөт йәки ҡатыҡ әсә. В. Викбай.
/ күсм. Яндырыу, өтөү. Эҫе ел .. ҡайын япраҡта
рын кура, Я. Хамматов.

заты. [Сыртланов:] Буҙаны уны, ҡустым, һоло
йәки арпа ярмаһынан әсетеп яһайҙар. С. агиш .
2, диал. Байға ялланып йөрөгән малай; ялсы.
Ҡустылыҡта йөрөү.
Ҡ у СТЫ ЛЫ Ҡ и. Хеҙмәтсе, ялсы булыу эше;
малайлытс. [Сәйет] Бәләкәйҙән күршеһе Әхмәт
хан байҙа ҡустылыҡта йөрөгән. Йомош-юлга
етеҙ, эшкә барымлы булган ул. Ә. Вахитов.

2. Бөрөштөрөп тсыҫыу, киптереп бөр өттөр өү.

Тамаҡты ҡурыу. ■ Аяҡҡа үткән ҡар һыуы бөтә
тәнде ҡурып алды. 3 . Ғәлимов.
3. күсм. диал. ҡар. ҡыҙҙырыу 5.
ф Тынды ҡурыу тын алышын ауырлаттырыу;
тынды тсыҫыу. Ҡоро һауа тынды ҡура. 3 . Вии
шева.
• Яман ҡатын ир ҡурыр. Әйтем.
Ҡ у р ЫШҠаҠ и. диал. Ҡурыпгкал.
Ҡ у р ЫШҠаЛ и. Муйыл ағасының сайыры.

Ҡурышҡал агыҙыу.
Ҡ Ур ЫШЫу ҡ. диал. ҡар. ҡорошоу
Ҡ у р ЪЯҠ и. ағастса тсунған епшек тсар; лүшә.
Агастарга ҡуръяҡ ҡунган,
ҡ у р ъ я ҡ л а н ы у ҡ. Ҡуръятс тсуныу. Агас
ботаҡтары ҡуръяҡланып, ҡар суҡтарын йөкмәп
таҡҡандар, р . Ниғмәти.
Ҡ у СҠаЙЫу ҡ. диал, Оутсайыу. Агиҙелдең
яры ниндәй бейек, ҡая таштар тора ҡусҡайып.
К. Кинйәбулатова.

Ҡу СҠаҠ и. ҡар. ҡушҡаҡ.

Ҡ у С Ҡ ар и. 1. Яй ғына хәрәкәт итә торған
тсабырсатслы әкәм-төкәм. Ҡусҡар ҡабырсагы.
2. анат. Ҡолатс эсендәге ишетә торған ағза.
3. (йәки ҡусҡар тәкә) Беселмәгән Ьарытс тәкә
һе. Аҡ ҡусҡарҙан ҡорбан салыр инем үҙ илемә
ҡайтып әйләнһәм (Халытс йырынан), һин тыугас

та атайың туй кылганы хәтереңдәме? Ҙур ҡара
ҡусҡарҙы
шунда
һуйганы
хәтереңдәме?
Я. Юмаев.
4. этн. Бормас-бормас итеп сигелгән тәкә
мөгөҙө р әүетен д әге биҙек. Ҡусҡар төшөрөп

сигеү.
• Айгыр ҡалдырһаң, йүнлеһен ҡалдыр; ҡус
ҡар ҡалдырһаң, йөнлөһөн ҡалдыр, Мәтсәл.
ҡ ү с ҡ а р в а ш и, иҫк. Ҡ әлғәләрҙе төкөтөп
тсыйрата торған тимер башлы йыуан бүрәнә.
ҡ у с ҡ а р л а у ҡ. Ҡустсар биҙәк т ө т ө р ө ү .

Ҡусҡарлап сигеү, ш Ҡурган һәм Силәбе өлкә
һендәге башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары ,,сарыҡ ҡу
ныстарын, тула ойоҡтарын ҡусҡарлауга бик
оҫта. Н. Бикбулатов.
Ҡ у СҠЫЛ с. Оалт тсара түгел, тсара тсатыш;
тсараһыу. Ҡусҡыл ер. Ҡусҡыл йөҙ. Ҡусҡыл бо
лот, Ҡара ҡусҡыл. Ҡусҡыл йәшел, ш Күләгәләп
ҡусҡыл бойҙайҙарҙы, иренеп кенә иҫкән ел менән
бөҙрә башлы ап-аҡ төркөм болот үтеп бара
баҫыу өҫтөнән. Ғ. Мәсғүт. Ҡусҡыл йәшел бөр
кәнсеген елләтеп йылы елгә, йәш килен төҫлө яҙ
килде сәскәләр һибеп ергә. М. Кәрим. Ҡырҙа
рымда ҡусҡыл ужым ҡалҡа, мул йылдарҙың
ҡотло игене. Й. Оолтанов.
ҡ у с ҡ ы л л а н ы у ҡ. Ҡустсыл төҫкә инеү,
ҡустсыл төҫ алыу. Алдыбыҙҙа ҡусҡылланып,

йәшәреп тора таллыҡ, япраҡ аша ялтырап аҡҡан
йылгаиы күреп алдыҡ. М. Кәрим.
Ҡ у СҠЫЛЛаТЫу ҡ. Ҡустсыл төҫкә индереү.

Ҡургылыҡ буйҙарын ҡусҡыллатып киске эңер
кейҙе сәкмәнен. С. Ҡ удаш .
Ҡ у СТЫ и. 1. К есе ир туған; эне. Иртәнсәк агалары йоҡонан тора. Уртансы агаһы ҡустыһының
аҙбарына килә (Әкиәттән). / Йәшкә кесе һәр ир
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ҡ у ҫ т а р с. 1. Килешле генә, матур ғына бу
лып йөрөүсән; тсупшы, көйәҙ. Ҡуҫтар кеше.

Ҡуҫтар булыу.
2. күсм. Һайланып, наҙланып тсыланыусан.
Ҡуҫтар ҡыҙыҡай.
ҡ у ҫ т а р в и к ә и. һөйл. Һайланып, наҙланып
тсылансытсланған тсатын-тсыҙ.
ҡ у ҫ т а р л а н ы у ҡ. i . Килешле, матур, тсуп
шы булып йөрөү. Ҡуҫтарланып йөрөү.
2. күсм. Һайланып, наҙланып тсылансытсланыу. Гөлниса, ҡара эш тип, ҡуҫтарланып тор

маны, ҡулына кәрәк алып, бер нисә йыл ер ҡаҙ
ҙы. Ш. Янбаев.
Ҡ У Т ар а р. Бик күп итеп; тсутарғанса. [Коль
ка] ике ат менән Стәрле ягына тауарга йөрөй,
ҡутара тейәп әйбер алып ҡайта. Ж. Кейекбаев.
Ҡ у т а р а ь ы н а н Р. Бик күп итеп; тсутарған

Ҡутараһынан ашау. Ҡутараһынан эсеү,
ш Өйөңә ҡутараһынан күстәнәс, һагынып көтөп
торган әсәйеңә күлмәклек, калуш, эре биҙәкле
кизе яулыҡ, .. алып ҡайттым, Н. Мусин.
са,

Ҡ у т а р ғ а н с а Р. Бик күп итеп, мул итеп; ҡ у
тара, Ул [уҡытыусы] ике-өс айҙың аҡсаһын

ҡутарганса ала ла, башы һуҡҡан яҡҡа олагып
сыгып китә. Ж. Кейекбаев.
ҡ у т а р т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡутарыу. Өйҙө ҡу
тартыу.
Ҡ У Т аР Ы Л Ы Ү ҡ. 1. төш. ҡар. ҡутарыу. Ҡутарылган өй.
2. Ҡубып сығыу; атстарылыу. Ул [Сәгиҙә] йәш
сауҡага тотонгайны, төбө-тамыры менән ҡута
рылып килде лә сыҡты. М. Тажи.
3. аҫты-өҫкә килеп туҙыу; боларыу. Бала-сага
аулаҡта зыҡ ҡупҡан, өй эсе ҡутарылып ята.
4. Хәл тсылымдың *п ФормаҺында тсушма
тсылымдың беренсе компоненты булып, төп мәғә
нәне көсәйтә; күп булып, мул булып. Ҡутарылып

уңыу. Утын күп, ҡутарылып ята.
ф Эс ҡутарылыу эс китеү.
ҡ у т а р ы у ҡ. 1. Төбө-тамырынан әйләндереп
ҡуптарыу; атстарыу. Урынынан ҡутарыу. Ел ағастарҙы тамыры менән ҡутарып ташлаган. / Төп
тән әйләндереп, куптарып тсаҙыу. Аргы биттә
таш ҡутара Сонайым (Халытс йырынан). / күсм.
Үткән хәл-ватсиғаларҙы тсабаттан иҫкә төшөрөү.

Ғәҙәттәге һүҙгә күстек. Кузьма үҙенең ҡыҙыҡ
тарын ҡутарып сыгарҙы. С. агиш .
2. аҫты н-өҫкә әйләндереп болғатыу; атстарыу.

Көлдө ҡутарыу, m Янгол Шәмсиәнең усаҡтагы
күмеп ҡуйган ҡуҙын ҡутарып, тәмәке тоҡандыр
ҙы. Һ. Дәүләтшина. / Төрлө ерҙән әйләндереп,
астсылап тсарау; атстарыу. Китап ҡутарыу. Тоҡто
ҡутарыу, һандыҡты ҡутарыу, ш [Алтынбикә:]
Бына бит бына, өҫтә генә ятҡан! Ә минең ҡутармаган ер ҡалманы, Ғ. Байбурин. / күсм, аҫтынөҫкә туҙҙырыу; тсуптарыу. Донъя ҡутарыу,
3. Боҙоп, өлөш-өлөшкә таратыу, һүтеү. Маши-
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наны ҡутарыу, ш Әхмәҙулла бабай бураманың
башын ҡутарып йөрөй ине, Ә. Вахитов.
4. һөйл. Ҡ аҙандан табаҡҡа ҺоҪоУ. А ш ҡута
рыу, Ит ҡутарыу, ■ [Айбикә] аш өйөндә ,,эркет
ҡутарып, уны тоҡҡа койоп, һарҡытырга элде.

йөҙөк бүләк булһын, бай углы. «Заятүләк менән

Һ. Дәүләтшина.
5. Хәл ҡылымДың ^п ФормаҺынДа ҡушма
ҡылымдың беренсе компоненты булып, төп мәғә
нәне көсәйтә; бик күп, бик күп итеп. Егеттәр

тырышып эшләй, ҡутарып аҡсаһын ала. Н. Му
син.

ҠУТЫр и. Ҡысыу йәки яра өҫтөнә эренләп,
суғырмаҡланып ҡатҡан нәмә. Кутырга май

һыуһылыу». Ҡуш Йөрәкле ҡурҡыу белмәгән, ҡы
йыу; батыр. Ауылда батыр, ҡуш йөрәкле кеше

ләр йәшәгән. Мал ҡыуар көтөүлектәре, бесән
сабыр болондары Агиҙелде ике яҡлап йәйрәп,
күкрәп ятҡан. Ә. Вахитов. Ҡуш керпек бер төп
тән сығып эскә ҡарай үҫкән керпек (ғәҙәттә уны
йолҡалар). Ҡуш керпек күҙҙе өйкәй. Ҡуш килеү
тиң булып, тап килеү; пар булыу. Тәүге ҡатыны
Сафия Асанбайга бик ҡуш килгән, И. Кинйәбу
латов. Ҡуш ҡул менән ҙур теләк менән, шатла
нып, ҡыуанып. Ҡуш ҡул менән, дүрт күҙ менән

көттөк һеҙҙе аяҙҙа, һыуһап көттөк, сарсап көт
төк, ялуарҙык ҡыуын яҙҙа. р . Ғарипов. Ҡуш
һөртөү, ■ Ҡара себен һау ергә күҙ һалмайҙыр,
мунсаҡтан (йәки мунсаҡ кеүек) бер-береһенән
бар булһа яра, ҡутыр — шунда ҡуныр, аҡм улла.
#
Ҡысымаган ерҙе тырнаһаң, ҡутыр сыга. һис айырылмаған, бер-береһенә ныҡ оҡшаш;
Мәҡәл.

Ҡ у ТЫр Л А У ҡ. Ҡутырға әйләнеү, ҡутырлы
булыу. Кешеләр эргәмә ултырмай, бете йога, ти.
Етмәһә, иш өҫтөнә ҡуш тигәндәй, баш ҡутырлап
китте. С. агиш.
Ҡ у т Ыр ЛЫ с. Ҡутыр менән ҡапланған, ҡутыр
сыҡҡан. Ҡутырлы баш. ш Әбей энәне мүктән
алып, һелкеп-һелкеп ҡуя — энә ҡутырлы бер
кешегә әйләнә (Әкиәттән). Ҡутырлы баҡа һымаҡ
(йәки кеүек) бик йәмһеҙ ҡатын-ҡыҙға ҡарата
әйтелә. Ҡыҙҙарҙың береһе иҫ киткес һылыу,
икенсеһе, ҡутырлы баҡа һымаҡ, ҡот осҡос ямаҡ,
ти (Әкиәттән).
ф Ҡутырлы баҡа диал. әрмәнде.
Ҡ у ТЫр М аҠ и. диал. ҡар. суғырмаҡ 2.
ҡ у т ъ ш м а ҡ л а н ы у ҡ. диал. Суғырмаҡланыу. Ҡутырмаҡланып тороу. ■ Ошо таш юл,
ҡутырмаҡланып уңалган ҡамсы эҙе төҫлө, Пуга
чёв һәм Салауаттарҙың даулы заманынан бирле
дала арҡаһында ярылып ята икән, тип һөйлә
гәнде ишеткәнем бар ине. Ш. Янбаев.
ҠУТЫр МаҠЛЫ с. диал. Оуғырмаҡлы. Ҡу
тырмаҡлы юл. ■ Ҡыугынсылар ҡутырмаҡлы
ҡарагастан һапланган бәгүрҙәрен ташлап, ошо
ҡаҙан эргәһенә йүгерҙеләр, Ш. Янбаев.
Ҡ у Ш с, 1. Ү ҙ-ара береккән иәки берләшкән
ике берәмектән торған. Ҡуш ҡайын. Ҡуш ҡыңгырау. Ҡуш тәҙрә. Ҡуш урай. Ҡ у ш үркәс, ■ Бер
тупраҡҡа тәүләп аяҡ баҫтыҡ, бер тамырҙан сыҡ
ҡан ҡуш талдай. М. Кәрим, һыуҙың гына буйы
ай ҡуш тирәк, башҡынайын суҡламаҡ кәрәк (Х а 
лыҡ йырынан). / Ике һыңарлы; пар. Ҡ уш йоҙ
роҡ. Ҡ уш ҡул. Ҡуш ус. ш Ҡуш аяҡкайҙарын
тиңдәр баҫып, яуап бирә Насир түрәгә (Халыҡ

һәр ваҡыт бергә булған кеше йәки малға ҡарата
әйтелә. Ҡуш мунсаҡтай Гөлбәзир бер ҡыҙ менән
икәүләп килгән, М. Буранғолов. Урмансы ниҙәр

күрһә, ат башына ла шул төшә. Улар ҡуш мун
саҡ кеүек. Т\ Килмөхәмәтов.
ф Ҡурҡканга ҡуш күренә. Әйтем.
ҠУШ а 1 p. 1. Бергә ҡатнаштырып; бергә ҡ у
шып. Ҡуша һалып бешереү. ■ — Ҡарагат япрагы менән ҡуша кайнатылган мәтрүшкә етмеш
төрлө ауырыуҙан дауа. Б. Бикбай.
2. Бер-береһе менән тоташтырып йәки терәтеп,
беректереп; бергә. Ҡуша тегеү. Ҡуша тотоу.

■ Зиннәтулла..ҡуша бәйләнгән асҡыстарҙы
Ҡолсобайга һондо. Я. Хамматов. / Ү ҙ-ара бере
геп; йәбешеп. Ергә ҡуша туңыу.
3. Икеһе бергә, берлектә; бергә. Гатаулла.,
ҡыҙҙы нәҙек биленән эләктереп, уның менән
ҡуша ергә ауҙы. Й. Оолтанов.
ҠУШ а 2 и. диал. ҡар. ҡушаға 2. Ҡушаң менән
ҡуш агарып, аҡ сәсле, һары тешле булып улты
рырһың, М. Буранғолов.
Ҡ У Ш а ғ а и. 1. Яҡын ҡорҙаш; иптәш, уҙаҡ,
д уҫ. Ҡушага булыу, ш Кейгән дә кейемең тар
ҡуйтыр, әйҙә, ҡушага, яныма ултыр (Халыҡ
йырынан).
2. Ү ҙеңә тиң булған ғаилә иптәше (иргә — ҡа
тын, ҡатынға — ир) Ҡушагаңа ҡушылып, ҡыу
ышлы бул, киленсәк (Туй йырынан). Ҡушағаң
менән ҡуша ҡартай ир менән ҡатынға бәхетле,
татыу, оҙон ғүмер теләгәндә әйтелә.

• Ҡарт кейәү ҡушага булмаҫ. Эшем.
ҡ у ш а ғ а й е . диал. Ҡуштан. Ҡушагай катын,

Ҡушагай булыу,

Ҡ У Ш а ғ а л а Н Ы У ҡ. иҫк. Ҡушағалы булыу,
йырынан).
ҡ у ш а ғ а л а ш ы у ҡ. иҫк. Ҡуш аға булышыу.
2.
и. мәг. И кәүҙең бер һыңары; иш. Бүгәсәүгә Ҡушагалашып йөрөү,
ҡушылып, ир-батырга ҡуш булып, шул теләкте
Ҡ У Ш ай и, диал. Ҡуштан. Хан бер көн үҙенең
яулайыҡ, шул иректе яулайыҡ. Оалауат Юлаев.
ҡушайҙарын, ошаҡ ташыусыларын йыя. «Ҡ у
Минең менән ҡуш булыуҙы әллә төштә күрҙең ҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ме? (Халыҡ йырынан).
ф Ишәй менән ҡушай бер-береһенән айырыл
4 Иш янына ҡуш (йәки ишкә ҡуш) булыу ни
май, һәр саҡ бергә йөрөгән кешеләр тураһында
мәгәлер өҫтәмә ҡушымта булыу. Ерҙең күбеһе
шаярып әйтелә. [Өләсәһе:] Ятыгыҙ инде, төн

көҙҙән һөрөлмәгән. Аттар аҙ булгас, һыйырҙар
ҙың көсө лә иш янына ҡуш була шул. Ғ. И браһи
мов. Ҡуш ат ҡушлап егелгән ат. Ҡуш боғаз үҙен
шәпкә һанап, аҡырып-баҡырып йөрөгән кешегә
ҡарата әйтелә. Ҡуш имсәкле үҙенән сыҡҡан йом
ро ике ҡашы булған (биҙәмес нәмәләргә ҡарата).

Ҡуш имсәкле алҡа. ш

Ҡуш имсәкле көмөш

убырҙары, көнө буйы эттәй сабалар ҙа, кискә
керһәң, әйҙә йоҡо маҙаһы бирмәйҙәр, ишәй ме
нән ҡушай!.. тип һуҡранып ала. Ф . Иҫәнғолов.
• Ишәй ишен таба, кушай ҡушын таба.
Әйтем.

ҠУШ аҠ 1 и. Билгә быуа торған киң бау; бил
ғау. Ҡушаҡ быуыу. Ҡушаҡҡа тагыу, ■ Ятыр
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ғына инем — түшәк юҡ, быуыр гына инем —
ҡушаҡ юҡ. Тартыр гына инем ҡурайымды, ҡурай
тартыр өсөн форсат юҡ (Халыҡ йырынан).
Ҡ УШ АҠ 2 и. Ирле-ҡатындың бер һыңары,

Ҡушар багана. Ҡушар тәгәрмәсле машина. Ҡу
шар булыу. Ҡушар итеү.
ҠУШАр БАШ и. ҡар. туларһыҡ.

ише. Ҡушылған ҡушағың менән тигеҙ ғүмер
ИТ ир менән ҡатынға оҙон ғүмер теләгәндә әй
телә.
ҠУШ аҠ 3 и. Яҡын урын; эргә, ян. Ҡушаҡта

ҡушар итеү.

ҠУШАр ЛАТЫУ ҡ. Ике нәмәне эргәләш итеү;
ҡ у ш а р л а у ҡ. 1. Икеһен бергә итеү; ҡушар
итеү. Ҡушарлап бәйләү. Ҡушарлап ултыртыу,

ш Сауҙагәрҙәрҙең ҡушарлап йәки өсәрләп еккән
аттары ла үҙҙәре кеүек һимеҙ, һалмаҡ, киң
аҙымлы була. А. Карнай.
2. Эргәләш булыу, ҡушар булыу. Ҡушарлап
Д. Юлтый.
баҫып тороу. Ҡушарлап ултырыу, ■ Ғәлимдәрҡ у ш а ҡ л а у ҡ. 1 . Бергә ҡушыу, ҡушлау. Ике
ҙең берләм юлы тагы ла тарая төштө, ҡушарлап
барып булмай башланы. 3. Биишева.
кәмәне ҡушаҡлап бәйләү, ш [Тоҡан:] Кәңәш
һүҙгә былай ҡаршы торһаң, бир ҡыҙыңды әйҙә
3. Икәүләп бергәләш еү. Ике егет ҡушарлап
ҡушаҡлап! X. Ғәбитов.
гармун уйнай. р . Солтангәрәев.
2. Эргәләш итеү; ҡушарлау. Ҡушаҡлап барыу.
ҠУШАр ЛАШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡушарлау. Ҡу
Ике нәмәне ҡушаҡлап бәйләү.
шарлашып килеү, ш Ҡушарлашып торган ике
тауҙы урап сыҡҡан йылга буйында ауыл ята.
ф а т ҡушаҡлау һыбай йөрөгәндә алмаш өсөн
янға ат етәкләп алыу. Ат ҡушаҡлап сабырҙар
М. Тажи.
фарман алып килгәндә, «Ил һаҡларга яуга!» —
ҠУШАУ ҡ. Ҡуш итеү; ҡушарлау. Ҡушап бәй
тип, илгә оран һалганда. М. Буранғолов. Илкә ләү.
ҠУШАУЫҘ и. Ике бүлекле, ике ауыҙлы түмәр
йенә ингән яуга ҡаршы ат ҡушаҡлап сапҡан ир
яҡшы (Халыҡ йырынан).
умарта.
ҠУШАЯҠ и. диал. Ялман.
ҠУШаҠЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡушаҡлау. Ҡу
ҠУШБАШ и. Оазандар ғаиләһенә ингән йылға
шаҡлашып ятҡан ике тауҙы урап сыҡҡан йылга
балығы; аж ау. Ул спиннингын һәлтәй, эркеүбуйында ауыл ята. Йылга ситтәрендә иңкешлә-эркеү булып йөҙгән агасъяңаҡтар, ҡушбаштар,
неп үҫкән муйылдар... М. Тажи.
ҠУШАҠЛЫ с. Берләштерелгән ике берәмек оптолар бер-бер артлы ҡабып ҡына тора.
Ғ. Ибраһимов.
ле; ҡуш. Ҡушаҡлы кәмә. ш Ҡуҙыйҡүрпәс ханга
ҠУШЙЕЛКӘ и. Ҡамыт ҡыҫҡандан шешеп,
рәхмәт әйтеп хушлашып, ҡушаҡлы атта Маян
мундаһы сереп ағып, ҡушарланып ҡалған ат
һылыу менән һүҙ ҡуйышҡан урынга табан юл
елкәһе. Атыбыҙ ҡушйелкә булып ҡалды.
тота. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ҠУШКЕНДЕК и. Кендек төбө ярыҡ булып
ҠУШАЛЫ с. Берләшкән ике берәмекле; ҡуш.
Ҡушалы өй. Ҡушалы карагас, ш Алтын гына тыуған ҡолон ауырыуы. Ҡолон ҡушкендек бул
балдаҡ ҡушалы һабаҡ, ергә генә төшһә, табыл һа тарма еп менән тегәһең, уңала ла китә.
ҠУШКӨБӘК и. Ике кәбәкле һунар мылтығы.
май (Халыҡ йырынан).
[Юламан] ҡушкөбәктән аллы-артлы ике тапҡыр
ҠУШАМАТ 1 и. Тағылған исем; ләҡәп исем.
Ҡушамат тагыу. ■ Мине «Имән Шәрәй» тип атты. Ф . Иҫәнғолов.
ҠУШҠАҠ и. Үркәстәренең төбө бер булып,
йөрөтәләр. Күптән, әллә ҡасан таҡҡандар инде
осо ғына икегә айырыла биреп торған дөйә.
ул ҡушаматты. Н. Ҡәрип. / Йәнлеккә бирелгән
ҠУШҠАНАТ и. Ҡанаты ҡайырылып оса
яңғыҙлыҡ исем. Көсөккә ҡушамат биреү, һыалмай торған бал ҡорто ауырыуы. Ҡушҡанат
йырга ҡушамат биреү.
булыу.
ҠУШАМАТ 2 и. Һырға туйына ир бала яғынан
ҡуйылған егет менән ҡыҙ бала яғынан ҡуйылған
ҠУШҠАр 1 и. 1. Ҡ ул енсегенең ҡуш тупалсаҡ
ултырыу, ш Минең күҙ ҡушаҡҡа тагылган көрән
атта булды. Ул ҡойоп ҡуйган кеүек матур. Оҙон
ҡойроҡло хайуан. Түштәре киң, күҙҙәре ҙур.

ҡыҙ (егет батыр, ҡурайсы, бейеүсе, ҡыҙ бик
һылыу, йырсы, бейеүсе булырға, ике баланың
бәхете өсөн шул туйҙа улар өйләнешергә т ей ет
булған). Ир баланың ата-әсәһе килен буласаҡ

балага алҡа, шәл, ә ҡыҙ баланың ата-әсәһе кейәү
буласаҡ балага нагышлы билгау, сиккән таҡыя
кеүек һебә алып килә. Шуларҙы тапшырышҡанда балаларга ҡушаматтар ярҙам итә. Ир ба
ланың ата-әсәһе ҡушамат ҡыҙга шәл-яулыҡ,
ҡыҙ баланың ата-әсәһе ҡушамат егеткә йөҙөк
бирә. М. Буранғолов.
ҠУШАМАТЛЫ с. Ҡушамат 1 йөрөткән. « Ҡаш
ҡар» ҡушаматлы эт. «Шаҡый » ҡушаматлы ат.
ш Ул [И. Солтанов] Омскиҙа Колчак төрмәһе
нән ҡасҡан Шәриф Таймасов арҡылы «Ҡарый»
ҡушаматлы революционер менән таныша. Я. Хам
матов.

ҠУШАНЫУ ҡ . Б и л г ә б ы у ы у .
• Буҫтауы туҙһа, ситен ҡушан. Мәҡәл.
ҠУШАр с. Бергә булған ике берәмекле; ҡуш.
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булып торған түбәнге осо.
2. диал. Енсек.

ҠУШҠАр 2 и. диал. ҡар. ҡусҡар 3. Аҡ ҡуш
ҡар ҙа ҡорбан салыр инем, тыуган илгә ҡайтһам
әйләнеп (Халыҡ йырынан).
ҠУШЛАУ ҡ. 1. Ике нәмәне ҡуш ҡуйыу; ҡуш
итеү. Ҡушлап ултыртыу. ■ Ҡушлап та ҡушлап
ат ектем, уртаһына тай ектем (Халыҡ йырынан).

Ҡушлап-ҡушлап баҫырга ҡуш төймәкәйҙәрем
юҡ минең (Халыҡ йырынан). / Берләштереп ҡуш
итеү; ишле итеү. [һыуһылыу:] Мине арбап үҙеңә, яңгыҙ башың ҡушланың. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
2. Эргәләш булыу, ҡуш булыу. Ҡушлап килеү.
Ҡушлап ултырыу, ш Ә Татлыбай атын һалмаҡ
латып, яндан барҙы ҡушлап бик оҙаҡ. 3. Бии
шева.
3. Икәүләп бергәләшеү; иш булыу. Ҡушлап

эшләү. ■ Ҡоҙа менән ҡоҙагый ҡушлап бейей.
М. Буранғолов.

ҠУШ

ҠУШ

ҠУШЛАШЫУ к, урт. ҡар, ҡушлау. Ҡушла

шып ултырыу. Ҡушлашып йырлау,
ҠУШМа 1 с. 1. Вер нисә өлөштән ҡушылған.
Ҡушма исем. Ҡушма хәбәр. Ҡушма һан, ш Бер
нисә һөйләмдән төҙөлгән һөйләм ҡушма һөйләм
тип атала, Ғ. Сәйетбатталов.

2. Бер

нисә төрҙән ҡатнаштырылған; ҡатнаш.

Ҡушма аҙыҡ,
3. Өҫтәп тсушылған; өҫтәмә. Ҡушма доклад,

ҠУШМа 2 и. Кирәгәнең бер быуыны. Аҡым
кирәгә кейеҙен күтәреп, кирәгә ҡушмаһының
ебен киҫә лә, эскә инеп Шәүрәне уята. (Хикәйәт
тән).

ҠУШМЫЛТЫҠ и, диал. Ҡушкөбәк.
ҠУШСЫ и. Юл йөрөгән кешеләрҙе тәрбиәләп,
хеҙмәтен үтәп йөрөгән кеше. Иртәнсәк тороп,

тамаҡ туйҙырып алгас, ҡушсы егет ҡалган ашам
лыҡтарҙы йыйыштырып, аттарҙы килтергән ара
ла [Кинйә]..эргәләге Ҡарауыл тауына ҡарап
торҙо. Ғ. ИбраЬимов.
ф Ат ҡушсы юл йөрөгәндә атын ҡарап, бергә
оҙатып йөрөгән кеше.

ҠУШТАБАҠ и. диал. Ҡош табаҡ. Ашты ҡуш-

табаҡҡа һоҫоу.
ҡ у ш т а м а ҡ и. т амаҡ биҙенең тупайып үҫеүенән барлытстса килгән ауырыу.
Ҡ у Ш ТаН с. Кемгәлер ярарға, .яраҡлашырға
тырышып, Ьүҙен ҡеүәтләп, өлтөрәп йөрөгән;
ялағай. Хәҙрәт инеү менән дөйөм бер сәләм

бирҙе. .. Ҡуштан шәкерттәрҙең береһе уның
оҙон таягын ҡәҙерләп ҡулынан алып китте.
М. ҒаФури. һөйгән генә йәрең ҡуштан булһа,
инеп бара йөрәк-бауырга (Халыҡ йырынан).
•
Ҡатын ҡуштаны иргә яраган, ир ҡушта
ны бейгә яраган. Мәҡәл. Ҡуштан ҡатын ире
сыҡһа — кейенер, ире ҡайтһа — көйөнөр. М ә
ҡәл.

Ҡу ШТаНЛаНЫу ҡ. Ҡуштанлыҡ күрһәтеү,
ҡуштан булыу; ялағайланыу. Хыянатты дошман
эше, тимә. Дошмандан кем көтһөн изгелек. Эс-бауырга инеп ҡуштанланган дуҫтарыңды барла
иң элек. Г. Юнысова. [Ишәк:] Беҙҙең хужа этте
ярата. ..Эт ҡуштанлана белә шул: хужа алдын
да һикергеләгән була, ҡойрогон болгаган була
(Әкиәттән).

ҠУШТаНЛаУ ҡ. Ҡуштанлыҡ итеү. Ҡуштан
лап йөрөү.

ҠУШТаНЛЫҠ и. Ҡуштан булыу сиФаты.
Байҙар, аҡһаҡалдар улар алдында ҡуштанлыҡ
күрһәтеп, яҡшатлы булырга тырышып, йомагайланып, һырпаланып йөрөйҙәр. Ш. Шәһәр.
ҡ у ш т а н я р а н и. йыйн. Ярарға тырышып
йөрөгән кешеләр; ярамһаҡтар. Тупаҫ һәм холоҡ
һоҙ был кантонга Әпкәләй кеүек ҡуштан-яран
дар таяу. Ғ. Хөсәйенов.
ҠУШЪЯУЛЫҠ и. этн. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының ике Франңуз яулыҡты ҡушып яһаған
баш ябыуы. Ҡушъяулыҡ эйәксене. Ҡушъяулыҡ

тәңкәһе. Ҡушъяулыҡ уҡаһы, ш Олораҡ апай
ҙар, еңгәләр, килендәр ҡушъяулыҡ ябына. Итәге
ҡайыулы күлдәк, эреле-ваҡлы тәңкәләр менән
сыбарланган камзул кейә. Ә аяҡта инде арты
кайылган семәрле сарыҡ.. К. Мәргән.
ҠУШЫ и. Вашы менән арҡаһы ҡара йәки һор,
ҡабырғаһы менән ҡорһағы алһыу аҡ төҫлө,

ҡ

түбәһе суҡлы, оҙон тар моронло эре сумғыс
өйрәк; балыҡсы өйрәк, беле.
ҠУШЫЛДЫҠ 1и. Ҙурыраҡ һыуға барып ҡой
ған йылға. Агиҙелдең ҡушылдыгы Дим. Эйек

тең ҡушылдыгы һүрәм.
ҠУШЫЛДЫҠ 2 и. мат. Ике һанды ҡушҡандан
барлыҡҡа килгән һөҙөмтә. Ҡушылыусыларҙың
урынын алыштырыу менән ҡушылдыҡ үҙгәр
мәй.
ҠУШЫЛДЫр ЫУ ҡ. Ҡушылырға мәжбүр
итеү, ҡатышырға мөмкинлек биреү, һүҙгә ҡу
шылдырыу. Ике йәш йөрәкте ҡушылдырыу.
ҠУШЫЛМа с. Бер нисә төр өлөштән ҡушыл
ған; ҡатнаш. Ҡушылма аҙык.
ҠУШ ЫЛЫУ1 ҡ. 1. төш. ҡар. ҡушыу *. Ҡом
ҡушылган балсыҡ. Бесәнгә ҡушылган ат.
■
Тугарылмай гына бесәнгә ҡушылган атының
арҡалыгын күтәргәндә, шулай ҙа ҡулдары
өҙлөкһөҙ ҡалтырана, бармаҡтары яҙылырга
теләмәй тиҫкәреләшә ине [Садрисламдың].
Ф . Иҫәнғолов.
2. Кемгә йәки нимәгәлер килеп тоташыу, бере
геү. Шишмә анау матур Еҙем йылгаһына барып
ҡушылган. Ә. Вахитов. / Кемдер араһына килеп
инеп, берләшеү. Бүгәсәүгә ҡушылып, ир-батырга ҡуш булып, шул иректе яулайыҡ. Оалауат
Юлаев. Алты ҡолас ала бейәм ҡушылып кит
кән— ул да юҡ. «Аҡһаҡ ҡола». / Кемдеңдер
эше-хәрәкәтенә ҡатнашыу, бергәләшеп башҡа
рыу. Йырга ҡушылыу. Кәңәшкә ҡушылыу. Ҡу-

райга ҡушылыу, һүҙгә ҡушылыу. Шау-шыу га
ҡушылыу. Ярышҡа ҡушылыу. Ҡушылып йыр
лау, Ҡушылып һөйләү, ш Ғәйшә бер ситтәрәк
тороп, уларга ҡушылып йылмая, С. Агиш.
3. Ү ҙ-ара берләшеү, бергә килеп тоташыу.

Магнит тартҡан кеүек, бер-беренә ҡушылды тик
ҡайнар ирендәр. Ғ. Оәләм. һөйгән генә йөрәк,
янган йөрәк ҡушылмай ҙа булырмы пар булып
(Халыҡ йырынан).
4 . Ү ҙ-ара берләшеп, ҡатнашыу, аралашыу.

Уның [әсәнең] һәр бер көнө күҙ йәше менән
ҡушылып аҡҡан. В. Бикбай.

5. Инәһенә килеп имергә тотоноу (быҙауға
ҡарата). [Гөлбикә:] Көтөү ҙә ҡайтып бөткән
икән. ..Быҙауҙарым ҡушылмаган булһа ярар
ине. Д. Юлтый.
6. Өйләнешеп, бергә тора башлау; ҡауышыу.

Бибигөл менән Низам һөйөшөп ҡушылдылар.
Улар колхозда күренекле кешеләр: береһе —
оҫта тимерсе, икенсеһе — уңган һауынсы, Б. Бик
бай.
ф Үҙенеке ҡушылыу аҡылға еңеләйеү.

•

Айырылган ир аҙыр, ҡушылган ир уҙыр.

Мәҡәл.

ҠУШЫЛЫУ 2 ҡ. төш. ҡар. ҡушыу2. Ҡушыл

ган йомош.
ҠУШЫЛЫУСЫ и. мат. Ҡушыла торған һан.
ҠУШЫЛЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡушылыу 1.
ҠУШЫМ и. 1. Өҫтәлгән, ҡушылған нәмә; ҡ у
шылдыҡ. / / Ҡушым йылга. ш Лена һәм уның ҡу

шым йылгаларында ГЭС-тар төҙөгәндә, улар
йылына 300 миллиард киловатт-сәгәт электр
энергияһы биреп торор. М. Хисмәтов.
2.

Өҫтәп, ялғап ебәрерлек нәмә; ҡушымта.

Аҙыҡҡа ҡушым булыу.
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ҠУШ

ҠУЯ

ҠУШЫМЛЫ с, кар, ялғаулы. Аклы ситса
күлдәгемдең билбауҙары кушымлы (Халыҡ

• Атаһы айырымды яу куша, өйөрө айырым
ды бау ҡуша. Мәҡәл.

йырынан).
ҠУШЫМТа и, 1. Нимәгәлер ҡушылып, аралапгкан нәмә. [Лабораторияла] химик материал
дарҙы һәр төрлө кушымтанан таҙарталар, Ә. Их
сан. / Төрлөһө ҡуШылып, аралатҡан нәмә; ҡа
тышма.
2. Өҫтәп, ялғап ҡуйылған нәмә; өҫтәмә. «Яңы
ауыл» газетаһы башта «Башкортостан» газета-

ҠУШЫУ 2 ҡ. 1. Ниҙер башҡарырға әмер би
реү, бойороу. Шул сакта тирмәм ишеген асырга
ҡуштым. Оалауат Юлаев. / Башҡарырға эш
йөкмәтеү. Йомош ҡушыу. Э ш ҡушыу, ш [Этҡол]

һына кушымта рәүешендә ,, сыга башланы,
Т. Йәнәби. / Өҫтәп, ялғап ебәрерлек нәмә. Ҡу-

шымтага бүтән нәмә булмагас, ит менән корот
оҙакка барманы (Әкиәттән).
3. Йырҙың һәр кУплет аҙағында ҡабатлана
торған өлөшө. Мәгфүрә ул йырҙың һүҙҙәрен

ишетә алманы, Ә уның кушымтаһы, үҙенән-үҙе
килеп, күңелгә һеңгән һымак, бөгөн дә иҫенән
сыҡмай йөрәген әрнетә. Һ. Дәүләтшина.
ҠУШЫРЫУ ҡ. диал. Ҡаушырыу.
ҠУШЫУ 1 ҡ. 1. Бер нәмәне икенсеһенә килте
реп беректереү; өҫтәү. Сәйҙе кәнфит кушып

эсеү. ш Рәхимә ..бер телем ҡаҙыга бер ҡырҡым
ит ҡушып, Мәгфүрәгә бирҙе. Һ. Дәүләтпшна.
[Мәсем хан:] Дәүләтемдең яртыһын һый ҡыла
мын мин, наҙлы ҡыҙым Гәүһәрҙе кушып биреп,
ун ике бей өҫтөнән бей ҡыламын мин. «Вабсаҡ
менән Күсәк». / Кемгә иәки нимәгәлер килтереп,
берләштереү. Ваҡ кына ике колхозды «Ҡыҙыл

партизанга» ҡушҡас, сәсеү ере дүрт йөҙ һикһән
гектарга етте. М. "Гажи.
2. Бер һанға икенсе һанды өҫтәү. Ҡушыу бил
дәһе, 18-гә 17-не кушырга, 20-не алырга —
нисә сыга?
3. Бергә килтереп, үҙ-ара берләштереү. Ҡу
шып тегеү, ■ Ошо төндә улар һүҙ ҡуйышты тор
мош юлын бергә кушырга, Ғ. Оәләм.
4. Бергә берләштереп, аралаштырыү. Сусҡа
аҙыгына витаминдар ҡушалар.
5. ашарға иәки имергә ҡуйыу (малды). Бы
ҙауҙы ҡушыу. Атты һолога ҡушыу, m Атты
тугарып, саналагы бесәнгә ҡуштык. С. Кули
бай.
6. Ирле-ҡатынлы итеү; кейәү иәки ҡыҙ ҡУиынына ЬалыУ; ҡаУыштырыУ. Кейәүгә ҡушыу.
■ Хужа ҡатын таныш-белештәрен тиҙ генә

саҡырып, һимеҙ ҡуй һуйып, егет менән ҡыҙҙы
ҡушып та ҡуйган (Әкиәттән).

эште батрактарына ҡушты ла, үҙе .. тикшереп
йөрөнө. Ғ. Дәүләтшин. / Нимәлер эшләүҙе талап
итеү. [Батыр әйтә], кәрәк икән мин сәфәр йөрөр
мөн, ти, яҙмышымдың ҡушҡанын күрермен, ты.
«Бабсаҡ менән Күсәк». Аҫыл гына ирҙәр тыры
шып йөрөр, эшләйем тип, аҡыл ҡушҡанын (Х а
лыҡ йырынан). Тимер уның [докторҙың] ҡушыу ына һүҙһеҙ буйһоноп ултырҙы. Был докторга
оҡшап етмәне, Б. Бикбай.
2. Ниҙер башҡарырға ылыҡтырыу. Йомошҡа
кушыу. Эшкә ҡушыу, ш Дүрт комбайнды арпага
ҡуштылар, Ә. атнабаев. Мәскәй ,, Килтәймәр
гәндең һеңлеһен баш ҡарарга ҡушҡан (Әкиәт
тән).
ф Кем ҡушҡан (йәки ҡушты) бер эш, ҡылыҡ
өсөн шелтәләгәндә әйтелә. [Гәйни:] Кем кушты

һиңә минең ерҙән барып был тиклем кәлтә тейәр
гә! Т\ Йәнәби.
• Асыу — дошман, аҡыл — дуҫ, асыуыңа
аҡыл ҡуш. Әйтем. Эткә ҡушһаң, һөйәк килтерер,
Мәҡәл.
Ҡ У Я Ғ а и. Эйәрҙең йәнлек аҫа торған урыны.

Ҡуягага аҫып ҡыр бүреһен егет менде бейек
сагылга (Халыҡ йырынан).
ҠУЯН и, 1. Кимереүселәр ғаиләһенә ҡараған
ҡыҫҡа ҡойроҡло, оҙон шеш ҡолаҡлы кимереүсе
йәнлек. Ата куян. Бала ҡуян. Инә ҡуян. Ҡуян

тиреһе. Ҡуян тоҙагы. ш һоро куян, йәмле яҙҙар
килгәс, тыуҙыра ла һоро балалар, оҙон ҡолаҡта
рын ҡарпайтышып, улар үкһеҙ тороп ҡала
лар. Р. Ғарипов. Аҡ ҡуян урманда, туғайҙа була
торған бәләкәйерәк кәүҙәле ҡуян. Аҡ куян йөнө
бик йомшаҡ, мамыгы күп ула. К. Фәхретдинов.
Тал ҡуяны диал. аҡ ҡуян. Үр ҡуяны ҡалҡыуыраҡ ерҙә йөрөй торған һырт буйы һорғолт эре
ҡуян; үрғуян.
2. с. мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.

Ҡуян кәпәс, һырма көпө, бәләкәс ток аркала,
С, Кулибай.
3. (йәки йорт ҡуяны) Йортта аҫрай торған
оҙон ҡолаҡлы, ҡыҫҡа ҡойроҡло йәнлек; кро
лик. Ҡуян аҫрау. Ҡуян ситлеге. Ҡуян ферма

һы,
ф Баш ҡушыу 1) берҙәмлеккә килеү, берлә
ф арба менән ҡуян ҡыуыу килешмәгән, хи
шеү. [Ҡормой:] Ыласын үҙ ыласынын тапмайын
лаФ эш эшләү, атмаған ҡуянға ҡаҙан аҫыу әле
са, ҡауҙы менән баш ҡушамы ни? Б. Бикбай;
2) ылығыу, эйәләшеү. [Нигмәт:] Анау Өскүҙ булмаған эште һөйләү. Ҡуян арба еңелгә егелә
торған ике тәгәрмәсле арба. Ҡуян йөрәкле юҡ
Сафаның һыйыры ҡасып, йөҙәтеп бөттө. Яңы
-барға ҡурҡып барған, ҡурҡаҡ. Ҡуян йөрәкле
алынган һыйыр, бер ҙә баш ҡушмай, Н. Ҡәрип.
кеше. Ҡуян йылы мөсәл йыл иҫәбендә дүртенсе
Бергә биште ҡушыу нәмәне арттырып һөйләү;
шапыртыу. Яңы вакигалар тураһында һөйләй йыл (ҡар, мөсәл). Сысҡан йылы туклык, куян
йылы йотлоҡ булыр. Һынамыш. Ҡуян ҡаны кеү
ҙәр, ялганлайҙар, бергә биште кугиалар. И. Наек йәки ҡуян ҡанындай ҡара-ҡыҙыл төҫтә (сәйгә
сыри. Исем ҡушыу 1) тыуғас та балаға исем
ҡарата). Сәйҙәр яһай ҡарсыҡ, ҡалай ҡуйы, ҡыпберкетеп ҡуйыу. Сәгиҙә менән Зыя ла әбейҙең
теләгенә ҡаршы килмәне, балага Булат тип исем ҡыҙыл ул, ҡуян ҡанындай. Ғ. Дәүләтов. Ҡуян
уйыны түңәрәк һыҙалар; шуның эсендә «ҡуян
ҡуштылар. М. Ғажи; 2) кешегә ҡушамат биреү,
дар» тора, түңәрәк тышында «бүре» була; йөрөр
ҡушамат тағыу. Һуҙ ҡушыу һүҙ менән өндәшеү.
Күршелә ятҡан иптәшкә һүҙ кушып, минән һуң гә сыҡҡан «ҡуяндарҙы» «бүре» баҫтыра, улар
кире түңәрәк эсенә инеп ҡотола; тотолған «ҡуян»
фронтта ниҙәр булганын һораштым, Ш. Хоҙай
«бүрегә» әйләнә — урын алмашалар. Ҡуян ирен
бирҙин.
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өҫтән кителеп торған ирен (таумыштан бүлған
зәғиФлек). Ҡуян иренле бала,
ф Бер йылга куян тиреһе лә сыҙаган. Мәтсәл.
Ике куянды кыуган берҙән тороп калган, Мәтсәл.

ҡыбырлап, яурындарын һелкетеп, дәрт даръяһы
на сумып ултыралар. "Г. Хәйбуллин.
2. күсм. Эш эшләгәндә, йөрөгәндә хәрәкәт
ләнеү; ҡуҙғалыу. Йылдам ҡыбырлау. ш фәхри
Йүгереп куян кыуалар, ултырып аҡыл йыялар.
эшкә, айырыуса колхоз эшенә, әкренерәк ҡы
бырлай торган кеше. Б. Бикбай.
Әйтем. Йүнһеҙ һунарсы арба менән ҡуян ҡыу
• Ҡыбырлаһаң — ҡыр артылыр. Мәҡәл.
ган. Әйтем. Ҡомһоҙ эт ҡуян алмаҫ, алһа ла тире
һе ҡалмаҫ, Мәтсәл. Ҡуян ул тапҡан, ҡуйыр урын
ҡы Бы рл аш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыбырлау. Гүртапмаган. Мәтсәл. Ҡуян үҙ күләгәһенән ҡурҡыр.
стандай гәмле ауылдарҙа ҡыбырлаша йәнле мәй
Әйтем. Ҡуян үлеме ҡамыштан, ир үлеме намыҫ еттәр. Ш. Бабич.
тан, Мәҡәл.
ҠЫБЫр СЫҠ с. диал. "Түҙемһеҙ. Ҡыбырсыҡ
кеше.
ҠУЯНҠОЛаҠ и. Оҙон, сәскәһеҙ, йөнтәҫ
һабатслы сөсө ҡаҡы.
• Шаталаҡтың теле уйнар, ҡыбырсыҡтың
ҠУЯНСЫ и, 1. Ҡ Уян һунарсыһы.
арты уйнар. Әйтем.
ҠЫБЫр СЫНЫУ ҡ. диал. "Түҙемһеҙләнеү.
2. Йорт ҡуяны аҫраУ эшендәге кеше. Ҡуян
Ҡыбырсынып йөрөү.
сылар бригадаһы,
ҠУЯНСЫҠ и. Быума ауырыуының бер төрө.
ҠЫБЫр ҺЫУ ҡ. Бер урында сыҙамай, урын
ҡ у я н с ы л а у ҡ. Ҡуян аулау. Ҡуянсылап
тапмай сыпраңлау. [Алсынбай:] Ю ҡ менән ҡыя
лаһың, энекәш. Үҙеңә оя ҡороп, донъя көтөргә
йөрөү,
ҠУЯНСЫЛЫҠ и. ауыл хужалығының ҡу кәрәк. [Ҡунаҡбикә:] Эйе шул, тоҡ-томалга ҡы
бырһып йөрөргә ни. Д. Юлтый.
ян (3 мәғ.) аҫрау менән шөғөлләнгән тарма
ҠЫҘ и. 1. Ҡатын-ҡыҙ енесенән булған бала.
ғы.
ҠУЯНТу БЫҠ и. Япрағы менән тамыры ки Бер йәшлек кыҙ. Еткән ҡыҙ. һылыу ҡыҙ.
Ij Ҡыҙ саҡ. ш Ике йәшлек тәтелдәк ҡыҙ ине ул
шергә оҡшағаныраҡ ашай торған үлән; ҡыр ки
шере. Малайҙар аттарын тышап ебәрәләр ҙә, Зөлхизә. Хәҙер ун һигеҙ, һай уҙган гүмер. Үҫте
үҙҙәре янтауҙагы ҡатыҡҡа йомолалар. Киске кү шул ҡыҙ, үҫте. Эйәле-башлы булырга ваҡыт ет
лем еткәнсә ,, ҡаҡы, ҡуҙгалаҡ, ҡуянтубыҡ сүп те. 3. Биишева, һыҙып ебәр, егет, гармуныңды,
..таңга ҡалдыр, әйҙә, шәлдәр бәйләп, кис ултыр
ләп ашайҙар, Ж. Кейекбаев. Ғәҙебәк тә Насир
ган ауыл ҡыҙҙарын. Ғ. Мәсғүт. Егеттәр — ыла
йөрөгән саҡта ҡуянтубыҡ булды аштары (Халыҡ
сын, һылыу — ҡыҙҙарым, балалар — гөлдәр,
йырынан).
бик йәш ҡарттарым. М. Хәй. [Татлыбикә улына:]
ҡ у я с и, диал. Ҡуянтубыҡ.
Ҡыҙ балага ҡаты һугылыу ярамай. Ҡыҙ хаҡы —
Ҡ Ы БЛа и, ҡар, ҡибла.
тәңре хаҡы, тигәндәр боронголар. Я. Хамматов.
Ҡ Ы Б Л ам а н. Йүнәлеште күрһәтә торған маг
/ Кейәүгә сыҡмаған еткән бала. Еткән ҡыҙҙар
нит телле ҡорал; компас. Бер кемдә машина юҡ,
ә муллала ете машина: борос төйә торган маши уларҙың [рекруттарҙың] йырҙарын тыңлап йоҡ
на, ҡыблама, йәгни компас, сәгәт, граммофон ламай яттылар, һугышҡа китеүселәрҙе йәлләне
ләр, сөнки улар менән ҡыҙҙарҙың бәхеттәре,
һ. б. Й. Гәрәй.
ҠЫБЫЛЙЫТЫУ ҡ. диал. Ҡыйырһытыу. хыялдары бергә китә ине. Ж. Кейекбаев. Ҡарт
Кешене ҡыбылйытыу.
(йәки ултырған) ҡыҙ йәше еткәнсе кейәүгә сыға
ҠЫБЫЛЙЫУ ҡ. диал. Йымылдау. Ҡыбылйып алмай ултырған ҡыҙ.
күренеү,
2. ата-әсәнең ҡатын-ҡыҙ енесенән булған ба
ҡ ы Б ьш л аты у ҡ. Бер аҙ хәрәкәтләндереү,
лаһы. Гәрәй ир етеп килгән саҡтарҙа Мисбах
аҙ ғына хәрәкәт иттереү; ҡуҙғатыу, ҡыймылда
ҡарттың өс ҡыҙы ла кейәүгә киткәйне инде. Ҡа
тыу. Ҡулды ҡыбырлатыу. Бармаҡтарҙы ҡыбыр тыны ҡыҙҙарының башлы-күҙле булыуына шат
латыу, ■ Юлдыбикә әбей был юлы ла ,,тура гы ланып бөтә алманы. Б. Бикбай. / югары Иленең,
на уҙып китмәне, иң элек урындыҡ ситенә улты туған халҡының ҡатын-ҡыҙ енесенән булған
рып иренен ҡыбырлатып, бик оҙаҡ әллә ниҙәр тоғро вәкиле. Башҡортостан ҡыҙы. ж Аҡ ебәк
уҡып дога ҡылды. Т. Хәйбуллин.
тәй йомшаҡ тауыштарың Урал ҡыҙы ҡушып
йырланы. X. Ғәбитов. Ил-әсәнең һин һөйөклө
ф Ҡолаҡ ҡыбырлатҡан мал юҡ бер ниндәй ҙә
мал юҡ тигән мәғәнәлә әйтелә. Өй булган менәи
ҡыҙы, күҙ алдында үҫтең донъяның. Яҙмышыңа
ни — кәртәлә ҡолаҡ ҡыбырлатҡан мал юҡ, ашар- нисек һоҡланмайһың, Башҡортостан — Бәхетэсергә лә бөткән (Әкиәттән). Ҡыл да ҡыбырлат
станым. «Башҡортостан ҡыҙы», 1971, № 3.
мау булған эште эшләмәй тик йөрөү. [Сәфәр:]
3. Кейәүгә бирелгән еткән бала. Сеңләү, ғәҙәт
Ай, әттәгенәһе, аптырамагыҙсы юҡҡа! Ҡыл да тә, кейәүгә оҙатылыусы ҡыҙҙың ата әсәһе, ту
ҡыбырлатмай нисек түҙеп ятмаҡ кәрәк! X. Наза
гандары менән хушлашыу ваҡытында башҡары
ла. М. Сәғитов.
ров. Йорт таҙарта бабаһы, утын яра атаһы. Ҡыл
4. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың береһе
да ҡыбырлатмай Мансур, шул да булдымы ба
тыр?! М. Ғәли.
(арыҫлан менән Үлсәү йондоҙлоҡтары уртаһын
ҡ ь ш ы р л а у ҡ. 1. Һиҙелер-Һиҙелмәҫ хәрәкәт
ләнеү, хәрәкәт яһау; ҡуҙғалыу, ҡыймылдау.

Ҡыбырлап тороу. Ҡыбырламай ултырыу.
■ [Айыу] ҡыбырламаһаң теймәй, килеп еҫкәп
ҡарай ҙа, үҙ юлына китә. М. "Гажи. / Кәүҙәнең
ҡайһы бер ағзалары хәрәкәткә килеү, хәрәкәт
ләнеү. Уларҙың аяҡ бармаҡтары көй ыңгайына

да урынлашҡан).
ф Ейән ҡыҙ сит ауылға иргә сыҡҡан ҡатындың
ҡыҙы (әсәһенең ауылдаштары өсөн). Ҡыҙ алыу
килен төшөрөү. Ҡыҙ биреү ҡыҙыңды кейәүгә
биреү. Ҡыҙҙар уйыны яҙ көнө ҡырға сығып,
ашарға бешереп, күңел аса торған ҡатын-ҡыҙ
уйыны; ҡарға бутҡаһы. Ҡыҙ инсеһе килен булып
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төщкән ҡыҙҙың кейәү йортона алып барған инсе
малы. Ҡыҙ йәрәтеү диал, ҡыҙ килещеү. Ҡыҙ
йәшереү этн, егеткә ҡ уты р алдан ҡыҙҙы йәшергән булып эҙләтеү, бүләк биреп еңгәләренән
таптырыу. Ҡыҙ йәшереү бер Хәнәнән ҡалган

ҙың килеп инеүен күргәс, аптырап китте. Д. И с

йола түгел, ата-баба йолаһы. Кәләш кәрәк бул
һа, табыр әле. М. Буранғолов. Ҡыҙ килетеү ата

Д. Юлтый.

йортонда ҡыҙҙы бирергә (йәки алырға) булып,
үҙенең ризалығын алып, үҙ-ара һөй ләтеп киле
т е ү . Ҡыҙ күҙләү һайлап алыу өсөн ҡыҙ ҡарау.
Ҡыҙ күсереү әйттерелгән ҡыҙҙы егет йортона
килтереү, килен төшөрөү. Ҡыҙ ҡотой ҡыҙҙар
араһында йөрөүсән, ҡыҙҙар менән бергә уйнарға
әүәҫ малай. Ҡыҙ ҡуты у егет менән ҡыҙҙы ҡ ау
ыштырыу. Кыҙ бер ергә йәшенә, Уны еңгәләре

., эҙләп табалар ҙа, ҡыҙ ҡуша торган аулаҡ
өйгә алып баралар, М. Буранғолов. Ҡыҙ оҙатыу
кейәүләп йөрөгәндән һуң ҡыҙҙы егет йортона
оҙатыу. Ҡыҙ тәкә 1) ике енесле к ет е; хөнәсә;
2) ҡыҙ ҡотой. Ҡыҙ һоратыу ҡар, ҡыҙ әйттереү.
Ҡыҙ әйттереү к и л етеү өсөн ҡыҙҙың ата-әсәһенә Яусы ебәреү. Морондоҡ ҡыҙ йола буйынса,
морондоҡ әсәгә ҡыҙ итеп яһап алынған ситтән
төшкән килен кеше; ҡиәмәт лек ҡыҙ; үкел
ҡыҙ. Хур ҡыҙы 1) дини ҡарашса, ожмахтағы
гөнаһһыҙ ҡыҙ; 2) бик һылыу, инсаФлы
ҡыҙ.

• Атанан тыумай ул булмаҫ, инәнән тыумай
ҡыҙ булмаҫ, Мәҡәл. Атаһына ҡарап улын ҡос,
инәһенә ҡарап ҡыҙын ҡос. Әйтем. Боҙ башына
боҙ етә, ҡыҙ башына ҡыҙ етә. Мәҡәл. Бохар
даны менән буҙ итер, ата даны менән ҡыҙ үтер.
Мәҡәл. Ебенә күрә буяуы, ҡыҙына күрә кейәүе.
Әйтем. Кейәүгә китәһе ҡыҙҙан бумала ла ҡурҡыр. Әйтем. Кыҙ буй етһә күҙгә сөйәл. Мәҡәл.
Ҡыҙҙың күҙе ҡыҙылда. Әйтем. Ҡыҙ инәһе ҡырҡ
булыр, ҡырҡ беренсеһе сыбыҡ булыр. Әйтем.
Ҡыҙлы өйгә ҡырҡ ат бәйләнер. Әйтем. Ҡыҙ на
мыҫы ҡыл өҫтөндә, ҡылдан төшһә — ил өҫтөндә.
Мәҡәл. Ун алтыла ҡыҙ — солтан, ун етелә —
сулпан, егермелә — гөлбостан, егерме берҙә —
суртан. Мәҡәл.
ҡ ы ҙ а м ы ҡ 1 и. 1 . Тәнгә ваҡ ҡына алһыу
һипкелдәр сығып, әҙ генә температура күтәре
леп, ике-өс көндән үтә торған йоғошло балалар
ауырыуы. Ҡыҙамыҡ менән ауырыу.

2. диал. ҡар. ҡыҙылса *.
ҡ ы ҙ а м ы ҡ 2 и. диал. Ҡыҙыл шәшке (ҡар.
шәшке ‘).

ҡ ы ҙ а рты у ҡ. 1. Ҡыҙыл төҫкә индереү; ҡы

ламов.

ҠЫ ҘАр ЫНЫУ к. 1. Ҡан йүгереп, ҡыҙыл б у 
лыу; йөҙгә ҡыҙыллыҡ йүгереү, һүҙемдең урын

һыҙ булыуына уңайһыҙландым, ҡыҙарындым.
ҠЫ ҘАр ЫУ ҡ. 1. Ҡыҙыл төҫкә инеү, ҡыҙыл
булыу. Ҡыҙарып таң ата. ■ Ҡыҙарып ҡалҡҡан
ҡояшты һайрап ҡаршылай ҡоштарың. Оалауат
Юлаев. / Ҡан һауып йәки ҡан йүгереп, ҡыҙыл
булыу. Асыуҙан ҡыҙарыу. Бурлаттай ҡыҙарыу.

Ҡыҙарып янып тороу.Уттай ҡыҙарыу.■ Зәйнәп
менән Сәйҙел был һүҙҙәрҙән ятып ҡыҙарганса
көлдөләр. Ғ. Оәләм. / Өлгөрөп беш еү, ҡыҙыл
төҫкә инеү. Ҡыҙарып бешеү, ш Ҡурай еләге
ҡыуаҡта ҡыҙара, сирень сәскә ата, көн көлә.
М. Хәй. Бейек тауҙа сейә булһам, ҡыҙарып бе
шер инем (Халыҡ йырынан).
2. Уңайһыҙланып, оялып, ҡыҙыл булыу. Йөҙ
ҡыҙара. Оялып ҡыҙарыу, ш Хаят ҡыҙарып ба
шын түбән эйҙе, ни тип әйтергә лә оялды. Һ. Д ә ү 
ләтшина. Бәгерем, тиһәм, яҙыҡ булыр ине, үҙем
яҙам, үҙем ҡыҙарам, X. Ғиләжев. Үҙе оялган бу
ла ул, үҙе ҡыҙарган була, иртән торһа, кәрзин
тагып, ҡабат баҙарга сыга. Т. Арслан.
ф Ҡан ҡыҙарыу ҡан төҫөнә инеү. Ҡан ҡыҙар
ҙы бөтә һыу өҫтө. Т. Арслан. Ҡыҙара бүртеү
ҡанға тулышып ҡыҙарыу. Таң ҡыҙарыу таң бе
ленеү. Таң ҡыҙарыу түгел, ҡояш сыҡһын, тан
һыҡтарым ҡанмай ҡайтмайым (Халыҡ йыры
нан).
ҠЫҘАр ЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡыҙарыу. Ҡыҙа

рышҡан йылга ҡамыштары башын эйеп тора,
тын алмай, ҡыҙара ер, өс «икеле» алган Тәлгәт
үҙе генә ҡыҙармай. Т. Арслан.
ҠЫҘАу [РУе. кузов] и. Ҡабыҡтан яһалған ҡул
кәрзине; тубал. Тугыҙаҡ әбей тугыҙ улына тугыҙ
йүкә ҡыҙау биреп урманга ебәрҙе, ти. «Ек мәр
гән».

ҠЫҘАШ и. Ут ҡулланмай тимерҙән сүкеп
төрлө нәмә эшләү оҫтаһы; һыуыҡ тимерсе. Бөтә

йәйләү буйында һаҙаҡ һугып ҡыҙаштар Урал
буйын шаңгыратты. М. Буранғолов. Батша башҡорттарга тимерлектәр ҡороуҙы тыйгас, ҡыҙаш
тар — һыуыҡ тимерселәр генә ҡалган. Ғ. Х ө 
сәйенов.

ҠЫҘҒАНДЬШЫУ ҡ. эйһ. ф. ҡар. ҡыҙғаныу.
Нәмәне сит кешегә бирергә ҡыҙгандыра.
ҠЫҘҒАНСЫҠ

с. 1.

Көнләшкән,

көнсөл.

Ҡыҙгансыҡ ҡатын. Ҡыҙгансыҡ булыу.

2. Кешенән нәмәһен ҡыҙғанған; һаран. Ҡыҙ
ҙыл итеү. Ана шул ҡуйы ҡыуаҡлыҡ артына,
гансыҡ кеше.
офоҡто ҡыҙартып, ҡояш байый. С. Агиш. / Ҡы
% Ҡыҙгансыҡтың ашы ҡарынды ауырттырыр.
ҙылға буЯу. Ҡатын-ҡыҙҙар пудра яҡҡан, һөрмә
Әйтем.
тартҡан, ирен ҡыҙартҡан, А. Таһиров.
ҠЫҘҒАНЫС с, 1. Й әлләү тойғоһо уятҡан,
2.
Уңайһыҙлыҡ хисе уятыу; оялтыу. Йөҙҙө
ҡыҙартыу, ш Салих текләп ҡарап, Соняны ҡы йөрәк әрнеткес. Ҡыҙганыс кеше. ш Илайым тик
ярлы, меҫкен, ҡыҙганыс халҡым өсөн. Ш. Б а
ҙарта. Б. Ишемғол.
бич.
• Үҙ бите оялмаган кеше битен ҡыҙартҡан.
2. Үкенеү тойғоһо уятҡыс, үкенесле. Ҡыҙга
Әйтем. Ҡыҙартмайым тиһәң йөҙөңдө, энә күҙе
нән үткәр һәр һүҙеңде. Әйтем.
ныс хәл. ш [Сәгиҙә:] Алдынгыларҙан һаналып
ҠЫ ҘАр ЫНЫП-БҮр ТЕНЕҮ ҡ. һөйл. Ҡыпкилгән минең класым бер нисә көн эсендә генә
ҡыҙыл булып бүртенеү. Сәгиҙә ни тип әйтергә лә
шундай хәлдә ҡалганмы ни? Ғәжәп һәм бик ҡыҙ
белмәй, ҡыҙарынып-бүртенде. М. Тажи. Ҡыҙа ганыс һүҙ ишетәм мин һеҙҙән. М. Тажи.
рынып-бүртенеп, ҡаҙан тирәһендә бешеренеп
3. (йәки ҡыҙғанысҡа ҡаршы) инш. мәг. Нимә
йөрөгән Хәйерниса еңгә, һис көтмәгәндә Сабиргәлер үкенес белдергәндә әйтелә. [Ҡадир:] Ҡыҙ-
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ганыс, шул саҡта мин дә булмаганмын. Б. Бик

дарын яҙгы ҡояш нурында ҡыҙҙырып ултыра,

бай.

Ғ. Шәрипов.
3. Бик нытс эҫетеү; яндырыу. Көн ҡыҙҙыра.

ҡ ы ҙғ а н ы с л ы С. 1. Үкенеү тойғоһо уятҡыс;
үкенесле. Ҡыҙганыслы тормош,
2. а Уыр кисерештәр уятҡан, Фажиғәле. Ҡыҙ

ганыслы хәл,

ҡ ы ҙ ғ а н ы у ҡ. 1. ауы р хәлдә күреп, аяп,
әсенеү; йәлләү. Анау сыр-ялангас торган кәртә
ләге малды ла әҙерәк ҡыҙганырга кәрәк, Т1. Й ә
нәби. Рәхим, шәфҡәт күрһәт, ҡыҙган, бабай!
Туңам, индер йылы торлаҡҡа, Ғ. амантай. Күҙ
ҙәрем алдында илап, ярлы меҫкендәр үтә, ярлы
ларҙы ҡыҙганыуҙар йәш күңелде әрнетә, Ш. Ва
бич. Бел: дошманды ҡыҙганыу юк һис күңел
дә,— һунарсылай йәнен ҡый һин, батыр улым.
р . Ниғмәти.
2. Ҡ улдан ебәрергә, бирергә йәл күреү; йәл
ләү. Аҡсаны ҡыҙганыу.Донъя малын ҡыҙганыу.

Көстө ҡыҙганыу, ■ Сәйҙел ҡыҙганманы, аҡса
тапты, курортҡа путёвка булдырҙы, Ғ. Сәләм.
Атаҡайым мине һаталыр, әсе икмәген ҡыҙганып
(С еңләүҙән).

■ Ҡояш ҡыҙҙыра. Урман аралап барган юлда
бөркөү, исмаһам, әҙ генә лә ел иҫмәй. Д. Юлтый.
Аяҡ аҫтындагы ҡырсын табанды ҡыҙҙыра. 3 . Би
ишева. / Тәнде яндырыу, тән эҫелеге күтәрелеү.

Өшөү үтеп, ҡыҙҙыра башлагас, Емешкә тагы ла
ауырыраҡ булды. Башы сатнаны. Тыны быуыл
ды, 3 . Биишева.
4. күсм. Нервыны тсуҙгатып, ярһытыу. Ҡанды
ҡыҙҙырыу. Юҡты барҙы һөйләп атайыңды ҡыҙ
ҙырма,
5. күсм, һөйл. Эшкә ебәреү (моторҙы); тоҡан
дырыу. Машинаны ҡыҙҙырыу, ш Ҡустым, ҡыҙ
ҙыр машинаңды! — тип, теге шофёрга бойороу
ҙан да тартынманы, Ф . Иҫәнғолов.
6. күсм, Нытс итеп орошоу; әрләү. Бер көн
уҡырга бармай ҡалһаң, Басареев беҙҙе ҡыҙҙыра
торгайны. Ш. Насыров.
ф Бауырын ҡыҙҙырыу тсыҙыу хәрәкәт менән
ярһытыу. Егет саптырып йөрөп, толпарҙың бау

ырын ҡыҙҙырып ала ла, ҡапҡа аша ыргып, күҙ
ҙән югала (Әкиәттән). К үҙҙе ҡыҙҙырыу ҡар.
күҙ. Ҡанды ҡыҙҙырыу ҡар. ҡан *.
нан).
•
Ат тоягын ҡыҙганган ылауҙан ҡотолмаҫ. ҠЫҘ-ҠаТЫН и. йыйн. ҡар. ҡатын-ҡыҙ.
ҡ ы ҙ ҡ о р а т и. диал. Ҡыҙ-ҡырҡын.
Әйтем. Кыҙганганды ҡыҙыл эт ашаган, Мәтсәл.
ҠЫҘ-ҠЫрҠЫН и. йыйн. Ҡ ыҙҙар, һеҙҙе
Тәңре ашын шайтан ҡыҙганган, Мәҡәл.
ҡ ы ҙға н ы ш ы у ҡ, урт, ҡар, ҡыҙғаныу 1. маҡтап йырлар, ҡаҙ өмәһе яһар ҡыҙ-ҡырҡын.
Ш. Бабич. Тауга сыҡҡан ҡыҙ-ҡырҡын эркелеп,
Кыҙганышып илау,
барыһы ла ташҡан һыуҙай тулҡынып, һандугаҠ Ы Ҙ Ғ а т а У и. Көйөлдө һыматетар ғаиләһенә
стай һайрашалар елкенеп (Халытс йырынан).
ҡараған мөгөҙ һыматс супайлы, оҙон моронло,
Ҡ Ы ҘЛ аЙ р. Ҡыҙ көйө; тсыҙлата. Ҡыҙлай
оҙон аятслы, тсара һор төҫлө һаҙ тсошо. Ҡыҙгатау
тауышы, Кыҙгатау ояһы, ш Тау битләүендәге алыу.
ҠЫҘЛата р . Ҡыҙ көйө; тсыҙлай.
тугайҙа ,, ҡыр өйрәктәре, ҡыҙгатау,тәгәрлектәр
ф Ҡарт булһа ла, ҡыҙлата ал. Әйтем.
осоп йөрөй. С. агищ.
ҠЫҘЛЫҠ и. 1. Ҡыҙ булып йәшәгән ваҡыт;
ҠЫҘҒЫЛТ с. Ҡыҙылға тартым. Кыҙгылт нур.
Кыҙгылт саң. Кыҙгылт һары.
ҡыҙ баланың кейәүгә сыҡҡанға тиклемге ваҡы
ты. Ҡыҙлыҡ дәүере, ш Ләкин Йәмилә, бисара,
ҠЫҘҒЫЛТ Л аН Ы у ҡ. Ҡыҙғылт төҫкә инеү;
яңы гына ҡыҙлыҡ донъяһынан сыгып, ҡатын
тсыҙғылт булыу. Ҡыҙ пристандең бер ситендә
кояш нурына ҡыҙгылтланган диңгеҙгә ҡарап то булган, үҙен-үҙе туйҙырып, яңгыҙ тороп өйрән
мәгән. М. ҒаФури.
ра. С. агиш.
2.
Ҡыҙ саФлығын билдәләгән яры; ғиФФәт.
ҡ ы ҙ ҙ а р и. Ҡәйен һеңле (иренең һеңле
һе).
Ҡыҙ кешегә тәүге никах төнөнән һуң 3-5 көн
буйы енси бәйләнеш гыйыла: ҡыҙлык пәрҙәһенҠЫ ҘҘЫ р ҒЫС с. Д ауалау матссаты менән
ауырттсан ергә һалынған дарыулы йәки йылы
дәге ярага микробтар инеүе ихтимал. В. Ғүмә
сепрәк; боҫлама, компресс. Билгә ҡыҙҙыргыс
ров.
һалыу.
ҡ ы ҙ м а с. 1. ҡар. ҡыҙмалы. Ҡыҙма кеше.
ҡ ы ҙ ҙ ы рм а с и. Төйөлгән картуФтса тсыҙҠыҙма булыу.
ҙырылған он һалып бешергән ашамльпс. Ҡыҙ
2.
ҡар. ҡыҙмаса. Ҡыҙма булыу, ш Камил
ҙырмас бешереү.
һуңгы көндәрҙә, Зинүнәне осратмаҫ өсөн, НисаҠЫҘҘЫҒТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡыҙҙырыу. Ит
ларга килмәй башланы. Бөгөн дә [ул] Нисаларҡыҙҙыртыу. Ҡурмас ҡыҙҙыртыу.
га ҡыҙма баш менән генә килеп инде. Ә. В ә
Ҡ Ы ҘҘЫ р ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡыҙҙырыу.
ли.
Ҡыҙҙырылган балыҡ.
ҠЫҘМалаНЫУ ҡ. Ҡыҙыулыҡ күрһәтеү,
3. диал. ҡар. көнләшеү 1. Ҡыҙганмай ҙа, көн
ләшмәй ҙә, баҡһаң, яратмай икән (Халык йыры

Ҡ Ы ҘҘЫ р ЫУ ҡ. 1. Утта эҫетеү, эҫе итеү.

Мейесте ҡыҙҙырыу. Табаны ҡыҙҙырыу. Тимерҙе
ҡыҙҙырыу. ■ Ҡыҙрас уртансы кейәүҙең арҡа
һына балдаҡ ҡыҙҙырып баҫа (Ә киәттән)./ ашамлытсты һыуһыҙ һауыт менән уттса тотоу, тсурыу.

Ит ҡыҙҙырыу. Ҡурмас ҡыҙҙырыу. ш Кинйәби
кә .. башаҡты ыуып, ҡыҙҙырып, килелә төйөп,
бутҡа бешерҙе, Ж. Кейекбаев.
2.
Ҡояшҡа, эҫегә йылытыу. Мейескә арҡаны
ҡыҙҙырыу, ш Бына әле лә әбей тубыҡ быуын

ҡыҙыу холоҡло булыу.
ҠЫҘМаЛЫ с. Тиҙ ҡыҙып китеүсән, ҡыҙыу
холоҡло; ҡыҙма. Ҡыҙмалы кеше. Ҡыҙмалы

булыу.

ҠЫҘМаСа С. Бер аҙ эсеп, ҡыҙып алған. Ҡыҙ
маса булыу. Ҡыҙмаса кеше. ■ Ҡыҙмаса баштан
берәүҙе кисә хаҡһыҙ маҡтаным, иртән торгас,
үҙ-үҙемә бер аҡланыу тапманым, М. Кәрим.
ҠЫҘМаСалаНЫУ ҡ. Ҡыҙмаса хәлгә килеү.
Ҡымыҙ эсеп ҡыҙмасаланыу.
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ҡыҙ
ҡ ы ҙ м а й с. диал, ҡар, ҡыҙма 1, Ҡыҙмый

кеше,
ҡ ы ҙ н а у ҡ. диал. Әсеп, бызырлау; ғызлаУ.—
Ана, ҡымыҙыгыҙ ҡыҙнап ултыра, йышыраҡ бе
шегеҙ, әйттереп тормагыҙ. Һ. Дәүләтшина.
ҡ ы ҙ р а с с. иҫк. Ҡыҙыу холоҡло, ҡыҙыу тә
биғәтле. Ҡыҙрас кеше.
ҡ ы ҙ р а т а у и, диал. Ҡыҙғатау. Ҡыҙратау
ояһы, Ҡыҙратау йомортҡаһы,
ҠЫҘра у с, ҡар, ҡыҙыу 2 4.
ҡ ы ҙ ы ғ а й т ы у ҡ. Ҡыҙыҡҡа әйләндереү,
ҡыҙыҡ итеү. Кисәне ҡыҙыгайтып ебәрҙе,
ҡ ы ҙ ы ғ а й ы у ҡ. Ҡыҙыҡҡа әйләнеү, ҡыҙыҡ
булыу. Йәйгелеккә йәштәр ҡайтты, ауылда эш

ҡыҙыгайҙы.

ҠЫҘЫҒЫУ (ҡыҙыҡ*) ҡ. 1. Күңел биреү, әүмаУығыУ. Ҡыҙыгып тыңлау, Ҡыҙыгып
уҡыу, Ҡыҙыгып ҡарап тороу, ш Үткер йәштәр
ҙең ҡайһы берҙәре бындай прокламацияларҙы
тотош ятлап алып, уны ҡыҙыгып тыңлаган ип
тәштәренә лә, ололарга ла һөйләйҙәр ине.
рәү;

Һ. Дәүләтшина.
2. Күңел биреп, һоҡланып, йөрәкһеү. — Тан
саға бик ҡыҙыгып ултырам да, мөмкин түгел бит
әле. Д. Юлтый. Был ҡыҙ егеттең батырлыгына,
матурлыгына бик ҡыҙыга (Әкиәттән). Мөмкинме

ҡыҙыҡ йырга ҡыҙыҡмаҫҡа, моңланып моңло
көйгә бойоҡмаҫҡа, Ш. Бабич. Уралҡайҙың аҫты
алтын, өҫтө шигыр, үҙе нур; киләсәктә был ергә
хоҙай үҙе ҡыҙыгыр. Ш. Вабич.
3. Иимәнелер үҙеңдә бУлдырыУ иәки нимәгә
лер эйә бУлыУ теләге УяныУ. Аҡсага ҡыҙыгыу.

ҡыҙ
д ер ә. — Ҡыҙыҡ, ниңә һеҙ минең теш менән ҡы
ҙыҡһынаһығыҙ? с . агиш.
□
Ҡыҙыҡ итеү көлкө хәлгә ҡалдырыу. Т үҙем-

голдоң иптәштәре зиндандагы тотҡондарҙы
иреккә сыгарган, ә дейеүҙең үҙен ҡыҙыҡ итергә
булган, ти (Әкиәттән). Ҡыҙыҡ күреү ҡыҙыҡҡа
һанаУ.

ҡ ы ҙ ы ҡ а й и. 1. Ҡыҙ кешегә кесерәйтеп йәки
иркәләтеп әйтеү һүҙе.
2. Таныш бүлмаған ҡыҙҙы белдереү һүҙе.

Урамдан бер ҡыҙыҡай килә.
ҡ ы ҙ ы ҡ а с и. ҡар. ҡыҙыҡай.
ҠЫҘЫҠЛ аН Ы У ҡ. ҡар, ҡыҙығайыү.

ҠЫҘЫҠЛЫ с. 1. Көлкө килтергес; ҡыҙыҡ,
мәрәкә. Ул [Индрил] ҡыҙыҡлы анекдоттар һөй
ләп төнгә тиклем беҙҙе көлдөрҙө, Д. Юлтый.
2. Күңел биләгес; мауыҡтырғыс, ҡыҙыҡ. Ҡ ы 
ҙыклы асыш. Ҡыҙыҡлы уйын. Ҡыҙыҡлы әкиәт,
■
Күмәк кеше бергә эшләгәндә, әллә ни эшләп
эш үҙе лә ҡыҙыклы була бит ул. Ғ. Дәүләтшин.

ҠЫҘЫҠТЫРҒЫС с. Күңел биләгес, күңел
әүрәткес; ҡыҙыҡлы. Ҡыҙыҡтыргыс хәл.
ҠЫҘЫҠТЫРЫУ ҡ. 1. Ҡыҙығыу тойғоһо
үятыу. Китап менән ҡыҙыҡтырыу. Э ш менән
ҡыҙыҡтырыу.
2. К үңелде тартыу, күңелде йәлеп итеү; ҡы
ҙыҡһындырыу. Ҡыҙарып ултырган алмалар беҙ

ҙе хәҙер башҡа ваҡыттагы кеүек ҡыҙыҡтырмай.
Д. Юлтый.
3. К үңелде тартыу, һоҡландырыу. Хәҙер ни

өсөндөр һис кенә лә ҡыҙыҡтырмай мине һылыу
ҙар, А. Игебаев.

Түрәлеккә ҡыҙыгыу, ш Донъя малдарына ҡы
ҙыҡманым, ҡыҙыҡманым еңел табышҡа, А, И ге

ф Матди яҡтан ҡыҙыҡтырыу өҫтәмә хаҡ кеү
ек нәмә менән эшкә ихласландырыу; эшләү дәрте
баев.
уятыу.
•
Иҫәр ҡыҙыгыр матурга, аҡыллы — батыр ҠЫҘЫҠҺЫҘ с. Иғтибарҙы тарта, күңелде
га, Әитем. Ҡыҙ тип ҡыҙыҡма, ҡәйнә ҡыҙҙан әүрәтә алмаҫлыҡ. Йондоҙом өмөтһөҙ, күҙ илай
ярала. Әитем.
өҙлөкһөҙ, ҡаҙалһын донъяһы — күңелгә ҡы
ҡ ы ҙ ы й и. Ҡыҙ кешегә өндәш еү һ ү ҙ е . — ни ҙыҡһыҙ. Ш. Бабич. Ата кеше һаҡал һәм мыйыҡ
хәл, ҡыҙый, шәпме? — тине Шакир, Зөһрәнең һыҙ, әллә нисек, бер ҙә ҡыҙыҡһыҙ. М. Тажи.
алдына туҡтаны, Ғ. Хәйри.
ҠЫҘЫҠҺЫНДЫрЫУ ҡ. 1. Ҡыҙыҡһыныу
ҠЫҘЫҠ с. 1. Көлкө килтергес, мәрәкә. Ҡ ы  тойғоһо уятыу. Э ш менән ҡыҙыҡһындырыу.
ҙыҡ ваҡига. Ҡыҙыҡ хәбәр. Ҡыҙыҡ хәл. Ҡыҙыҡ
2. К үңелде, иғтибарҙы тартыу. Беҙҙең урман

һүҙ. Ҡыҙыҡ табыу. Ҡыҙыҡ булыу. Ҡыҙыҡ итеп
һөйләү, / / Ҡыҙыҡҡа һанау, ш Шуныһы ҡыҙыҡ
бына, ха-ха-ха: йүгереп йөрөгән бәләкәй малай
ҙар, тубыҡ тиңе күлдәк кейгәндәр, бот буйҙары
асыҡ, ыштан юҡ. Ғ. амантай. Үткән көндө улар
хәтерләйҙәр, йәшлек ҡыҙыҡтарың һөйләйҙәр,

хазинаһы был байҙы бик ныҡ ҡыҙыҡһындыра.

Ғ. Оәләм.
2. Күңел әүрәткес; ирмәк. Ҡыҙыҡ китап. Ҡ ы 

менән ҡыҙыҡһыныу. Халыҡ ижады менән ҡы
ҙыҡһыныу,

ҙыҡ тамаша. Ҡыҙыҡ уйын. Ҡыҙыҡ эш. Ҡыҙыҡ
итеп йәшәү, / / Ҡыҙыгын табыу, ■ Йәш күңел
бит инде, миңә тәү башлап ҡаласа барыу ҙа бик
ҡыҙыҡ булып тойолдо, Т. Йәнәби. Әгәр һәр саҡ
татлы булһа, ни ҡыҙыгы булыр донъяның,

2. Иимәнелер белергә, уның айышына төшөргә
тырышыу. Утыҙ-утыҙ биш йәштәрҙәге иптәш

М. Хәй.
3. Ғәҙәттән тыш, аптырарлыҡ, ғәжәп. Ҡыҙыҡ

кеше, ш [Дилә:] Әсәй, Ныязгол олатайым әллә
ниндәй бер ҡыҙыҡ машина алып ҡайтып ултырт
ҡан. Һ. Дәүләтшина. Өс көн үткән, биш көн үт
кән, ете көн үткән, бай һаман бер ҙә эш ҡушмай,
ти. Ҡыҙыҡ бай икән был, тип уйлаган, ти, Омор
ҙаҡ (Әкиәттән).
4. инш. мәг. Һөйләүсенең ғәжәпләнеүен бел
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Д. Исламов.

ф Материаль яҡтан ҡыҙыҡһындырыу шул уҡ
матди яҡтан ҡыҙыҡтырыу (ҡар. ҡыҙыҡтырыу).

ҠЫҘЫҠҺЫНЫҮ ҡ. 1. Мөһим күреп, ҡыҙыҡ
һанап, иғтибарҙы, күңелде бәйләү; мауығыу. Эш

,, Сәгиҙәнең тормошо, үткән юлы менән ҡыҙыҡ
һынды. М. Тажи. Сыртланов агай ҡыҙыҡһына
төштө: «Туҡта әле, һин, мырҙам, рәтләп һөйлә.
Нисек инде һеҙ ике кеше?» С. агиш . Беҙҙең
мәктәптә шахмат буйынса ярыш уҙгарырга бул
дылар, Был ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырҙы, 3. Х ис
мәтуллин. Трактор яҡынлашҡан һайын Әхмәт
тең кыҙыҡһыныуы артты, М. ҒаФури.

ҠЫҘЫҠҺЫНЫу СаН с. Һәр нәмә менән
ҡыҙыҡһыныу ғәҙәте булған; нимәнелер белергә
тырышҡан. Ҡарабайҙың ҡыҙыҡһыныусан ауыл
даштары таң атыр-атмаҫтан ук уның тирмәһе

ҡ

ҡыҙ

ҡыҙ

янына йыйылып, йоҡоһонан уяныуын көтәләр,

Ш Ҡыҙыл телем тыйманым, ҡыҙым өйөнә
һыйманым, Мәҡәл. Үтә ҡыҙыл тиҙ уңа, Мәҡәл.
ҠЫҘЫЛ 2 и, иҫк. Алтын.
ҠЫҘЫЛ 3 и, диал. Тут.

«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ҠЫҘЫҠҺЫНЫҮСАНЛЫҠ и, Ҡыҙыҡһыныусан булыу. Шуга күрә Фатима шикләнәп түгел,

бәлки, ҡатын-ҡыҙҙарга хас үтә ҡыҙыҡһыныусан
лыҡ тойгоһона бирелеп, һөйгәне артынан күҙә
тергә булды. Б. Бикбай.
ҠЫҘЫЛ 1с. 1. Спектрҙағы Төп төҫтәрҙең бере
һе; ҡан төҫөндәге. Ҡыҙыл байраҡ. Ҡыҙыл күл
дәк. Ҡыҙыл таҫма. Ҡыҙыл яулыҡ, ■ Ал, ҡыҙыл,
зәңгәр сәскәләр күҙҙәрҙе ялмап тора; мөлдөрәп
ятҡан күлдәрҙә балыҡтар уйнап тора. р . Ниғмә
ти. Күк күгәрсен тигән ҡошҡайҙың аяҡтары ҡы
ҙыл, үҙе күк (Халыҡ йырынан).
2. Үҫемлек, йәнлек һәм ҡайһы бер минерал
атамаларҙың аныҡлаусыһы булып килә. Ҡыҙыл

бөрлөгән. Ҡыҙыл көртмәле. Ҡыҙыл ҡарагат.
Ҡыҙыл тал. Ҡыҙыл төлкө. Ҡыҙыл яҡут. ш Беҙ
уҡыган заманда бойҙай,һоло, тары, арыш куль
туралары гына бар, уларҙың да сорттары ҡыҙыл
башаҡ менән ҡылсыҡлы бойҙайҙан уҙмай ине.
Н. Ҡәрип. / Ҡатмарлы төҫ атамаларының бер
өлөшө булып килә. Бурлат ҡыҙыл. Ҡара ҡыҙыл.

Ҡыҙыл күк. Ҡыҙыл һары. Сейә ҡыҙыл. Ҡыҙыл
күк ат. ш А ш артынан ҡорот иҙеп ҡатылган,ҡа
ра борос һалынган һурпа бирелде. Унан һуң
[ҡунаҡтар] ҡуян ҡанындай ҡара ҡыҙыл итеп
бешерелгән сәй эстеләр. В. Викбай.
3. күсм. р еволюңион көрәшкә, Оовет ҡороло

ҡ ы ҙ ы л а й ы у ҡ. Ҡыҙыл төҫкә инеү; ҡыҙа
рыу. Башҡортостан тәне ҡара янган меңәрләгән

ҡамсы әҙенән, беҙҙең ҡанды әгәр бергә йыйһаң
ҡыҙылайыр ине диңгеҙҙәр, Б. Бикбай.
ҠЫҘЫЛБАЛЫҠ и. Мәрсен һымаҡтар ғаилә
һенә ҡараған ҡараһыу тәңкәле, оҙонса тәнле,
ҡыҙғылт ҡанатлы бик эре йыртҡыс балыҡ.

ҠЫҘЫЛГВАр ДЕЕЦ и. ҡар. ҡыҙылгвардиясы.
ҠЫҘЫЛГВАр ДИЯСЫ и. Ҡыҙыл гвардия саФында Оовет власын яҡлап һуғышҡан кеше;
ҡыҙылгвардеец.
ҠЫҘЫЛҒҮҘ и. Карптар ғаиләһенә ҡараған
ҡыҙыл күҙле яҫмыҡ аҡ балыҡ (сабаҡҡа оҡша
ған). Ҡармаҡҡа опто, алабуга, ҡыҙылгүҙ элә
гә. Ж. Кейекбаев.
ҠЫҘЫЛҒАН и. Тарбаҡай, мурт һабаҡлы,
оҙонса япраҡлы, һабағын тотош һырып алған
ваҡ-ваҡ ҡына көрән ҡыҙыл сәскәле һыуһыл ер
үләне.
ҠЫҘЫЛҒ АН АТ" и. Карптар ғаиләһенә ҡара
ған ҡараһыу йәшел төҫлө, ҡыҙыл ҡанатлы яҫмыҡ
балыҡ. Иртәнге һалҡында бер бәләкәйерәк ала

буга менән ус аяһындай гына ҡыҙылганат эләк
те, Ф . Иҫәнғолов.
ҠЫҘЫЛҒОЙРОҠ и. Барҡылдаҡ һымаҡтар

шо һәм Ҡыҙыл Армияға бәйләнешле, революция
яҡлы. Ҡыҙыл партизандар. Ҡыҙыл офицерҙар.

ғаиләһенә ҡараған ҡалтырап торған ҡыҙғылт
ҡойроҡло урман турғайы; ҡашҡа турғай. Бөжәк

■ Әҙерләймен алгы көндәр өсөн көрәшселәр —
ҡыҙыл батырҙар! Ғ. Амантай. / и, мәг, ҡыҙылдар
Ғеволюцион ғәскәр. Ҡыҙылдарга ҡушылыу,
■ Яҙгы бер төндә ауылга ҡыҙылдар килеп ингән.
Аҡтар уларҙы бөтөнләй көтмәгән булгандар.
Шуга күрә мунса инеп ятҡандары хатта шәрә
көйҙәренә ҡасырга мәжбүр булгандар. р . Ғабд
рахманов. Б еҙ ҡушылдыҡ хәҙер ҡыҙылдарга,
беҙҙең өсөн лайыҡ шул булгас. Ш. Бабич.

ашаусы ваҡ ҡоштар: беснәктәр, ҡыҙылгойроҡтар
өсөн оялар яһап элеү бигерәк тә мөһим. «Оовет

ф Ҡыҙыл араҡы виноградтың ҡара сортынан
яһалған араҡы. Новиков еврейҙар араһына ба

рып, ҡайҙандыр, ниндәй юл менәндер бер сирек
ҡыҙыл араҡы табып килгән, Д . Юлтый. Ҡыҙыл
Армия Оовет Армияһының 1918 йылдан 1946
йылға тиклем булған исеме. Айбулат был һуңгы

айҙарҙа Ҡыҙыл Армияның Орёл, Воронеж ҡала
лары янында Деникиндың ҡаты ҡаршылыгын
еңеп, уны емереп ҡыуганын хәтерләй, 3 . Биише
ва. Ҡыҙыл мал иҫк, туҡыма, мануФактура. За
риф бай ҡыҙыл мал менән һатыу итә ине, Ғ. Ғү
мәр. Ҡыҙыл туй яңы йолалар менән үткәрелгән
туй. һәр көҙ һайын шаулап үтә был ауылда ҙур
байрамдар, мәжлестәр, ҡыҙыл туйҙар, М. Оөндөклө. Ҡыҙыл эремсек эрегән һөттө ҡыҙартҡан
сы ҡайнатып яһаған ашамлыҡ. [Табибә:] —

Асыҡҡанда, ҡоҙаса, ҡапҡыларһың,— тип, ҡо
рот, ҡаҡ, ҡыҙыл эремсек һалып, төйонсөк әҙер
ләне. 3 . Биишева. Ҡыҙыл әтәс ҡуныу ут сығып
яныу. Берҙән-бер көндө Асанбайҙың яҙмышын
улар [халыҡ] үҙҙәре хәл итә. Уның мөлкәтенә
ҡыҙыл әтәс ҡуна, пар тирмәне янып күккә оса.
И. Кинйәбулатов. Ҡыҙыл юл текстың юл башын
дағы эскәрәк индереп яҙылған өлөшө; яңы юл.

Яңы фекерҙе ҡыҙыл юлдан башлап яҙалар.

Башҡортостаны», 1983, 4 апрель.
ҠЫҘЫЛЛАНЫУ ҡ. Ҡыҙыл төҫкә инеү; ҡыҙа
рыу.
ҠЫҘЫЛЛЫҠ и. 1. Ҡыҙыл төҫ. Таң ҡыҙыллы
ғы. Шәфәҡ ҡыҙыллыгы. ш Ул [Орҡыя], сәскәләр

араһынан ҙур гына башлы, үҙенең ҡыҙыллыгы
менән күҙ яуын алып торган бер пионды алып,
Илъясҡа бирҙе. Ғ. Ибраһимов. Ҡояш батҡас,
һауала ҡыҙыллыҡ оҙаҡ торһа, аяҙ булыр. Һы
намыш.
2. Ҡандың ағышы ш әбәйеүҙән хасил булған
тәндәге ҡыҙыл төҫ. Сәлих Соняга һоҡланып,

текләп караганда, уны бөтөнләй ҡыҙарта, Соняның таҙа битенә ҡыҙыллыҡ йүгерә башлай,
Б. Ишемғол.
ф Йөҙгә ҡыҙыллыҡ килтереү хурлыҡҡа ҡал
дырыу; оятлы итеү. һеҙ, ирмен тигән егеттәр,

йөҙгә

ҡыҙыллыҡ

килтермәҫкә

тырышыгыҙ.

Һ. Дәүләтшина.

Ҡ Ы ҘЫ ЛС А 1 и. Бөтә тәнде алһыу һипкел
ҡаплап, температура ныҡ күтәрелеп, күҙ, тамаҡ
тиресәләре шешеп, тымаулага, йүткертә, хәл
һеҙләндерә торған бик йоғошло ауырыу.
ҠЫҘЫЛСА 2 и. диал. Ҡыҙылбалыҡ.
ҠЫҘЫЛТҮШ и. Алаҡас турғай һымаҡтар
ғаиләһенә тсараған артсаһы күкһел, түбәһе, ҡой
роғо, ҡанат осо ҡара, атаһының түше ҡыҙыл
төҫтә булған урман турғайы.
ҠЫҘЫНЫҮ ҡ. Тәнде эҫегә ҡыҙҙырыу. Ҡояш

ҡа ҡыҙыныу. Утҡа ҡыҙыныу, ш Алпан-толпан
баҫып Айыу ҡомда ятып ҡыҙынырга йылга яры
на килде. О. Кулибай.
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• Кеше яҡҡан утҡа ҡыҙынма, Мәтсәл.
ҠЫҘЫП-ТУҘЫУ ҡ. асыуланып ярһыу, яр
һып әрләшеү. Дәүләт күпис ҡыҙып-туҙып Үмәр

ҡарттан түләгән мәһәрен кире дәгүәләп ултыра
ине, Һ. Дәүләтшина.
ҠЫҘЫр аС и, Йортһоҙ-ерһеҙ ил теыҙырып
йөрөгән кеше. [Ҡаҙаҡ батыры —- Ҡуҙыйкүрпәс
кә:] Мин апайымды һиңә бирер инем, ..әммә һин
ҡыҙрас башҡорт булганлыҡтан, атайым .. быга
риза булыр тип ышана алмайым, «Ҡ уҙыйкүрпәс
менән Маянһылыу».
ҡ ы ҙ ы р а у к. диал. кар. ҡыҙыу 1 4.
ҠЫҘЫРБЫИ и. диал. Ҡыҙырас.
ҠЫҘЫр ТЫУ ҡ. 1. Төрлө урындарҙа булырға
мөмкинлек биреү; гиҙҙертеү. Донъяны ҡыҙыр-

тыу,
2. көс, ҡар, ҡыҙырыу.
ҠЫҘЫр ЫМ и, Н иҙеңдер эргәһенән һуҙылған
буй. Тау ҡыҙырымы. Урман ҡыҙырымы, ш Өҙөп-

өҙөп иҫкән ел йылга ҡыҙырымында сәскә атҡан
валерьяндың сөскөлт еҫен алып килде, Ш. Ян
баев. Урал гына буйы ҡыҙырым сауҡа, ата-олатай йөрөп йәйләгән (Халытс йырынан). Был ни
хәл тип уйга ҡалдылар ҡыҙырым-ҡыҙырым үҫ
кән таллыҡтар, А, Игебаев.
ҠЫҘЫр ЫНЫу ҡ. ҡайт, ҡар, ҡыҙырыу. Ҡ ы 
ҙырынып йөрөү,
ҠЫҘЫр Ыу ҡ. р әтләп, арҡыры-буй йөрөү;
гиҙеү. Ауыл ҡыҙырыу. Донъя ҡыҙырыу. Ил ҡы

ҙырыу, Урам ҡыҙырыу. Ҡыҙырып йөрөп сыгыу.
Ҡыҙырып ҡарап сыгыу. ш Урман шырлыгыңды
зыр ҡыҙыра әллә нисә төрлө кейегең. А. Игебаев.
Ул [Аҡназар] көнө буйы урман ҡыҙырып бер
йәнлек тә тап итә алмаган (Әкиәттән).
ҠЫҘЫУ 1 ҡ. 1. Бик юғары температуралы, эҫе
хәлгә килеү. Тимер ҡыҙа. Мейес ҡыҙа. ■ Зилский ҡояш ауалап, көн ҡыҙганса йоҡланы. Ғ . Д ә ү 
ләтшин. Ата-ата уттай ҡыҙа мылтыҡтың кәбәк
тәре (Халыҡ йырынан). / Еүеш көйө баҫырылып,
эҫеү; яныу. Бесән ҡыҙа. Иген ҡыҙа. ш Күтәрем-

дәрҙә, күбәләрҙә ятҡан ашлыҡ ҡыҙа, үрә башла
ны. Б. Бикбай. / ауы ры уҙан йәки бүтән сәбәптән
температура күтәрелеү; яныу. Тән ҡыҙа. ш Оҙаҡ
ҡарап торҙом һоҡланып мин хыялымдай матур
тау ҡыҙын һәм ныгыраҡ һиҙем торган һайын бит
осомдоң ҡыҙып яныу ын. X . Ҡунаҡбай.
2. Хәрәкәттән йылыныу. Варшаванан сыҡҡан
да минең уң аягым бик ауырта ине, әле ҡыҙып
китте, бугай, ауыртмай башланы. Д. Юлтый.
/ күсм. Бик етеҙ хәрәкәткә килеү, ш әбәйеү. Тә
гәрмәстәр ҡыҙгандан-ҡыҙа барып, күҙ эйәрмәй
башланы.
3. күсм. Шаштсын, ярһыу төҫ алыу, йәнләнеү.
Бәхәс ҡыҙа. Мәжлес ҡыҙа. Уйын ҡыҙа. Ярыш
ҡыҙа. / Саманан тыш көсәйеп, тсуртсыныс төҫ
алыу. Дауыл ҡыҙа. ■ һугыш ҡыҙҙы. Гитлерсы
лар атака артынан атакага ташландылар һәм,
кавалеристарҙы сигендереп, Чир йылгаһына батырырга уйланылар.Ә. И хсан. / Йөрәкһеп, яр
һыған хәлгә килеү. Ҡыҙып бейеү. Ҡыҙып һөй
ләү. ш Морат иптәш менән һөйләшә торгас, ҡы
ҙып китеп, үҙебеҙҙең егет саҡтарҙы һөйләргә
тотондоҡ. Т. Йәнәби.
4. күсм. асыуланып, нәФрәтләнеп ярһыу; ҡ о
тороу, шашыныу. Ҡәмәр ҡортҡа ҡыҙып китеп,
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мейес араһынан табагас алып, аҡырып-баҡы
рып, Гәләүҙе ҡыуа башланы. Т. Йәнәби. Батыр
үҙенең ҡыҙа башлауын тойҙо. Ҡь1ҙа башлаһа,
уның яңаҡ мускулдары һелкенә, ирендәре ҡым
тыла һәм ҡулдар йоҙроҡлана башлай торгайны.
Әле лә шулай булды. И. Ғиззәтуллин. Убыр
ҡәйнә төкөрөк сәсеп, тагы ҡыҙып китте (Әкиәт
тән). / асыуланып әрләү. Мал бирепкәй алган
йәрең түгел, инәкәйем ҡыҙыр, ҡайтайым (Халыҡ
йырынан).
5.
күсм. Нимәгәлер эйә булырға теләп йөрәк
һеү, ынтылыу; ымһыныу, ҡыҙышыу. Ҡаҙаҡтар

Исмәгил карттың өйөр-өйөр мальма, бисәһенә,
килененә ҡыҙган (Әкиәттән).
ф Күҙ ҡыҙыу нимәгәлер һоҡланып, там итеү;
ҡыҙығыу. Шундай шәп баҡсага, ҡалып ҙурлыҡ
ҡыярҙарга кемдең күҙе ҡыҙмаһын. А. ҒирФанов.

Ҡан ҡыҙыу ҡар. ҡан Эс ҡыҙыу диал. шул уҡ
күҙ ҡыҙыу (ҡар. күҙ). Атаҡайым мине бирмәҫ

ине, эсе лә ҡыҙа аҡсага (Сеңләүҙән).
• Ҡыҙҙың ҡыҙганы ҡыҙыл сәкмән. Мәҡәл.
Ҡ Ы ҘЫ У 2 с. 1. Бик юғары температуралы;
эҫе. Ҡыҙыу көн. Ҡыҙыу ҡояш. Ҡыҙыу мунса.

Ҡыҙыу тимер, ш Бер ҡыҙыу ҡул минең биттән
һыйпап уятты. Д. Юлтый. Әллә уның [ҡыҙҙың]
күҙ йәштәре сыҡҡан, әллә ҡыҙыу биткә йәбешкән
ҡар бөртөктәре ирегән ине инде, белмәйем.
Б. Бикбай. / / Ҡояш төшлөккә еткәндә, уның
ҡыҙыуынан ялан ялҡынга әйләнде. Һ. Дәүләтш и
на. [А йнурҙың] әсәһе икмәк һалган һайын мейес
тең алдына гына, күмер ҡыҙыуы бәрелеп торган
ергә, ҡамырҙан «тургай» эшләп ултырта. Н. М у
син.
2. күсм. Бик етеҙ, йылдам. Ҡыҙыу хәрәкәт.
/ / Ҡыҙыу атлау, ш Ҡыҙыу аҙымдар менән беҙ

халыҡ шаулашҡан яҡҡа йүнәлдек. Урамда ни
тиклем кеше!Артҡа ла үтәләр, алга ла үтәләр.
Ҡыҙыу ҙа үтәләр, аҡрын да үтәләр. С. агиш.
Был таш түбән төшкән дә ҡыҙыуыраҡ тәгәрләп,
кире тау башына менеп китте, ти. «алпамыша».
3. күсм. Бик көсөргәнешле, ярһыулы. Ҡыҙыу
һугыш. Туйҙың ҡыҙыу мәле. Уттай ҡыҙыу эш.
ш Колхозда ҡыҙыу йәйге эш ваҡыты. Эшкә яраган бөтә кеше кырга киткән. Ауылда ҡарт-коро, бала-сага гына ҡалган. Т. Байыш. / Ярһыу
хисле, ялҡынлы, көслө. Ҡыҙыу бәхәс. / / Ҡыҙыу
барган эш. ш Саф йөрәктәргә дәрт, гәйрәт бирә
торган ҡыҙыу тәбриктәр булды. Ш. Шәһәр. Хөт
бәнән һуң һөйләне бер ен нотоҡ, бик ҡыҙыу, бик
дәртле, бик ялҡынлы итеп. Ш. Бабич.
4. күсм. Тиҙ тоҡанып, тиҙ асыуланып, ярһып
китеүсән; ҡыҙма. Ҡыҙыу холоҡло, ш Тимеркәй
бигерәк ҡыҙыу, үсексән малай. Ф . Иҫәнғолов.
Ҡыҙыу ҡанлы ҡар. ҡан '. Ҡыҙыу канлы кеше.
ш Ҡыҙыу ҡанлы егет ине шул Хисмәт. Шуга ла
ошо бер офицерҙы тотоп дөмбәҫләп ташлай,
В. Исхаков.

# Ерек утындың ҡыҙыуы юҡ, еңгә ҡатындың
йылыуы юҡ. Мәҡәл. Тимерҙе ҡыҙыуында һуҡ.
Мәҡәл.

ҠЫҘЫУЛаНЫУ ҡ. 1. Етеҙ, йәһәт хәрәкәт
алыу; ш әбәйеү. Ауылга табан ул аҙымын ҡыҙыу
ланы.
2,
Көсөргәнешле, йәнле төҫ алыу. Ауылда яҙ
көнө эш ҡыҙыулана, / күсм. Ҡыҙып китеү; яр
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һыу . Хәбир агай: — Мин нисек түләйем? Мин яр

осраганын ашамаҡсы булып уны, ҡыжраганын,
шул дошмандан касамын тип, ҡотолам тип, күл
дәр йөҙөп, батҡаҡ ярып бысраганын. С. Ҡ у

ты душ ер көтәм, Ә ана ,, кешеләр өсәр, дүртәр
душ ер биләйҙәр,— тип кыҙыулана башлагайны,
староста уны бик ҡыҫҡа тотто. М. ҒаФури.
ҠЫҘЫУЛаТЫу ҡ. 1. Етеҙ, йәһәт хәрәкәтле
итеү; шәбәйтеү. Аҙымды ҡыҙыулатыу. ш Шәри

фә лә һагынып килә, күрәһең, Мине күреү менән
атын ҡыҙыулата, И. Ғиззәтуллин.
2. Көсөргәнешле, ашығыс итеү; ҡабаландырыу . Эште ҡыҙыулатыу.
ҡ ы ҙ ы у л а у ҡ. ҡар, ҡыҙыУлатыУ. Аҙымды

ҡыҙыулау,Эште ҡыҙыулау,
ҠЫҘЫу ЛЫҠ и, 1. Юғары температүрала
бүлыү; эҫелек. Көн кисләне. Ҡыҙыулыҡ һүрел
де, Һ. Дәүләтшина. Емештең ҡыҙыулыгы төштө,
һауыгыу сифаттары күҙенә сыҡты. 3. Биишева.
2. күсм. Тиҙ генә тоҡанып барыү сиФаты.
[Мифтахҡа — Шәмсетдин:] Мин һине былай уҡ
ҡыҙыу тип белмәй инем. Хәйер, һине шул ҡы
ҙыулыгың харап иткәндер, К. Мәргән,
ҡ ы ҙ ы ш м а с. диал. Ҡыҙма. Ҡыҙышма кеше,
ҠЫҘЫШ1Ыр Ыу ҡ. 1. асыүландырып яр
һытыу. Этте ҡыҙыштырыу. Баланы ҡыҙышты

рыу,
2. күсм, Там иттереү; ҡыҙыҡтырыу. Ҡыҙыл
емештәре менән ҡыҙыштырып тора миләш,
Д. Исламов.
ҠЫҘЫШЫУ ҡ. 1. Тулҡынланыуҙан, ярһыу
ҙан һ. б. ҡыҙарып, эҫе хәлгә килеү. Бит алмала
ры тулышып, ҡыҙыша башланы, Б. Бикбай.
2. күсм. Йөрәкһеп, дәртләнеп ярһыу. [Өмәсе-

ләр] туҡтап, йырлап алгас, тагы ҡыҙышып эшкә
тотона, Ғ. амантай.
3. күсм. асыуланып ярһыу, һөйләшеп ултыра
торгас, ҡыҙыштыҡ та киттек. М. Ҡулаев.
4. күсм. Нимәгәлер күңел биреп, там итеп,
йөрәкһеү; ҡыҙығыу. М алга ҡыҙышыу, ш Ололар
Шаһбал ҡарт баҡсаһына инә алмайҙар ине. Ә
беҙ, малай-шалай, ҡыҙыша торгас, оятты артҡа
ташланыҡ. А. ҒирФанов.
ф Күҙ ҡыҙышыу шул уҡ күҙ ҡыҙыү (ҡар.
күҙ).
ҠЫЖаУ с. Йомошҡа ҡаты; һаран. Ҡыжау

кеше. Ҡыжау булыу.
ҠЫЖҠ оҡш. Өйрәк тауышын белдергән һүҙ.

Ҡы ж ҡ итеү.
ҠЫЖҠ ҠЫЖҠ, ҡыжҡ та ҡыжҡ оҡш. Ҡабатҡабат ҡыжҡ иткән тауышты белдергән һүҙ.

Ҡыжҡ-ҡыжҡ итеү. Ҡыжҡ-ҡыжҡ килеү,
ҡ ы ж ҡ ы л д а у ҡ. 1. Ҡыжҡ-ҡыжҡ итеү,
ҡыжҡ-ҡыжҡ килеү. Ҡыжҡылдап ҡысҡырыу,
2. Ҡаж-ҡож йүткереү; ҡажҡылдау.
ҠЫЖМЫр ЙЫУ ҡ. диал. Ҡымырйыу.
ҠЫЖМЫР-ҠЫЖМЫР:
ҡыжмыр-ҡыжмыр
килеү ҡыжмырлау.
ҠЫЖМЫРЛаУ ҡ. 1. Өикөлөшөп, сыуалып
ҡайнашыу; ҡымйыу. Бөтә ер өҫтө, бөтә тереклек

ҡыжмырҙай, йәнләнә, ҡояш яҡтыһын күрергә
ашыга. К. Мәргән. Разведка Валькова станция
һында дошмандың ҡыжмырлап ятҡанын хәбәр
итте. Ә. Ихсан.
2. диал. Ҡымырйыу.
ҡ ы ж м ы р л а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыжмырлау,
ҡ ы ж р а у ҡ. диал. Берәй нәмә эшләргә ашҡы
нып, ярһып тороу. Үгеҙ һөйләй үҙенә айыу

даш.
ҠЫЖЫНЫУ ҡ. диал. 1. ҡар. ҡыҙышыу 3.
2. Тызыныу.
ҠЫЗЫЙЫҠ и диал. Ҡаҙғатау. Ҡызыйык

тауышы. Ҡызыйыҡ ояһы.
ҡ ы з ы ҡ л а у ҡ. һөйл. Текемләп әйтә-әйтә
ҡыҙҙырыу, ҡотортоу. Баланы ҡызыҡлау.
ҡ ы з ы р ы ҡ л а у ҡ. 1. Ниҙер ҡылырға йәтеш
ләү. Ҡызырыҡлап йөрөү.
2. диал. Ҡызыҡлау.
ҠЫЙ 1 и. 1. Ниҙеңдер таҙалыған алған кәрәк
һеҙ йәки ташландыҡ ваҡ-төйәк нәмә; суп-сар.
Иҙән ҡыйы. Ярманың ҡыйын таҙартыу, / Кәртәһарайҙағы мал тиҙәге. Ҡый өйөү. Ҡый түгеү,
/ күсм, Төрлө насар нәмә; кәмселек, етешһеҙлек.

һүҙҙән ҡый эҙләү,
2. (йәки ҡый үләне) Баҫыуҙағы, иген араһын
дағы төрлө кәрәкһеҙ үҫемлек; сүп. Картуфты
ҡый баҫҡан, ■ [Ғәйни:] Бойҙайҙың ҡыйы булһа,
уташтырырбыҙ, Т. Йәнәби.
ф Ҡыҙ китте — ҡый китте, Мәҡәл. Мал ҡыйы
менән, ҡунаҡ һыйы менән. Әйтем.
ҡ ы й 2 киҫ диал. ҡар. бит 3. Саҡырҙым ҡый,
килмәнең ҡый, йәндәремде ҡыйҙың ҡый (Халыҡ
йырынан).
ҠЫЙБаТ с. 1. Күп аҡсаға торошло, юғары ба
һаланған; киреһе арзан. Ҡыйбат тауар. Ҡыйбат

костюм. Ҡыйбат хаҡҡа алыу. Ҡыйбат хаҡҡа би
реү, / / Ҡыйбат алыу. Ҡыйбат түләү. Ҡыйбатҡа
биреү, ■ Элекке заманда ярлы балаларына
уҡыу эше бик ҡыйбатҡа төшә торгайны, Т. Йәнә
би. Кеше аунаган көл был ауылда ҡыйбат йөрөй
икән: бер күнәгенә ике күнәк картуф бирәләр
(Әкиәттән).
2. Юғары баһаланған; затлы. Ҡыйбат ташлы

алҡа,
3. күсм. Әһәмиәтле, мөһим, ҡәҙерле. Ғ, Туҡай
ҙың әҙәби мираҫы беҙҙең өсөн ҡыйбат, С. агиш.
/ Ҡәҙерле, ғәзиз. Баш һау булһа, мал табылыр,
баш ҡыйбат, Б. Бикбай. Ҡыҙыл байраҡ шуга
ҡыйбат, ул көрәшеп алынган (Халыҡ йырынан).
•
Ҡыйбат таштың ауырлыгы юҡ. Мәҡәл. Ҡ ы 
ҙыл йомортҡа көнөндә ҡыйбат, Мәҡәл.
ҡ ы й в а т а й ы у ҡ, ҡар, ҡыйбатланыу.
ҠЫЙБаТ ЛаНЫ У ҡ. 1. Юғары хаҡлыға, ҡый
батҡа әйләнеү; хаҡы күтәрелеү, ҡыйбат булыу.
2. Ҡәҙерлегә, баһалыға әйләнеү; ҡәҙерле бу
лыу. Ҡыйбатланып китеү,
ф һәнәге ҡыйбат түгел, һаплагас ҡыйбатла
на, Мәҡәл.
ҡ ы й в а т л а т ы у ҡ. 1 . йөкм, ҡар, ҡыйбатлау.
2.
Хаҡын күтәреү, ҡыйбатҡа әйләндереү. Та
уар хаҡын ҡыйбатлаттылар,

ҡ ы й в а т л а у ҡ. Ҡыйбатҡа әйләндереү, ҡый
бат итеү. Мал хаҡын ҡыйбатлау,
ҡ ы й в а т л ы с. Юғары хаҡлы. Ҡыйбатлы

алҡа. Ҡыйбатлы тауар,
ҠЫЙВаТСЫЛ с. Юғары хаҡ һораусан. Ҡый
батсыл кеше,
ҡ ы й в а т с ы л ы ҡ и, Бөтә нәмәнең ҡыйбат
булыу хәле, ҡыйбат хаҡлылыҡ. Баҙарҙагы ҡый
батсылыҡ, Ҡыйбатсылыҡ булыу.
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ҠЫЙБАТҺЫНЫҮ к. Ҡыйбат тап -табыу, ҡый
батҡа һанау. Ҡыйбатһынһам да, өндәшмәнем.

лап Ғәли менән Өлфәттең ҡаршыһына килеп
сыҡты. Ғ. Лоҡманов.
ҡ ы йғы и. Ҡыйып бара торған үткер ҡорал;
ҡыйғыс. Ҡыйгы менәи юныу.
ҠЫЙҒЫ Л: ҡыйғыл ялан һөйл. Урманы булма
ған тип-тигеҙ урын. Өйҙөрәкәй буйы ҡыйгыл
ялан, ҡыйгыр, меҫкен, йөрөй ем тапмай (Халыҡ

Берәү теленән өҙөлөп, өлтөрәп торгас, ҡалай
итәһең. Ғ. Дәүләтшина.
Ҡ Ы Й Ғ аҠ 1 с. Ҡыйып, ҡырҡып барыусан;
ҡыйғыр. Ҡыйғаҡ үлән диал. күрән. Атлап бара.
Ҡапыл туҡтаны ла ҡыйгаҡ үлән өҙә эйелеп.
Йүләр ҡыҙый, ниңә ҡыйгаҡ үлән, аҡ сәскә бит
калды түгелеп, К. Кинйәбулатова.
ҠЫЙҒаҠ 2 и, диал. Кәйелтмәк.
Ҡ Ы Й Ғ аҠ 3 и. диал, ҡар, ҡы й2.
ҡ ы й ғ а ҡ 2 оҡш. Ҡ аҙ тауышы. Ҡыйгаҡ тип
ҡысҡырыу,
ҠЫЙҒАҠ-ҠЫЙҒАҠ оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡый
ғаҡ иткән тауышты белдергән Ьүҙ. Ҡыйгаҡҡыйгаҡ итеү. ш Ҡыйгаҡ-ҡыйгаҡ! — тип ҡыс
ҡырҙы оса-оса ҡыр ҡаҙы. Ҡотланы, бугай, ҡыр
ҡаҙы атлас кейгән ил яҙын. Ғ. Ғүмәр.
Ҡ Ы ЙҒаҠЛаУ ҡ. Ҡыйғаҡ-ҡыйғаҡ итеү. Ҡыйгаҡлап осоу. / / Ҡаҙҙар ҡыйгаҡлауы. ш Ул ҡай
ваҡытта, ишек алдында ҡаҙҙарҙың ҡысҡырганын ишетһә, башын ныҡлап күтәрә, дәртләнеп
китеп, үҙе лә ҡыйгаҡлап ебәрә һәм ҡанаттарын
ҡагып ҡуя ине. М. ҒаФури. Ҡаҙҙарҙың ҡыйгаҡ
лауы яҙ килгәнен белдерә, Ғ. Зөлҡәрнәев.
ҡ ы й ға ҡ л а ш ы у ҡ. урт, ҡар, ҡайғаҡлау.
Ҡаҙҙар ҡыйгаҡлашып осоп китте, пыр туҙҙылар
әтәс-тауыҡтар. Б. Ишемғол,
ҡ ы й ғ а л а ҡ и, диал. Кәйелтмәк.
Ҡ Ы Й Ғ а л а У ҡ. 1. Вер яҡҡа ҡыйшайып, түңә
рәкләп боролоу; кәйелеү. Ҡыйгалап та осҡан
ҡыйгыр ҡош йыгылып та төшә уҡ тейһә (Халыҡ
йырынан).
2. диал. К әйелеү.
ҠЫЙҒаС 1 с. 1. ҠыЯ ғына булып ҡыйылып
торған. Ҡыйгас ҡанат, Ҡыйгас таш, Ҡыйгас яга.

Ҡыйгас булыу, ш Муйындары бер ҡолас, ҡый
гас ҡамыш ҡолаҡлы .. Аҡбуҙ тора ине, ти. «Аҡ
буҙат».
2. Ҡыйғасланып, дуғаланып торған (ҡашҡа
ҡарата). Сәлимәкәй төнөн йоҡлаганда, ай көнлә
шә ҡыйгас ҡашынан (Халыҡ йырынан).
3. һөйл. и. мәг. Ҡыйыҡлап киҫелгән күлдәк
итәге; ҡыйыҡ. Аҡлы ситса күлдәгеңдең итәге ал
ты ҡгяйгас (Халыҡ йырынан).
4. диал. Ҡыя. Беҙҙән ҡыйгасыраҡ урам аша
Ҡәйүм агайҙар тора. М. Кәрим.
ҡ ы й ғ а с 2 и. Ҡыя булып, ҡыйылып ҡына
һуҙылған ҡалҡыулыҡ.

ҠЫЙҒаС 3 с. ҡар. ҡыйғаҡ 1. Ҡыйғас бысаҡ.
ҡыйғасландырыу ҡ. Ҡыйғасҡа әйләнде

реү, ҡыйғас итеү; ҡыйылтыу. Ҡашты ҡыйгас-

ландырыу.

ҡ ы й ғ а с л а н ы у ҡ. Ҡыл ғына булып ҡыйы
лыу; ҡыйғас булыу. Ҡыйгасланып торган ҡаш.
ҡ ы й ғ а с л а т ы у ҡ. 1. Ҡыйғас итеү; кыл
итеп ҡыйылдырыу. Ҡашты ҡыйгаслатыу.
2. диал. Ҡыллатыу.
ҡ ы й ғ а с л а у ҡ. 1. Ҡыл ғына итеп ҡыйылды
рыу; ҡыйғас итеү. Ҡашты ҡыйгаслау. ш Ҡый
ыҡҡайын

ҡыйгаслап, яһап ҡуйҙым

оясыҡ.

Ғ. Амантай.
2. Ҡыллап килеп боролоу. «Волга» йәйләүҙе

ҡыйгаслап урап, ҡаршы яҡтан килеп туҡтаны.
Ә. Вәхитов. Зәйнәп Сейәлетау битенән ҡыйгас
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йырынан).

ҠЫЙҒЫ Л АШЫУ ҡ. ҡар. ҡыйҡылатыу. Ҡай-

тырга тип ҡыйгылаша.
ҠЫЙҒЫН: ҡыйғын үлән диал. ҡылған. Ҡыйгын үлән менән ҡапланган дала.
КЫЙҒЫр 1 с. 1. Ҡыйып, ҡырҡып барған, үт
кер. Ҡыйгыр ҡылыс. Ҡыйгыр бәке.
2. күсм. Егеҙ, сос. Ыласындан да бейек оса
торган ҡош батшаһы ҡыйгыр бөркөт бар. Сала
уат Юлаев.

ҠЫЙҒЫр 2 и. Ыласын һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған түбәһе менән арҡаһы күкшел, тамаҡ
аҫты менән муйыны аҡ, түше менән ҡорһағы
арҡырылай һыҙыҡ-һыҙыҡ һор сыбар төҫтә бул
ған түңәрәгерәк ҡыҫҡа ҡанатлы, оҙон көрәнһыу
ҡойроҡло, күгәрсендән бәләкәйерәк йыртҡыс ур
ман ҡошо. Була ҡоштар араһында үткер, хәйлә

кәр ҡыйгыр. Ваҡ ҡош күрһә күҙ ҡырында, уга
һис бирмәй тынгы. С. Кулибай. Сатаҡ мөгөҙ
боланы, ыласын, ҡыйгыр, бөркөтлө Урал тигән
илем бар (Ҡобайырҙан).
ҠЫЙҒЫр 3: ҡыйғыр ялан йәйелеп ятҡан ҡы
рағай ҡола ялан. Иҙелде аша сыгып оло юлга

төшкәс, иге-сиге күренмәгән ҡыйгыр ялан баш
ланды. Ж. Кейекбаев.
ҠЫЙҒЫС и. Ҡыйып, ҡырҡып барған үткер
ҡорал; ҡыйғы.

ҠЫЙҘЫр ЫУ ҡ. 1. Үткер нәмә менән өҙә
ҡырҡтырыу. Таш күкрәкле тауҙарҙың он-тал-

ҡанын килтергән, Уралдың ен-пәрейен барыһын
баш. эйҙергән, эймәһә — баш ҡыйҙырган даны
сыҡҡан ҡылыс ул (Әкиәттән).
2. күсм. Алдан үтеп китергә мөмкинлек биреү.
Юлды ҡыйҙырыу, [Йәмһүр:] Ул мәлгүндәр [йы
ландар] юлымды ҡыймаҡсы булып, бер-бер арт
лы килеп сыгып ҡына торҙолар. Әммә берәүһенән дә юлымды ҡыйҙырманым (Әкиәттән).
ҡ ы й ҡ оҡш. Яңғырауыҡлы өҙөк тауышты
белдергән һүҙ. Ҡыйҡ итеү,
ҠЫЙҠАНЛАУ ҡ. диал. Ҡыйпанлау. Ҡыйҡанлап йөрөү.
ҠЫЙҠ ҠЫЙҠ, ҡыйҡ та ҡыйҡ оҡш. Ҡ абатҡабат ҡыйҡ иткән тауышты белдерә. Ҡыйҡҡыйҡ итеү. Ҡыйҡ-ҡыйҡ ҡысҡырыу.
ҠЫЙ-ҠЫЙҠЫУ и. диал. Ҡыран-ҡыйҡыу.
Ҡый-ҡыйҡыу килеү,
ҠЫЙ ҠЫЛАМТА и. йыйн. диал. Ҡый-ҡыпыр.
Ҡый-ҡыламта йыйыу,
ҠЫЙКЫЛАШЫУ ҡ. Ниҙер эшләргә ныҡы
шыу. [Ҡарт:] Ҡарсыҡ, йәшелсә ултыртам, тип
ҡыйҡылаша. р . Низамов.
ҡ ы й ҡ ы л д а ҡ с. Ҡыйҡ-ҡыйҡ ҡысҡырыусан.

Ҡыйҡылдаҡ ҡаҙ.
ҠЫЙҠЫЛДАУ ҡ . 1 . Ҡыйҡ-ҡыйҡ итеү, ҡыйҡҡыйҡ ҡысҡырыу. Ҡара башлы тумыртҡа ҡый
ҡылдап агастан-агасҡа осто. Я. Хамматов. Б әп
кә ҡыйҡылдап барып, инәһенә ҡушылды,
Ж. Кейекбаев.
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2. Ҡыйҡ итеп көлөү; хихылдаү. [ Хәтижә:]—

Эй, ошо ҡыҙҙар, юҡҡа ҡыйҡылдайҙар. Ҡыҙҙар
тишек күрһә лә көлә, тип шуга әйткәндәрҙер,—
тине. Я. Хамматов.
ҡ ы й ҡ ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыйҡылдау.
Ҡаҙҙар .. йоҡоло тауыш менән үҙ-ара ҡыйҡыл
дашып һыу га төшәләр, С. агиш .
ҠЫЙ-ҠЫЛҠЫ и, йыйн, ҡар, ҡый-ҡыпыр.
ҠЫЙ-ҠЫМ и, йыйн, 1. Ваҡ ҡый, ыүалсыҡ.
Икмәк ҡый-ҡымы, Шәкәр ҡый-ҡымы,
2. күсм. Кешеләге ваҡ-төйәк етешһеҙлек; кер,
сүп. Кешенән ҡый-ҡым эҙләү,
ҠЫЙ-ҠЫМЫр и, диал. Ҡыран-ҡыйҡыу.
ҠЫЙ ҠЫПЫр и, йыйн. Төрлө ваҡ-төйәк
ҡалдыҡ, ташландыҡ нәмә; сүп-сар.
ҠЫЙҠЫУ и. Һөрәнләгән, һайт-һойт иткән
сыр-сыу тауыш. Ҡайһы берәүҙәр тауга үрмәлә

гән машинаны ҡыйҡыу һалып, этеп маташа,
Н. Мусин.

ҠЫЙ-ҠЫУаТ и, йыйн, ҡар, ҡый-ҡыпыр.
ҠЫЙҠЫУЛаУ ҡ. Һөрәнләп, һайт-һойт килеп
ҡысҡырыу; ҡый-ҡыу һалыу. Ҡыйҡыулап мал

ҡыуыу. Бүре килһә, бөтә халыҡ ҡыйҡыулап сы
га, ■ Ҡулын болгай-болгай шат ҡыйҡыулап,
йүгереп ҡайтты Иршат мәктәптән: «Әсәй! ..
Әсәй! .. Ишеттеңме? һугыш бөткән! һугыш бит
бөткән! Р. СаФин.
ҡ ы й ҡ ы у л а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыйҡыулау.
Ҡыйҡыулашып асыҡ машина менән йәйләүселәр
ҙә килеп төштө. Ғ. Вәлиев.
ҠЫЙҠЫУ ҺӨр ӘН и. йыйн. Ығы-зығылы
сыр-сыу тауыш. Халыҡ әллә нимәнән ҡыҙыҡ
табып, ҡыйҡыу-һөрән һалып, мыж килеп һыу
инә. Ф . Иҫәнғолов.
ҡ ы й л а н ы у 1ҡ. 1. Ҡыйлыға әйләнеү, ҡыйлы
булыу. Ҡыйланган иҙән.
2. Ҡый үләндәре менән тулыу. Бер йыллыҡ

үләндәрҙән һуң баҫыу ныҡ ҡыйлана, тупраҡтың
дым запасы ҡырҡа наҡыҫлана. «Совет баш 
ҡортостаны», 1970, 22 март.
ҠЫЙЛаНЫУ 2 ҡ. диал. Ҡыланыу,
ҡ ы й л а у ҡ. 1. Ҡыйлы итеү, сүпләү. Иҙәнде

ҡыйлау,
2. Ҡый үләнле итеү; сүпләү. Ҡый үләне ба

ҫыуҙы ҡыйлай,

ҠЫЙЛЫ С. 1 . Ҡыйы, сүбе булған; ҡый ҡатыш.
Ҡыйлы иҙән, ■ Орлоҡтоң ҡыйлы, ас булыуы
сәбәпле, йыйган игендәр утыҙ-ҡырҡ боттан арт
май торгайны. Ғ. Дәүләтшин.
2. Ҡый үләнле. Ҡыйлы баҫыу,
ҠЫЙЛЫҠ и, Оүп-сар түгә торған урын; сүп
лек. Ҡыйлыҡҡа түгеү,
ҡ ы й м а 1 и. Йылҡы малы тороҡҡан мәлдә
барлыҡҡа килгән йоғошло ауырыу.
ҠЫЙМа 2 и, диал. Туҡ эсәк {ҡар, эсәк). Ашҡа

ҡыйма турау,

ҠЫЙМЫЛ и, иҫк. Хәрәкәт. Барҙы ла бала
ҡыҙга ҡулын һалды, ҡарагым, сырагым, тип
ҡыймыл һалды. «Вабсаҡ менән К үсәк».
ҠЫЙМЫЛДаТЫУ ҡ. 1. Урындағы көйө еңел
сә

хәрәкәтләндереү;

ҡуҙғатыу,

ҡыбырлатыу.

Ауыҙҙы ҡыймылдатыу. Бармаҡты ҡыймылда
тыу, Өҫтәлде ҡыймылдатыу, ш Мельников ,,
ҡул-аягын ҡыймылдатып йылыта, А, Таһиров.
2. Урындан ҡуҙғатыу, йөрөтөү. Бәндәне ри

ҡ

зыҡ тигән ҡыймылдатыр; сәселгән ризыгы булһа,
йөрөп ятыр. аҡмулла.
ф Ҡыл да ҡыймылдатмау шул уҡ ҡыл да
ҡыбырлатмаУ {ҡар. ҡыл).
ҡ ы й м ы л д а у ҡ. 1. Урындағы көйө еңелсә
хәрәкәт яһау; ҡуҙғалыу, ҡыбырлау. Ҡыймылда
май ултырыу, ш [Дәүләтбай] аҙ гына ҡыймылдагайны, аяггяның ауыртыуына сыҙай алмай та
гы һуштан яҙҙы. И. Көҫәпҡол. Бабай башын
һөйәп ултырган таш ҡыймылдай башлаган (Әки
әттән).
2. Урындан ҡуҙғалыу, ҡуҙғалып йөрөү. Йәһәт

ҡыймылдау. ш [Шәмсинур:] һин ҡыймылдаганса, яңы сыҡҡан ҡояштарын, байып бөтөр. Ә. а т набаев.

ҡ ы й м ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыймылдау.
Ҡыймылдашып йөрөү.
ҠЫЙМЫЛЫУ ҡ. диал. Ҡыймылдау. Сымыл
дыҡтың шаршауы тәҙрәнән ингән елгә ҡыймылып ҡуя.
Ҡ Ы Й М Ы РЛ аУ ҡ. диал. Ҡыймылдау. Хәсән
аҡһаҡалдың хәлһеҙ ирендәре саҡ ҡыймырлай.
Ә. Вахитов.

ҠЫЙНаЛДЫрЫУ ҡ. Ыҙа, ғазап кисереү,
йонсотоу.

ҠЫЙНаЛЫУ ҡ. 1. Ыҙа, ғазаптан ҡаҡшау,
йонсоу. Ауыр эштән ҡыйналыу, ш Эй, ҡалын
ҡорһаҡлы бай, .. туҡ тороп, рәхәткә күнгән
эҫтәрең ҡыйналдымы? Ш. Вабич.
2. диал. Туҡмалыу.
ф Йән ҡыйналмай, йомош бөтмәй. Әйтем.
ҠЫЙНаТЫУ ҡ. диал. Туҡматыу,
ҡ ы й н а у ҡ, 1. Ы ҙа, ғазап менән ҡаҡшатыу,
йонсотоу. [ Заһиҙә:] Үҙ ҡайгымды яҙып, йәнен
ҡыйнамайым тинем. Д. Исламов.
2. диал. Туҡмау.
ҡ ы й п оҡш. Вер яҡҡа ҡапыл янтайған йәки
ҡыйшайған хәрәкәтте белдергән һүҙ. Ҡыйп итеү.
Ҡыйп итеп ҡалыу.
ҡ ы й п а й ы у ҡ. Бер яҡҡа ҡырынайыу, ҡый
шайыу. Ҡыйпайып китеү. ■ Нишләтһәләр риза

булып, тауыҡ тик торҙо. Әтәскә ҡыйпайып ҡа
рап, йылмайып ҡуйҙы. К. Кинйәбулатова,
ҡ ы й п а ҡ л а у ҡ. 1. Ҡыйпып-ҡыйпып юныу.
2. диал. Ҡыйпанлау.

ҠЫЙПаНЛаҠ с. Ҡыйпан-ҡыйпан ҡыланыусан; ҡылансыҡ, ҡыйпысыҡ. Ҡыйпанлаҡ ҡыҙ.
ҡ ы й п а н л а у ҡ. Ҡыйпан-мыйшан ҡыланыу;
ҡылансыҡланыу.
• Ҡыҙ ҡайпанлауын ҡуймаҫ. Әйтем,
ҡ ы й л а н ы у к, диал, ҡар, ҡыйпылыу 2.

ҠЫЙПЫҠ 1 с. диал. Ҡыйпысыҡ.
ҠЫЙЛЫҠ 2 и,, ҡыйпыҡ ҡар диал. Ҡырпаҡ.
ҠЫЙПЫЛДЫрЫУ ҡ. Бер ситкә ҡыялатыу,
кәйелтеү. Малай һыу өҫтөнән ялпаҡ таштарҙы
ҡыйпылдырып уйнарга яратҡан (Әкиәттән).
ҠЫЙПЫЛСЫҠ 1 и. Ҡыйып ҡырҡып алынған
киҫәк, бәләкәй генә киҫәк; ҡырҡынды, ҡыйпыс.
ҠЫЙПЫЛСЫҠ 2с . Ҡыйпылып осоуға йәтешле; ялпаҡ. Ҡыйпылсыҡ таштарҙы һыу өҫтөнән
ыргытып уйнаныҡ. М. Кәрим.
ҠЫЙПЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡыйпыу.
2.
Бер ситкә ҡыялау. Шәл аҫтынан маңлайына

ҡыйпылып төшкән сәс уны ..мөләйем итеп тора.
Т. Килмөхәмәтов.
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3.
Ҡапыл бер ятска янтайыу; тсыйғалау. Ҡагыҙ
киҫәктәре ҡыйпылып иҙәнгә оса, X. Ғиләжев. Бү
ре, ҡаршылагы кешеләрҙе күргәс, бер яҡҡа ҡый
пылып саба башланы, ти (Әкиәттән).
ҡ ы й п ы л ы ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыйпылыу. Аҡ
сарлаҡтар оса ҡыйпылышып, Ғ. Әмири.
ҠЫЙПЫС ' с, ҡар, ҡыйпысыҡ.
ҠЫЙПЫС 2 и. Ҡыйып ҡыртсып алынған киҫәк;
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тип, күҙҙе бәйләп, көршәк ҡыйраттым, М. К ә
рим.

ҠЫЙПЫСЫҠл а н ы у ҡ. Төрлөсә борғолан
ған булып тсыланыу; тсыйпысытс булыу. Майсафа

2. Яратсһыҙ хәлгә килтереү; боҙоу. [Көрән
бейә] арбаны ҡоҙоҡ бураһына бәреп ҡыйрата яҙ
ҙы, 3 . Биишева.
3. Ҡырып, таратып, тар-мар итеү. Дошман
гәскәрен ҡыйратыу,Яу ҡыйратыу, ■ Мин ҡый
раттым дошман сафтарын. Салауат Юлаев.
Илен яулап яу сапҡан, ил дошманын ҡыйратҡан
батырҙар килә, һай кем (Халыҡ йырынан).
4. күсм. Мул итеп, күҙгә күренерлек итеп ни
ҙер башҡарыу. Ял ваҡытында ниндәй эш бул
һын, әллә ни ҡыйратҡан юҡ. М. Тажи.
ф Эш ҡыйратыу шул уҡ донъя ҡыйратыу
(ҡар. донъя).

ҡыйпысыҡланып, борголанып коридорга сыгып
китә. К. Кинйәбулатова.

ҡ ы й р а у ҡ. 1. Х араба хәленә килеү; емере
леү, ҡыйралыу. Егет алмас ҡылысын бер һелтә

ҠЫЙПЫТЫҮ ҡ. 1. Бер ситтән тсыя тартып
сабыу йәки тсыртсыу. Ҡыйпытып ҡырҡыу, ш [Ай

гән икән, дейеүҙең алтын һарайҙары ҡыйрап
төшкән, ти (Әкиәттән). Ватылды тәҙрә шырт
итеп, шырт ҡына түгел шул, ул бит ҡыйрай сыл
тырт итеп. Ш. Бабич.
2. Яраҡһыҙ хәлгә килеү; боҙолоу. Ирйегеттең
кәмәһен өйөрмә ел әйләндерә килтереп .. ҡаяга
һуҡҡан, Кәмә ҡыйраган, 3. Биишева.

ҡыртсынды, тсыйпылсытс.
ҡ ы й п ы с л а н ы у ҡ. ҡар, ҡыйпысыҡланыу.
ҠЫЙПЫСЫҠ с. Төрлөсә борғоланған булып
кыланыусан; ҡылансыҡ, тсыйпанлатс, тсыйпыс.

Ҡыйпысыҡ ҡыҙ,

булат] сөсө икмәктең бер ситен ҡыйпытып алып
ҡапты. Һ. Дәүләтшина.
2. Бер ситкә тсыялатыу. Шәлде ҡыйпытып
ябыныу,
3. Бер ятстса янтайыу, тсыялау. Ҡыйпытып
осоп китеү, ш һабан тагы ситкә ҡыйпытып сы
гып китә. Сей ҡала, Ж. Кейекбаев.
ҡ ы й п ы у ҡ. 1. Ҡыя тартып, ситтән йәки ос
тан тсыртсыу; уя тсыртсыу, өҙә тсыртсыу; тсыйыу.

3. Тар-мар булып, ҡырылып, юҡҡа сығыу.

Ғәскәр ҡыйраны, ш [Гәрәй] атаһының ҡыйрап
барган донъяһын тау үренә тәгәрләтеп ебәрә,
Б. Бикбай.

[Таңдысаның] малдары юл ситендәге үлән баш
ҡ ы й с ы й оҡш, диал. Сыр-сыу. Ҡый-сый
килеү,
тарын ҡыйпып ашап бара, «Ҡуңыр боға». Кирәй
ҠЫЙСЫҠ и. Ҡаҙыҡ теш.
Мәргән дейеүҙең башын ҡыйпыган да төшөргән,
ҠЫЙСЫЛЫу ҡ. диал. Ҡыйпылыу.
ти (Әкиәттән).
2. Бер ситкә тсыялатыу. Ташты ҡыйпып ебә ҠЫЙСЫТЫу ҡ. диал. Ҡыйпытыу.
ҠЫЙСЫу ҡ. диал. Ҡыйпыу. Ҡыйсып алыу,
реү, ■ Бөркөт әсә ҡанат ҡыйпып япҡан ,, бала
ҠЫЙТаЙТЫу ҡ. 1. Ҡапыл ҡырынайтыу. Са
һын, К. Кинйәбулатова.
наны ҡыйтайтыу,
ҡ ы № а л ы у ҡ. 1. Ватылыу; емерелеү. Тәҙрә
быялалары ҡыйралып төштө, ■ Ҡыйралды ҡа
2. күсм. Ҡапыл үсектереү; ҡылтайтыу. Кеше
ла, заводтар, үртәлде ялан, иген, р . Ниғмәти.
не ҡыйтайтыу,
2. Яратсһыҙ хәлгә килеү; боҙолоу. Ыңгырсаҡ
ҡ ы й та й ы у ҡ. 1. Ҡапыл ҡырынайыу; ҡый
аяҡ аҫтына төшкән дә тапалып, ҡыйралып бөт шайыу. Йөк ҡыйтайҙы,
кән, Б. Бикбай.
2. күсм. Ҡапыл үсегеү; ҡылтайыу. Буштан3. күсм, арып нытс тсатсшау. Бөтә кәүҙә ҡыйра
бушҡа ҡыйтайма,
лып төшөп бара, аяҡтар ойоган. Д. Юлтый. Эт
ҡ ы й тай ы ш ы у ҡ. урт, ҡар, ҡыйтайыу.
һымаҡ әлһерәп, ҡыйралып, станцияга барып ет Ҡыйтайышып китеү,
ҡ ы й т а н л а у ҡ. Күҙ-башты уйнатып, һырға
теләр, И. Насыри.
4. Тар-мар ителеү, ютстса сығыу. Ҡыйралган ланыу; ҡылансыҡланыу. Яман ҡатын шул бу
гәскәр. ш Күсәк әйтә: «Илама һин боҙоп төҫөң, лыр: ауыҙы-башы останлап, аҫау кирҙәй ҡый
танлап .. ултырыр (Й ола йырынан).
бөтә ырыуың ҡыйралганда берәү өсөн». «Бабсатс
менән Күсәк».
ҠЫЙТар с. диал. Өркәк. Бик ҡыйтар һәүерек,
байҡабыраҡ йөрө.
ҠЫЙРаЛЫШ и. Я у, һөж үм һөҙөмтәһендә
барлытстса килгән һәләкәт. Ошо тирәлә аҙна-ун
ҠЫЙТЫҠ с. диал. 1. Ҡыйпысыҡ.
көн элек кенә үлемесле ҡыйралыштар булган,
2. Ҡылтым. [Гөлйөҙөм:] Ошо Яланбикә булһа,
Ф . Иҫәнғолов.
уйнаганды күтәрмәҫ. Бигерәк ел теймәҫ ерәнсә
ҡ ы й ғ а л ы ш ы ү ҡ. 1. урт, ҡар, ҡыйралыу.
һең, ҡыйтыҡ. Һ. Дәүләтшина.
3. Өркәк.
Бөтә нәмә ҡыйралышып ята,
2.
Пыр туҙыу, зыҡ тсубыу. Беҙҙең ., ҡыйралы ҠЫЙХЫТ [гәр.] и. диал. Ҡытлыҡ, йот. Егерме
шып уйнап йөрөгән сагыбыҙ, X . Н азаров.
беренсе йылгы ҡыйхыт. / / [Ниса:] Анауындай
Ҡ Ы Ш >аТЫ ЛЫ у ҡ. төш. ҡар, ҡыйратыу. ЛРҡыйхыт йылдарҙан һуң егет заты ҡалдымы?
тиллерия уты менән дошмандың дүрт пулемёт С. Кулибай.
нөктәһе һәм өс автомашинаһы ҡыйратылды,
ҠЫЙХЫТСЫЛЫҠ и. диал. Ҡытлыҡ,
Ә. Ихсан. Ҡыйратылган урманымда ҡоштар әле
ҡ ы й ь а й и, йыйн, 1. йыйын юҡ-бар ташлан
оя ҡора. М. Кәрим.
дыҡ нәмә; сүп-сар. Йылганы ҡый-һай менән тул
Ҡ Ы Й Р аТ Ы Ү ҡ, 1. Ватыу; емереү. Төн бул тырыу га, бысратыу га .. юл ҡуймаҫҡа кәрәк.
һын, тине фашистар, ҡыйратты Днепрогэсты.
«Совет Башҡортостаны», 1966, 15 ғинуар.
Р. Ниғмәти. Мин, бер ҡатлы, кеше көлдөрәм
2. с. мәг. күсм. Ҡулынан йүнле эш килмәгән
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булдыҡһыҙ (кешеләргә тсарата). Ҡый-Һай түрә-

ләр инде өйҙә генә ултырып ҡалыуга ҡәнәгәтләнмәне, Т. Хәйбуллин.
ҠЫЙШаЙТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар, ҡыйшайтыу.

ҡ ы й ш ай ты у ҡ. Ҡыйыш хәлгә килтереү;

ҠЫЙ

ҡ

#

Ҡыйыҡ булһа ла өй булһын, ҡарт булһа ла
ир булһын. Әйтем. Уйы ҡыйыҡтың угы ҡыйыҡ.
Әйтем.

ҠЫЙЫҠ 2 и. 1. Йорг, ҡаралтының ян-яҡҡа
һарҡыулап эшләнгән түбә ябыуы. Өй ҡыйыгы.

Өҫтәлде ҡыйшанлатыу. / "Гөрлө ятстса борғослау.
Усман кәүҙәһен ҡыйшанлатты, Я. Хамматов.

Ҡыйыҡ башы. Ҡыйыҡһыҙ һарай. ■ Ҡыйыҡ си
тенән агып төшә торган һыуҙарҙы ебәрмәҫ өсөн
ҡалай ҡубагалар ҡуйылган .. Ғ. Дәүләтшин. Ел
ҡыйыҡ ике яғы асыҡ ҡыйыҡ. / күсм. Көн итер
торлаҡ; өй. [Гилуан:] Беҙ, Мәликә, бер тамыр
ҙан, һинең әле ҡыйыгың бар һаҡланырга ел-ямгырҙан. Н. Нәжми.
2. диал. ҡар. ҡыра 1 1.
ҠЫЙЫҠ 3 и. Ҡыя ҡырҡып алынған туҡыма
киҫәге. Ҡыйыҡ ҡуйып тегеү.
ҠЫЙЫҠ 4 с. диал. Ҡылый.
ҠЫЙЫҠ 5 с. диал. Кейек, ҡырағай. Ҡыйык
мал.
ҠЫЙЫҠ ь р. диал. Ҡапыл.
ҠЫЙЫҠБаШ и. диал. ҡар. сүрәкә '.
ҠЫЙЫҠ-ҠЫМТЫҠ и. йыйн. Н иҙеңдер сы
ғып, һалынып торған урындары. Бикҡужа йылы
ҡулы менән битен һыйпап, ҡолагын ышҡыны,
бүреген батырыбыраҡ кейҙе. Ҡыйыҡ-ҡымтыҡта
рын ҡыҫтырҙы. Т. Килмөхәмәтов.
ҡ ы й ы ҡ л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡыйыҡлау.
[Миңлебай:] Мин ҡола бейәне һатам да барыбер
өйҙө ҡыйыҡлатам. Т. Йәнәби.

ҠЫЙШ аНЛаУ ҡ. 1. Төрлө яҡҡа аушайыу,
тсыйыш-мыйыш килеү. Өҫтө ябылмаган оҙон

ҠЫЙЫҠЛаУ ҡ. Ҡыйыҡ 2 (1 мәғ.) яһап, ҡый
ыҡлы итеү. Өйҙө ҡыйыҡлап ябыу.

агас өҫтәл артына аяҡтары ҡаҡшап, тейер-тей
мәҫтән ҡыйшанлап торган оҙон эскәмйә килтереп
ҡуйҙылар, И. Насыри. / күсм, "Гөрлө ятстса бор
ғос ланыу. Тулыбай улай-былай ҡыйшанлап ҡа
раны, тамаҡ ҡырып, үҙен Ҡыныҡтың иҫенә тө
шөрөргә маташты, Ғ. Дәүләтшин. [Әлмәт:] Түрә
ҡушҡас, ут эсенә лә инерһең, ҡыйшанлап тороу
оҡшамай, Гөлйемеш килен. В. Викбай.
2. күсм. К үҙҙе, башты уйнатып, һырғаланыу,
тсылансытсланыу. Өйҙә бик матур ҡыҙ ултыра,
ти. «Хуш килдең?» — тигән була, ти, ҡыҙ ҡый
шанлап (Әкиәттән).

ҠЫЙЫҠ-МЫЙЫҠ с. ҡар. ҡыйыш-мыйыш.
ҠЫЙЫҠСа 1 и. Дүрткел аҡлы ситсаға сәскә

ҡырынайтыу. Башты ҡыйшайтыу, Ҡәуҙәне ҡый

шайтыу, Ҡыйшайтып баҫыу,
ф Маҡтансыҡ мыйыгын тырпайтыр, алдаҡсы
ауыҙын ҡыйшайтыр. Әйтем.

ҡ ы й ш а й ы у ҡ. 1. Ҡыйыш хәлгә килеү; ҡырынайыу. Ҡапҡа ҡыйшайган, Мейес ҡыйшайган.
ш [Тимер] уксәләре ҡыйшайып бөткән итеген тиҙ
генә кейҙе, Б. Бикбай. Тубәһе туҙган, мөйөштәре
ҡыйшайган, бер яҡҡа стенаһы терәтелгән был
клубты куреп Кәримдең эсе бошто. Я. Хамматов.
2. күсм. Ҡапыл үпкәләү, үсегеү; тсылтайыу.
Ҡыйшайып йөрөй бирһен тәкәбберҙәр, атсмулла.
ҡ ы й ш айы ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡыйшайыу.
ҠЫЙ-ШАҠЫР и. йыйн. диал. Ҡый-ҡыпыр,
шаҡы-шоҡо. Өйөндә һис йунле нәмә юҡ, гел
ҡый-шаҡыр.
ҠЫЙШаНЛаҠ с. 1. Ҡыйшанлап торған.
Ҡыйшанлаҡ ултыргыс.
2. күсм. Ҡыйшанларға яратыусан. Ҡыйшан
лаҡ ҡатын.

ҠЫЙШаНЛаТЫУ ҡ. Төрлө ятстса аушайтыу.

Ҡ Ы ЙШ аН МЫЙШ аН оҡш. 1. "Гөрлө ятстса ау
шайып, тсыйыш-мыйыш килгән хәрәкәтте белдер
гән һүҙ. Ҡыйшан-мыйшан итеү.
2. күсм. К үҙҙе, башты уйнатып, борғоланған
тсылытсты белдергән һүҙ. Ҡыйшан-мыйшан ки

леү.

ҠЫЙШЫҠ с. диал. ҡар. ҡыйыш 1.
ҡ ы й ы ғ а й ы у ҡ. ҡар. ҡыйшайыу. Ҡыйыгай-

ган өй.

ҠЫЙЫҠ 1 с. 1. Ҡыя йүнәлешле. Эре ҡайын
араһында .. ҡояштың һуңгы ҡыйыҡ нурҙары
күренде. Я. Хамматов. / Ҡыя ҡырҡылған мөй
өшлө. Ҡыйыҡ һалма. Ҡыйыҡ яулыҡ, ш Өй
түбәһе ҡыйыҡ таҡта, баҫа алмайҙыр күгәрсен
(Халытс йырынан).
2. Вер ятстса ҡырын; ҡыйыш. Ҡыйыҡ ауыҙ.

Ҡыйыҡ тәҙрә, ш Урҙым урак, ҡуйҙым ҙурат,
ҙуратым ҡыйыгыраҡ (Халык йырынан). / күсм.
Дөрөҫлөккә ярашһыҙ; хата, яңылыш. Ҡыйыҡ
аҙым. Ҡыйыҡ юл. Ҡыйык эш. / / Ҡыйыҡ атлау.
Ҡыйыҡ тороу. Ҡыйыҡ ятыу.
ф Ҡыйыҡ ҡарау шул уҡ ҡырын күҙ менән
ҡарау (ҡар. күҙ).

төшөрөп, ҡулдан эшләнгән яулыҡ. Ҡыйыҡса

ташлап, таҫтар бәйләр йәшкә етмәһә лә, бите, ну
жа менән баҫылган күҙҙәре уны [Ғәззә әбейҙе]
ҡарт күрһәтә, Һ. Дәүләтшина.
ҠЫЙЫҠСа 2 и, диал. Ҡош теле (ҡар, ҡош).
ҠЫЙЫҠҺЫТЫУ ҡ. диал. Ҡыйырһытыу.
ҠЫЙЫҠҺЫУ ҡ. диал. Ҡыйырһыу.
ҠЫЙЫЛДЫрЫУ ҡ. ҡар. ҡыйылтыу.

ҠЫЙЫЛТЫУ ҡ. 1. Ҡыя ғына итеп һыҙыу.
Ҡыйылтып һөрмә тартыу.
2. Ҡыя ҡырҡыу. Ҡыйылтып сабып өҙөү,
ҠЫЙЫЛЫУ ҡ. 1. төш, ҡар, ҡыйыу 1 1. Йәшен
һымаҡ булып беҙ үткәндә, дошман башы оса
ҡыйылып, Ғ. Әмири.
2. Ҡыя ғына булып һыҙылыу, һуҙылыу. Ҡый
ылып төшкән ҡояш нуры, ш Пинжәк ягаһынан
крахмаллы күлдәге ҡыйылып күренә, С. агиш.
Күҙ күреме ерҙән ҡыйгыр яландар .,күренә, күк
арҡалар ҡыйылып ята. Ж. Кейекбаев. Ҡашыкүҙе ҡыйылган бер һылыуым бар ине (Халыҡ
йырынан).
3. Ҡыя ҡырҡылыу, өҙә ҡырҡылыу. Эргәмдәге
яңгыҙ гөлдөң бер япрагы төшкән ҡыйылып (Х а 
лыҡ йырынан).
4. диал. Кәйелеү.

ф Бәғер ҡыйылыу ҡар. бәғер.

ҠЫЙЫЛЫШЫУ ҡ. ҡар, ҡыйылыу. Ҡашың,
күҙең ҡыйылышып, кем бәхетенән үҫәһең? (Х а 
лыҡ йырынан).

ҠЫЙЫМ 1 и. диал. Яңылышлыҡ. Кешенең
ҡыйымын гына эҙләйһең дә йөрөйһөң инде.
ҠЫЙЫМ 2 и. диал. Үлтереш. Бәгзе бер ерҙә
үлем дә ҡыйым.
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ҠЫЙЫН с. Ҡатмарлы һәм яФалы, ауыр; кире
һе анһат. Ҡыйын мәсьәлә. Ҡыйын тормош. Ҡый
ын хәл. Ҡыйын эш, ■ [Ҡыҙ] тауышын кыйын
итеп сыгарҙы, ул был минутта иларга яҡынлаша,
күҙҙәренә мөлдөрәп йәш йыйыла ине. С. Агиш.
Ғашиҡ булыу хәле ҡыйын икән, баҫып ҡына алды
йөрәкте (Халыҡ йырынан). Егеттец яңгыҙына
башта бик ҡыйын була (Әкиәттән). //Йылҡы
көтөүсеһе өсөн иң ҡыйыны — көҙ, Ҡ . И бәтул

С. Әлибаев. Булаттан үткер яу ҡыйыр (Ҡ о б а 
йырҙан).
3. күсм. Шыҡыйып килеп тотоу; тибеү. Ыла

тау хәл; ауырлыҡ. Ошо арала кеше баҫып, ҡый

сын да оса, ҡошто ҡыя, ҡанаттары талгас, бер
төшә. Оалауат Юлаев. / күсм. Күп итеп эләкте
реү. Эй, ҡыям да инде балыҡты.
4. күсм. Арҡыры килеп, алдан үтеү; киҫеү,
ҡырҡыу. Берәү выжт итеп алдымды ҡыйып сыҡ
ты. В. Нафиков. Юлды ҡыйып үткән ҡоралайга
ауыҙ асып ҡалам. М. Хәй.
5. күсм. Иҫәпкә алмау, кире ҡағыу. Атаһы
Фатиманың үтенесен ҡыя алмай, ел арба эш
ләтте, ти (Әкиәттән).
ф Йәнде ҡыйыу ҡар. йән 1. Күҙ ҡыйыу шул уҡ
күҙ ҡыҙыу (ҡар. күҙ). Ҡанатты ҡыйыу ҡар. ҡа

ын-ҡыҫтау булып китте.

нат. Тел дә ҡынмау һис тә үтмәү, бик үтмәҫ б у 

лин.

ҠЫЙЫНАЙЫУ ҡ. ҡ а р . ҡыйынлашыу.
ҠЫЙЫНДЫ и. диал, 1. ҡар, ҡырҡынды '.
2. ҡар, сарлаҡ '.
ҠЫЙЫН ҠЫҪТАУ и, йыйн. Ҡыйын һәм ҡыҫ
ҠЫЙЫНЛАШТЫр Ыу ҡ. Ҡыйын итеү; ауыр
лаштырыу.

ҠЫЙЫНЛАШЫУ к. Ҡыйынға әйләнеү, ҡый
ын булыу; ауырлашыу. Кейем-Һалым йүнәтеү
ҡыйынлашты. Т. Кусимов.
ҡ ы й ы н л ы ҡ и. Я Фалы, ҡатмарлы хәл;
ауырлыҡ; киреһе анһатлыҡ. Ҡыйынылыҡ кисе

лыу. [Рәхимә:] Тел дә ҡыймай башланы бысагым. Һ. Дәүләтшина.
ҡ ы й ы у 2 ҡ. Батырсылыҡ, баҙнатсылыҡ итеү.

Ҡыймай йөрөү. Ҡыя алмау, һорарга ҡыймау.
Әйтергә ҡыймау. ■ [М әк;] һеҙ нисек ҡыйып беҙ
ҙең менән һөйләшәһегеҙ. М. Ф әйзи. Ос һин дә,
минең йырым, бөркөт ҡыйып менмәҫ ергә.

реү. Ҡыйынлыҡҡа түҙеү. Ҡыйынлыҡта ҡалыу,
ш Мин һөйләп бөтөргөһөҙ ҡыйынлыҡтар күреп,
ҡыш уртаһынан көҙгә тиклем бер ҡаҙаҡ ауылын
да балалар уҡытып, .. Ырымбурга ҡайттым.

Ғ. Әмири.

Т. Йәнәби.

ҠЫЙЫу 3 ҡ. диал. Ҡайыу, ҡырпыулау.
ҠЫЙЫУ 4 ҡ. диал. ҡар. ҡыйыҡлау 1.
ҠЫЙЫУ с. 1. гГартынып, оялып тормаусан;
баҙнатсыл. Ҡыйыу булыу. / / Ҡыйыу һөйләшеү,

ҡ ы й ы н л ы ҡ һ ы ҙ с . Анһат, еңел. Ҡыйын
лыҡһыҙ тормош. / / Ҡыйынлыҡһыҙ эшләү. Маҡ

сатҡа ҡыйынлыҡһыҙ ирешеү,
ҠЫЙЫНСЫЛ с, диал. Ҡыйыуһыҙ, баҙнатһыҙ.
ҠЫЙЫНСЫЛЫҠ и. ҡар. ҡыйынлыҡ. Буран,
һыуыҡ булып, бик ҡыйынсылыҡ менән өйгә
ҡайтып етте.
ҠЫЙЫНҺЫНЫҮ ҡ. Ҡыйын күреү, ҡыйынға
һанау. «Әгәр ҡыйынһынһаң, үҙем генә ҡайтып

киләм»,— тине Сәлмән. «Юҡ, ҡыйынһынам тип
әйтмәйем, тик иртәгә экзамен түгел бит әле».
Ә. Вахитов.

ҠЫЙЫНҺЫр Ау ҡ. ҡ а р . ҡыйынһыныу.
ҠЫЙЫР и. Бөтөн икмәк ситенән телеп алын
ған киҫәк. Икмәк ҡыйыры. Бер кыйыр икмәк.
ҠЫЙЫр ҺЫТЫу ҡ. Һыйҙырмай, үҙ итмәй
рәнйетеп, ситкә тибеү; ситләтеү. [Варис:] Ярар,

ҡыйырһытһагыҙ, мин Хариска ауылдан ситтә лә
эш табырмын. Н. Мусин. Әлдә Айсыуаҡ бар. Ул
малайҙарга Миңлегөлдө ҡыйырһытырга бирмәй
әле. Т\ Килмөхәмәтов.
ҠЫЙЫр ҺЫУ ҡ. Ү ҙеңде сит итеп, кәм итеп
тойоу; ситһерәү. Ҡайҙа ауыр — шунда баҫтым

янып, баҙанманы күңел ҡыйырһып, К. Кинйәбу
латова.

ҡ ы й ы у 1 ҡ, 1. Үткер нәмә менән ул ҡырҡыу,
өҙә ҡырҡыу. Ҡыйып алыу. Ҡыйып төшөрөү,

■

Бер мәләк күкте тишеп алды уйып, түп-түңә
рәк дүңгәләк төҫлө ҡыйып. Ш. Вабич. Күк көм
бәҙе күм-күк быяла, ниндәй оҫта уны ҡыя ала!
р . Ғарипов. Батша булһа ла Бүгәсәү .. баяр ба
шын ҡыя икән, һанат башын ҡыя икән. Оалауат
Юлаев. [Ҡуҙыйкүрпәс:] Карлугас үтмәҫ ҡара
урманды ҡылысым менән ҡыйып үтермен, әсәй.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2. күсм. Үлтереп, ҡырый, юҡ итеү. Дошманды

ҡыйыу. ■ Рәшит Аҙнабаев өс фашисты ҡыйган.
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ф Ҡыйып баҡҡыһыҙ шул уҡ ҡыйып ҡарағы
һыҙ (ҡар. ҡарау). Тел ҡьшмау һүҙ әйтергә б а 
тырсылыҡ итмәү.

ш Ҡыйыу бала үҙе килеп ала Зәйнәп ҡулындагы
сәскәне. Ғ. Оәләм. Ишектән ингән кеше хужа
һымаҡ ҡыйыу атлап, түргә барып ултырҙы,
Б. Бикбай.
2. Ҡурҡыу белмәҫ йөрәкле; батыр. Ҡыйыу

егет, ш Исмәгил ҡыйыу малай. Еңел генә шөр
ләп төшөрлөк түгел, Я. Вәлиев. / Ҡурҡыуһыҙ,
тәүәккәл кешегә хас. Ҡыйыу аҙым. Ҡыйыу
теләк. ■ Новиковтың был ҡыйыу һүҙе крә
ҫтиәндәргә бик оҡшаны. Д. Юлтый.
ҠЫЙЫу ЛАНДЫр Ыу ҡ. 1. Ҡыйыуға әйлән
дереү, ҡыйыу итеү; батырайтыу. Был һүҙ мине

ҡыйыуландырып ебәрҙе.
2. эйһ. ф, ҡар. ҡыйыуланыу. Нисәмә йылдар
ошо эштә эшләп ҡыйыуландырган инде хәҙер,
ҠЫЙЫУЛАНЫУ ҡ . Ҡыйыуға әйләнеү, ҡый
ыу булыу; батырайыу. Ғәләү элек бик йыуаш

булһа ла хәҙер батырланып, ҡыйыуланып китте.
Т. Йәнәби.

ҠЫЙЫУЛАУ ҡ. диал. Ҡаймалау, ҡырпыулау.
ҠЫЙЫУЛЫҠ 1 и. Ҡурҡыуһыҙ лыҡ, тәүәккәл
лек сиФаты; батырлыҡ. Ҡыйыулыҡ күрһәтеү.
ф Ҡыйыулыҡ — ярты ырыҫ. Әйтем.

ҠЫЙЫУЛЫҠ 2 и. диал. ҡар. ҡырпыу 1.
ҠЫЙЫУҺЫҘ С. Тартынып, оялып тороусан;
баҙнатһыҙ. Ҡыйыуһыҙ бала. Ҡыйыуһыҙ булыу.
/ / Ҡыйыуһыҙ гына өндәшеү, ш Ул [Гәрәй]

йөҙөнә меҫкенлек сыгарып, ҡыйыуһыҙ гына һөй
ләй башлаган булды. Б. Бикбай.
ҠЫЙЫУҺЫҘЛАНЫУ ҡ. Ҡыйыуһыҙға әйлә
неү, ҡыйыуһыҙ булыу. / Оялып тартыныу, уңай
һыҙланыу. Ятаҡ коридорының тәҙрә төбөндә

күргәс, ҡыйыуһыҙланып ҡына яныңа килдем.
Н. Нәжми.

ҠЫЙ
ҠЫЙЫУҺЫҘЛЫҠ и, Ҡурҡаҡлыҡ, оялсанлыҡ сиФаты. Ир кешенең бындай ҡыйыуһыҙлыҡ

күрһәтеүе, билдәле, Фатимага оҡшап етмәне,
Б. Викбаи.

ҠЫЙЫШ с, 1. Тура йүнәлешкә, төҙ рәүешкә
ярашһыҙ; кәкре, салыш, ауыш Ҡыйыш мөрйә.

Ҡыйыш тәҙрә, ■ Ҡыйыш ситән, уны көрттәр
күмгән, Р. Ниғмәти. / / Ҡойроҡ төрөп, ҡыйыш
юртып, Ҡашҡар юл башлап бара. С. Кулибай.
2. күсм. Дөрөҫлөккә ярашһыҙ; яңылыш. Тормоштагы ҡыйыш юлдарҙы йүнәтеп, тура бер эҙгә
һалып ебәрергә кәрәк. Һ. Дәүләтшина.

ҠЫЛ

ҡ

өҫтөндә йөрөйбөҙ. Д. Юлтый, Ҡыл тамаҡ ҡар.
тамаҡ. Ҡыл тартҡан кеүек төп-төҙ. Ю л ни берәү
инде — ҡыл тартҡан кеүек. Ж. Кейекбаев.
• Ҡыҙ намыҫы ҡыл өҫтөндә, ҡылдан төшһә —
юл өҫтөндә. Мәҡәл.
Ҡ Ы Ла и. иҫк. Ер, хужалыҡ, төрлө килем иҫә
бенән дәүләт алған түләү; яһаҡ, һалым. [Гене
рал;] Бына һеҙҙә бик күп ер бар. Бер ҙә файҙаһыҙ

айыу йөрөп ятҡан ер өсөн көс еткеһеҙ ер ҡылаһы
түләйһегеҙ (Әкиәттән).
ҡыламыҡ и. диал. Ҡыҙыл шәшке (ҡар.

шәшке).
Ҡ Ы Л аН Д Ы р ЫУ ҡ. 1. Билдәле бер рәүештә
•
Ауыҙың ҡыйыш булһа, көҙгөгә үпкәләмә. эш иттереү, эшләтеү. Иркен ҡыландырыу.
2. Борғоландырып, ҡыйшан-мыйшан иттереү.
Әитем. Ҡыйыш ултырһаң да тура һөйлә. Әитем.
Сания .. ауыҙын ҡыйыш-мыйыш ҡыландырып,
ҠЫЙЫШБаШ и. диал. Тырпыса кендеге.
тәҙрә төбөндә көнбагыш ярып ултыра ине. М. 'Та
ҠЫЙЫШҠа и. диал. Ҡойошҡан.
жи.
ҠЫЙЫШ МЫЙЫШ с. Төрлө яҡҡа, төрлөсә
3. Улай-былай итеп ниҙер эшләү, йәтешләү,
ҡыйыш; кәкре-бөкрө. Ҡыйыш-мыйыш өҫтәл.
/ / Ҡыйыш-мыйыш атлау. Ҡыйыш-мыйыш ҡу йүнләү. Ҡатыны .. бер шешә араҡы килтереп,
ф Ҡыйыш тейәү эсеп алыУ.

йыу,
ҠЫЙЫППЫр ЫУ ҡ. йөкм, ҡар, кыйышыу 1,
2. Кешеләрҙе үҙ-ара ҡыйыштырыу,
ҠЫЙЫШЫУ ҡ, 1. Үткер ҡорал менән ҡара-ҡаршы һуғышыу. Бикбай менән Ҡуйсар ҡылыс

менән ҡыйышҡанда [Йәмилә] урындыҡ аҫтына
инеп йәшенә, «Бабсаҡ менән Күсәк».
2. күсм. Ү ҙ-ара тартҡылашып, көрәшеп, еңе
ш еү. Янып гаугалаштым, кәрәк саҡта ҡыйыш
тым, талаштым, Й. Солтанов.
3. күсм. Н иҙер эшләргә көсөргәнеп тырышыу;
ныҡышыу. Аҙыҡ етерлек, ,, Әлегә төҙөлөш тип
ҡыйышабыҙ, р . Низамов.
Ҡ Ы Ҡ аЙ и, һөйл. Ҡаҡай.
ҠЫЛ и, 1. аттың ялы, ҡойроғондағы сәсе.
/ / Ҡыл арҡан. Ҡыл дилбегә. Ҡыл иләк, m Ана
бер ерҙә тире бесеп, ат ҡылы менән тегеп улты
ралар. Ш. Шәһәр. [Толпар:] Өс бөртөк ҡылымды
ал да үҙемде ебәр. Кәрәк саҡта шуны өтөп, мине
саҡырырһың (Әкиәттән). / Ҡайһы бер хайуан
дарҙың шырт йөнө. Кәзә ҡылы.
2. Музыка ҡоралының сиртә торған ебе. Дум
быра ҡылы. Скрипка ҡылы, ■ Бабич ,,мандоли
наның ҡайһылыр ҡылдарын көйләп алгас, тотош
шыңгыратып бер нисә тапҡыр сиртеп ҡараны ла
уйнарга кереште, С, Ҡ удаш .
4 [Кемдеңдер] ҡылын тартып [йәки сиртеп]
ҡарау [кемдеңдер] уйын, ниәтен, яйын белер
өсөн ситләтеп һөйләшеү. [Әбей:] Ярар, Зыя ба

лаҡай, Сәгиҙәнең ҡылын тартып ҡарармын,
ауыҙга һуҡмаҫ әле. Шунан һиңә ҡәйнә булып та
ҡуйырмын, бәлки. М. 1Гажи. Ҡыл да ҡыбырлат
мау бер ниндәй эш эшләмәй тик йөрөү. [Сәфәр:]
Ай әттәгенәһе, аптырамагыҙсы юҡҡа! Ҡыл да
ҡыбырлатмай нисек түҙеп ятмаҡ кәрәк. X. Н аза
ров. Ҡылды ҡырҡҡа ярыу төрлө яраҡлы-яраҡһыҙ юлдар менән мөмкин булмаҫтай нәмәләрҙе
эшләү. Әсҡәпъямал еңгә иҫән саҡта ҡылды
кырҡҡа ярган, эшләмәгән эше ҡалмаган. Ә. В ә
ли. Ҡыл өҙөрлөк тә хәл ҡалмау тамам арып,
тамам хәлһеҙ булыу. Шундай арыган саҡтар бу

ла: ҡыл өҙөрлөк тә хәл ҡалмай. Саҡ һөйрәлеп
ҡайтып етәһең дә урындыҡҡа ауаһың, И. Ғиззә
туллин. Ҡыл өҫтөндә бик хәүеФле хәлдә. [Инд
рил:] Егеттәр, .. беҙҙең хәлде беләһегеҙ бит, ҡыл

ашъяулыҡ ситенә ултыртты. «Ай, бисәкәй, юҡҡа
ҡыландыраһың шул нәмәңде». Б. Бикбай.
ҠЫЛаНСЫҠ с. Борғоланып, һырғаланып,
төрлөсә ҡыланыусан. Ҡылансыҡ ҡыҙ. / / Ханым,
яурынын ҡылансыҡ йыйырып, һиҙәптәй генә
сәгәтенә күҙ төшөрөп алды. Ф . Иҫәнғолов.

ҡыланеыҡланыу ҡ. Кеше иғтибарын
йәлеп итергә, оҡшарға тырышып, борғоланып-һырғаланып, төрлөсә ҡыланыу, һуңгы ваҡытта

[Шәмсун] ниңә бик ҡылансыҡланып, һауалы
һөйләшә башланы? Н. Мусин.

ҡыланыу ҡ. 1. Билдәле бер рәүештә эш
итеү, эш ләү. Иркен ҡыланыу, һаҡ ҡыланыу,

ш Улай орҙо-бәрҙе ҡыланырга ярамай. Беҙ —
коммунистар.А. Карнай. Мин дә маймыл кеүек,
Новиков ни ҡыланһа — шуны ҡыланам, Д. Юл
тый.

2. Үҙен ниндәйҙер бер сиФатта күрһәтергә
тырышыу. Эре ҡыланыу, ■ [ Нигмәтулла:]

Ҡолсобайҙың Ҡолсобайы әллә кем булып ҡыла
на, һугыш байҙар өсөн генә файҙалы, тип ҡыс
ҡыра, Я. Хамматов. / Ү ҙен -үҙе тотоуҙа ниндәй
ҙер яһалмалыҡ күрһәтеү. Ҡыйыуһыҙ булып ҡы
ланыу, ш Гәрәй бай меҫкенләнгән булып кылана, Б. Бикбай.
3. Кеше иғтибарын йәлеп итергә теләп, борға
ланыу, һырғаланыу, ҡыйшан-мыйшан килеү.

Ҡыланып бейеү, ш Ипле баҫып бейе лә, бе
йеүҙәрең килбәтһеҙ; әллә егет оялаһың, ҡыла
ныу ың ҡыйыуһыҙ (Халыҡ йырынан).
ҡыланыш и. 1. Эш ҡылыу рәүеше; ҡылыҡ.
Хисмәтулла .. айырылып киткән Ҡолсобайҙың
ҡыланышына төшөнә алмай, төрлөсә уйлап баш
ватты. Я. Хамматов. Күрмәй ҙә ул бүтәндәрҙе,
ҡыланышы ҡоро. Үҙ күсәре тирәһендә әйләнә
гел йыры. Ғ. р амазанов.
2. Ү ҙ-үҙең де тотоу рәүеше; йөрөш, торош.

Рабфак студенттары уның [Санияның] ҡыла
нышынан бот сабып көлә. Ә ул уның һайын һи
керенә. Бер егетте, тогона аҫылынып, артҡа
тартып йыҡты. М. Тажи. Ул ҡатындың тәм
һеҙ ашы, бик тә йәмһеҙ ҡыланышы. Р. Васи
мов.

• Агас емешенән, әҙәм ҡыланышынан беле
нер. Әйтем.
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Ҡ Ы Л аУ 1 и, Һыуьпста ағасҡа һ. б, ҡунған
ҠыраУ; бәҫ. Кисә генә әле томан арҡаһында ҡы-

ҠЫЛДЫрЫу ҡ. йөкм, ҡар, ҡылыу. [Еңгәһе:]
Юлдаш, һиңә бөгөн бата ҡылдыралар. Һ. Д ә ү 

лауланган агастар, буран сапҡынынан ҡылауҙа
рын һелкеп, ергә ауната, Т. Хәйбуллин. Ҡараңгы
төн, ҡышҡы сасҡау һыуыҡ, ҡуйы урман ҡылау
аҫтында, Б. Вәлит.
ҠЫЛаУ 2 и. К үҙҙе ҡаплап Ьукырайткан ше
кәрә; атс. Ҡылау төшөү. Ҡылау һалыу, ш Ул
[Серов] күҙҙең ҡылауын киҫеп ебәрҙе, М. Хәй-

ләтшина.

ҙәров. Ҡара ҡылау күҙ яҫмағы тотош тоноҡланып, һутсырайта торған ауырыу.
ҠЫЛаУ 3 и. Йәш малдың теленә сығып, имер
гә тсамасаулап, эсен китәргән сабыртҡы. Ҡылау

булыу,

ҡ ы л а у л а н ы у ҡ. Ҡылау, бәҫ менән ҡапланыу; бәҫләнеү. Урмандар ҡылауланып ҡарга
төрөнгән дә, төнгө йоҡога сумган, Т. Хәйбуллин.
Ҡ Ы Л ау Л а у 1 ҡ. Ҡылау, бәҫ менән тсаплау;
бәҫләү.
ҡ ы л а у л а у 2 ҡ. атс шекәрә менән ҡапланыу,
аҡ һалыу. Ҡүҙе ҡылаулаган,
ҡ ы л а у л а у 3 ҡ. Тел сабыртмаһы менән
ауырыу. Ҡылау лаган ҡолон,
ҠЫЛау Ыр 1 и, Таматс, тсолатс аҫты, муйын
биҙҙәрендәге ағып торған шешек.
ҡ ы л а у ы р 2 и. Күгелйем япратслы, бер ятслап
тсына теҙелеп торған күгелйем емешле үлән
(тамырын тсайнатып тсылауыр ауырыуын д а
уалайҙар).
ҡ ы л в аш и. Ғәҙәттә кешенең һутсыр эсәгендә
үрсей торған арт яғы йыуаныратс, баш яғы тсыл
һыматс нәҙек имгес тсорт. Бер кешеләге ҡылбаш
тың һаны ,,бер-нисә меңге етергә мөмкин. В. Ғү
мәров.
ҠЫЛБЫр с, диал, Тилбер.
ҠЫЛБЫр БаШ и. Ҙур һоло башлы, оҙон тсыятс
япратслы туғай үләне.
ҠЫЛҒаН и, Ялбырлап ултырған йөнтәҫ сал
башлы тсыятс үлән. Дала ҡылганы. Тау ҡылганы,
ш Иң яҡшы ҡымыҙ ҡылган үләне ашап, .. ҙур
һыулы ерҙә йөрөгән бейә һөтөнән яһала. М. Ғө
бәйҙуллин. Яландагы ап-аҡ сәсле ҡылган үҫеп,
ергә ҡарап эйелгән. В. Вәлит.
ф Ҡылған бәйләү юлаусы төшөрә торған өи
икәнен белдереү өсөн тсаптса башына ҡылған
көлтәһе ҡуйыу. Ю л кешеһе ҡылган бәйләгән өйгә
барып инер ине әүәле. Ҡылған сәс аҡһыл һары
йәки сал сәс. Түңәрәк уртаһына ике ултыргыс

ҡуйып, Ғәтиә апай менән ҡылган сәсле бер малай
ултырҙы. Т. Йәнәби.
ҠЫЛҒаНЛЫ с. Ҡылған үҫән. Ҡылганлы да
ла. ■ Йылганың һул ягында иге-сиге күренмә
гән ҡылганлы ялан. Ғ. Сөләймәнов.
ҠЫЛҒаНЛЫҠ и. Ҡылған үҫкән ер. Тәүҙә
ҡылганлыҡтарҙы уҙган егет, унан тау-таштарҙы
ярып барган, Ә. Вахитов.
ҠЫЛҒОЙГЮҠ и, шул уҡ ҡылғойроҡ өйрәк
(ҡар, өйрәк 1).
ҡ ы л д а у и, диал. кар. мәскәү
ҡ ы л д ы й - б ы л д ы й оҡш. Быуынһыҙ Һымаҡ
тегеләй-былай

хәрәкәтте

белдергән

һүҙ.
Ҡүл-аяҡтар ҡылдый-былдый һелкенә, Ш. Б а
бич.

ҠЫЛДЫҠаЙ и. диал, шул уҡ ҡула ҡаҙан
(ҡар, ҡула 2).
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ҠЫЛЙЕБӘК и. Үләнде тотош сырмап, шуның
һутын һурып үҫкән нәҙек кенә һабаҡлы япраҡ
һыҙ үҫемлек. Етен ҡылйебәге. Кесерткән ҡылйе
бәге, Ҡомалаҡ ҡылйебәге,
ҠЫЛЙЫЛаН и, 1. Ҡешенең эсәк буйында бу
ла торған оҙон имгес селәүсен.
2. Һыуҙа йәшәй торған ҡыл һымаҡ нәҙек оҙон
паразит селәүсен.
ҠЫЛЙЫР и,, диал. Йыланбалыҡ.
ҠЫЛЙЫУ ҡ. диал. Ҡылъяйыу.
ҠЫЛЙЫУҒЫС с. Һ үҙе менән кешене ю хала
ған, телгә бөткән хәйләкәр, һин хәйләкәр шул,

уны-быны белмәгән мине таҫма телең менән ал
даштырып тик йөрөгәнһең, ҡылйыугыс. Р. Сол
тангәрәев.

ҡ ы л й ы у ғ ы с л а н ы у ҡ. Һ үҙ менән кешене
юхалау; таҫма телләнеү. [Гәрәй:] Ярар, ярар,
күп ҡылйыугысланма, тиҙерәк билмәнеңде әҙер
лә. Б. Бикбай.

ҠЫЛҠ оҡш. Шыйыҡ нәмәне йотҡанда сыҡҡан
тауышты белдергән һүҙ. һыуҙы ҡылҡ итеп йо
тоу.

ҠЫЛҠа киҫ. диал.Һис. Ҡылҡа хәлем ҡалма
ны.

ҠЫЛҠ-ҠЫЛҠ оҡш. Ҡабат-ҡабат ҡылҡ ит
кән тауышты белдергән һүҙ. Ҡылҡ-ҡылҡ итеп
йотоу.

ҡ ы л ҡ ы л д а т ы у ҡ. Ҡылҡ-ҡылҡ иттереү,
ҡылҡ-ҡылҡ килтереү. Ҡылҡылдатып йотоу.
ҡ ы л ҡ ы л д а у ҡ. Ҡылҡ-ҡылҡ итеү, ҡылҡҡылҡ килеү. Шыптыр ҙа шыптыр шишмәнең
шыптырлайҙыр ҙа сабагы; шунда ла торган
кейәүҙең ҡылҡылдайҙыр ҙа тамагы (Туй йыры
нан).

4 Тамаҡ ҡылҡылдау ҡар. тамаҡ.

ҠЫЛҠЫНЫУ ҡ. Шыйыҡ нәмәне йотҡанда
тамаҡты ҡылҡ-ҡылҡ иттереү. Ҡылҡынып эсеү.

ш Уның [Муйылдың]ауыҙына ҡалаҡ менән һыу
тамыҙҙылар. Ул тагы яланды ла ҡылҡынып
йотто. Һ. Дәүләтшина.
ҡ ы л л а у ҡ. Ҡылдан таҙартыу (дебетте). Де
бет ҡыллау.
ҠЫЛЛЫ с. 1. Ҡыл ярҙамында уйнамалы
(музыка ҡоралдарына ҡарата). Ҡыллы инстру
мент. Ҡыллы оркестр. / Шундай инструмент
менән башҡарылышлы. Ҡыллы квартет.
2. диал. Тотҡалы. Ҡыллы ҡаҙан.
ҡ ы л м а н л а у ҡ. диал. Йылманлау.

ҡ ы л п оҡш. Еңел генә ҡағылған, елпенгән
хәрәкәтте белдергән һүҙ. Балыҡ ҡылп итеп
ҡалды.

ҡ ы л п а н л а у ҡ. диал. Ҡыйпанлау. Ҡылпанлап ҡына тора.

ҡ ы л п ҡ ы л п оҡш. Ҡабат-ҡабат ҡылп иткән
хәрәкәтте белдергән һүҙ. Ҡылп-ҡылп итеү.
ҠЫЛПЫУ ҡ. Ҡылп итеү, ҡылп-ҡылп килеү.
Ҡылпып-ҡылпып оса аҡсарлаҡтар, ем эҙләйҙәр
диңгеҙ ситендә (Халыҡ йырынан).
ҠЫЛСаҠ и. диал, ҡар, ҡылы 1 1.

ҠЫЛС-ҠЫЛС оҡш. ат ауыҙлығын сәйнәгән
дә һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡылс-ҡылс итеү. Ҡылс-ҡылс иттереү.

ҠЫЛСЫҠ и, 1. Йәнлек Тиреһенең йомшаҡ
йөнө араЬындағы эре йөн; ҡыл. [Ҡунаҡбикә
әбей] ҡылсыгы ҡойолоп бөткән ҡама бүркен
сисеп, өҫтәлдең бер ситенә ҡуйҙы. Ҡ . Даян.
2. Иген башағының сәнскәкле мыйығы. Оҙон
ҡылсыҡ. Арпа ҡылсыгы.
3. Балыҡтың ваҡ Ьөйәге. Сабаҡтың ҡылсыгы
күп була.
ҠЫЛСЫҠЛЫ с. Ҡылсығы күп булған. Ҡыл
сыҡлы бойҙай,

ҡылсылдатыу ҡ. Ҡылс-ҡылс иттереү,
ҡылс-ҡылс килтереү.
ҡылсылдау ҡ. Ҡылс-ҡылс итеү. Ҡылсыл
дама, турат, ҡылсылдама, ҡыл дилбегәңде лә
өҙөрһөң (Халыҡ йырынан).
ҠЫЛСЫН и. диал. К үҙәгә.
ҠЫЛТ оҡш. 1. Эләгеп торған ҡаты нәмә ҡапыл
ысҡынғанда һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән
һү ҙ. Ҡылт итеп ҡалыу, ш Шул ваҡыт ҡылт итеп
тышҡы ишектәр асылды (Туй йырынан).
2. р. мәг. диал. Шып. Ҡылт туҡтау.
ф Ҡылт ИТеү 1) ҡапыл булыу. Ҡылт итеп иҫкә

төшөү, ш Башыма ҡылт итеп бер уй килде.
Н. Мусин; 2) ҡапыл үсегеү, үпкәләү; ҡылтайыу.

Ҡылт итеп барыу. Бер һүҙ әйтер хәл юҡ, ҡылт
итә лә китә. Ҡылт та итмәү ыжлап та бирмәү,
уйлап та бирмәү. Мин әйтәм, ул ҡылт та итмәй,
исмаһам.
ҡылтайгыү ҡ. йөкм. ҡар. ҡылтайыу. Кеше
не ҡылтайтыу.
ҡ ы лтайы у

ҡ
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ҡ.

Ҡапыл

үсегеү,

үпкәләү.

Ҡылтайып барыу. Ҡылтайып китеү, ш Бына
тагы, кешенең юҡ-бар һүҙенә ҡылтай ҙа яңгыҙ
бер әбейҙе ташлап сыҡ та кит, имеш. Н. Мусин.
ҡ ы л т а й ы ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡылтайыу.
ҡылтанлау ҡ. Ҡылтан-мылтан итеү. Ҡылтанлаган булып йөрөү.
ҠЫЛТаН-МЫЛТаН с. Тиҙ генә үсегеп бар
ған булып, тырт-мырт итеүсән. Ҡылтан-мылтан
ҡыҙыҡай, / / Ҡылтан-мылтан йөрөү,
ҠЫЛТИФУН и, һөйл, КелтиФун.
ҠЫЛТ ҠЫЛТ оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡылт иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ҡылт-ҡылт итеү.Ҡылт-ҡылт килеү.
ҠЫЛТЛАТЫУ ҡ. Ҡылт иттереү. Ҡылтлатып
йоҙаҡты асыу.
ҡылтлау ҡ. Ҡылт итеү. Бүлмәлә стена сәғә
те ҡылтлап йөрөп тора. С. Агиш.
ҠЫЛТ-МЫЛТ, ҡылт та мылт оҡш. 1. Ҡ абат
-ҡабат ҡылт иткән тауышты белдергән һүҙ.

Ҡылт-мылт итеү.
2. с. мәг. күсм. Үсегеп, үпкәләп барыусан;
кирле-мирле. Ҡылт-мылт кеше. 11 Ҡылт-мылт
һөйләшеү.
ҠЫЛТЫЙ с. диал. Ҡылтым.
ҠЫЛТЫЙ-БЫЛТЫЙ с. диал. Ҡылтым. М и 
нең бисәкәй улай ҡыҙып китә торган ҡылтый-былтый кеше түгел. С. Агиш.
ҠЫЛТЫҠ с. диал. Ҡылтым.
ҠЫЛТЫЛДАТЫу

ҡ.

Ҡылт-ҡылт

иттереү.

Йоҙаҡты ҡылтылдатып асыу.
ҠЫЛТЫЛДАУ ҡ. Ҡылт-ҡылт итеү, ҡылтҡылт килеү.

ҠЫЛТЫМ с. Ҡапыл үсегеп, үпкәләп, ҡылтай
ып барыусан; ҡылтымбый. Беҙ улай бик ялын

майбыҙ тәкәббер, ҡылтымдарга (Халыҡ йыры
нан). / / Фәннләнең дә шулай өҙә генә һөйләш
кән саҡтары булгылай. Бергөн дә бит, Айнур,
кинога барайыҡ, тигәс, ҡылтым гына боролоп
китеп барҙы. Н. Мусин.
ҠЫЛТЫМБЫЙ с. ҡар. ҡылтым. Әлдә Сабира
сабыр әле, Рәҡиә кеүек ҡылтымбый түгел. И. Ғиз
зәтуллин.

ҠЫЛТЫМБЫЙЛАНЫУ ҡ. ҡар. ҡылтайыу.
Бигерәк ягымлы ҡыҙ ул [Рауза]. Башҡа ҡыҙ
ҙар ише ҡылтымбыйланып бармай. Ф . И ҫәнғо
лов.

ҠЫЛТЫМ-МЫЛТЫМ

с.

Үсеккән

булып,

Ҡылтым-мылтым кеше.
II Ҡылтым-мылтым һөйләшеү.
ҡылтыр оҡш. Йоҡа ҡаты нәмә ҡатыға бә-

тырт-мырт

итеүсән.

релеп-бәрелеп киткәндә һ. б. сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Ҡылтыр итеү.
ҠЫЛТЫр АУ ҡ. ҡар. Ҡылтырлау. Трамвай

вагондарының ҡылтырауынан башҡа шылт ит
кән тауыш та юҡ. И. Насыри.
ҡылтыр ҡылтыр оҡш. Дауамлы рәүештә
ҡылтыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡылтырҡылтыр итеү. Ҡылтыр-ҡылтыр килеү.
ҠЫЛТЫр ЛАҠ с. Ҡылтырлап торған. Ҡыл
тырлаҡ арба.
ҠЫЛТЫр ЛАТЫУ ҡ. Ҡылтыр-ҡылтыр ит
тереү, ҡылтыр-ҡылтыр килтереү.
ҠЫЛТЫр ЛАУ ҡ. Ҡылтыр-ҡылтыр итеү,
ҡылтыр-ҡылтыр килеү. Тәҙрә быялалары ел өр

гәнгә ҡылтырлап тора.
ҠЫЛШЫҠ и. диал. кар. ҡауаҡ 1.
ҠЫЛЪЯЙЫУ ҡ. (гәҙәттә юҡл). Нимәгәлер
иғтибар итеп, иҫ китеү. Уга әйттең ни, әйтмәнең
ни — ҡылъяймай ҙа исмаһам.
ҠЫЛЪЯНЛАУ ҡ. Тегеләй-былай ҡуҙғалыу;
ҡыймылдау. [Аҡса батыр — Ҡоросҡа:] Эй, истәк,

хәҙер мин атам, керпегеңде лә ҡаҡмай төп-төҙ,
ҡылъянламай тор, шунан батыр икәнеңде күрер
мен, ти (Әкиәттән).
ҠЫЛЫ 1 н. 1. Үле йылғанан йәки күлдән сы
ғып, ҙур йылғаға ағып Ятҡан бәләкәй генә йылға.

Ҙурыраҡ малайҙар ..йыйнаулашып ҡылыла ы ш 
тан менән балыҡ һөҙәләр. Ғ. Амантай.
2. диал. Ҡылымыҡ. Агиҙел тугайҙарга йәйе
леп, әллә нисә кылынан, тал араларынан ҡото
роп агып ятты. Ж. Кейекбаев.
Ҡ Ы ЛЫ 2 и. диал. ҡар. ҡылыс4. Ҡаҙан ҡы
лыһы.
ҠЫЛЫ 3 и. диал. Ҡын. Бысаҡ ҡылыһы.
ҠЫЛЫЙ с. Икеһе ике тараФҡа ҡарашлы (күҙге ҡарата). [Егет:] Уның саман аяҡлы ҡылый

күҙле ҡыҙын алып, гүмеремде әрәм итмәм.
X. Ибраһимов. /И к е күҙе ике тараФҡа ҡарашлы
(кешегә ҡарата). Ҡылый кеше. ■ [Айһылыу:]

Алаҡай кулактың бер күҙе шәмбегә, икенсеһе
йәшәмбегә ҡараган ҡылый малайына бармаһам,
егет тапмайымдыр шул. С. МиФтахов.
ҠЫЛЫҠ и. 1. Ҡылған эш, ҡыланыш. Йәмғи
әткә зыянлы ҡылыҡ, ш [Туҡтамышев — Ырыҫҡолга:] Беҙ һинең урмандагы ҡылыҡтарыңды
ла онотманыҡ әле, көнө килер. Б. Бикбай. Ҡыл
ган ҡылыҡтарга күпме тапҡыр тәүбә итергә
ҡалды аҙаҡтан. М. Кәрим.
2. Холоҡтағы, тәбиғәттәге бер һыҙат; ғәҙәт.

727

ҠЫЛ

ҠЫЛ

[Яланбикә:] Эй, уның гүмеренә ҡылыгы шул
инде, юҡка ояла ла кала, Һ. Дәүләтпшна.

ҙе онот. М. Хәй. Ҡындан алып алмас ҡылысым
ды Урал ташҡайына ҡайраным (Халыҡ йыры

3.
Кешенең эше, ҡылығында сағылып, у н ы ң нан].
ф Ҡылыс танау ҡар. танау.
ш әхесен билдәләй торған психик сиФаттар;
ф Ҡылыс яраһы төҙәлер, тел яраһы төҙәлмәҫ.
холоҡ. Якшы кылыклы. Яман ҡылыҡлы,
Әйтем.
4 Ҡылыҡмы инде [шУл] берәүҙең бер эшен
ҠЫЛЫС 2 и. туҡ. Буйлыҡҡа үткәрелгән арҡа
хүпламағанда әйтелә. — Ҡара инде, ҡылыҡмы
уҙы тартып тығыҙлай торған тешле-тешле ҡорал.
инде, яңагымды ҡанга батырганса һуҡтың бит.
Бишле ҡылыс. Етеле ҡылыс. Тугыҙлы ҡылыс.
Ғ. Хәйбүллин. Ҡылыҡты ҡылыу үткәргәнсә
Ун икеле ҡылыс. Төгәи ҡылыс һәр теш араһына
ниҙер эшләү, кәрәғен биреү. [Хәким:] Был бисә
икешәр еп һалынғанда әйтелә. Ялан ҡылыс һәр
миңә эләкһә, ҡылыр инем ҡылыҡты. Я. Хамма
тов. «Туҡта, ҡылайыҡ әле ҡылыҡты»,— тип, бы теш араһына берәр еп һалынғанда әйтелә. /Ш ул
уҡ маҡсатта ҡулланылған ялпаҡ таяҡ рәүеш ен
лар Сәлмәндең утынын үртәп китергә була
дәге ҡорал, ҡалаҡ (ғәҙәттә ҡап, балаҫ һуҡҡанда
(Әкиәттән).
•
Ҡыҙ ҡылыгы менән, ир эше менән һөйҙөрөр. ҡулланыла).
ҠЫЛЫС 3 и. Һауыт-Һабаның ике яҡ ситенән
Әйтем. Ҡылыгын белмәгән малга яҡын барма.
эләктерелгән ярым дуға рәүеш ендәге тотҡа.
Әйтем. Яҡшы аттың да бер алама ҡылыгы була.
[Фатима], һыу килтергәс, күнәк ҡылысын, тауы
Әйтем.
ҠЫЛЫҠ ТОРОҠ и. йыйн. Ҡылыҡ һәм ғәҙәт. шы сыҡмаһын тип, әкрен генә ыскындыра.
Ж. Кейекбаев.
Ул [Мусаҡай агай] малдың ҡылык-торогон
ҠЫЛЫС 4 и., ҡаҙан ҡылысы Каҙандың сите.
белеп үҫкән кеше түгел. Б. Викбай.

ҠЫЛЫК ФИҒЕЛ и. йыйн. ҡар. ҡылыҡһыр.
[Уйылданов] эскәмйәгә ултырып, мал-тыуарын,
агас-ташын, отчёт, дебет, кредиттарын күңеле
нән кисерә, үҙе буйһонган түрәләрҙең ҡылыҡфигелен байҡай, «ағи ҙел », 1982, № 9.
ҠЫЛЫҠҺЫҘ с . Ҡылығы, холҡо яман. Ҡ ы 
лыҡһыҙ бала. Ҡылыҡһыҙ мал. ш [Ҡолансәс:]
Мин әсәйемдән генә ҡурҡам. Бигерәк ҡылыҡһыҙ
бит ул, Д. Юлтый.
ҠЫЛЫҠҺЫҘЛаНЫУ ҡ. Н асар ҡыланыү,
тәртипкә һыймағанды эшләү; холоҡһоҙланыү.

Ҡыҙы тыугас, Касьянов үҙе әҙерәк тынысланды,
ҡатыны Татьяна, киреһенсә, ҡылыҡһыҙланды:
көнө буйы илай, тоҡтомалга үсегә. Я. Хамматов.
ҠЫЛЫҠҺЫР и. йыйн. Кешенең холҡона,
тәбиғәтенә хас үҙенсәлеген күрһәткәндә әйтелә.

Кешенең ҡылыҡһырын белеү, ш Гөлйөҙөм
[Миңлекәй] тураһында .. бик күп насар ҡылыҡ
һыр ишеткән. Һ. Дәүләтшина.
ҠЫЛЫҠҺЫРаТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡылыҡ
һыратыу.— һүҙҙәр ҡолаҡтан-ҡолаҡҡа, ауыҙҙанауыҙга күсеп ҙурайҙы. [Ваҡигалар] иҫ киткес
бер рәүештә ҡылыҡһыратыла башланы. И. Насыри.

ҠЫЛЫҠҺЫРаТЫУ ҡ.

ҡар. ҡылыҡһырлаү.

Ҡылыҡһыратып һөйләү.

ҠЫЛЫҠҺЫРЛаНЫУ ҡ.

төш. ҡар. ҡылыҡ

һырлау.

ҠЫЛЫҠҺЫРЛаУ ҡ. Кемдең йәки нимәнең
дер булмышын, тәбиғәтен тасУирлаУ. [Килдебайҙы], ике һыйыры, бер аты бар, башҡа нәмәһе
юҡ, тип ҡылыҡһырланылар. Ғ. Дәүләтшин.
ҠЫЛЫМ и. Эш, хәрәкәтте, хәлде белдергән,
заман, зат, һан менән үҙгәреүсе грамматик һүҙ
төркөмө.
ҠЫЛЫМҺЫР с. диал. Ҡылыҡһыҙ.
ҠЫЛЫМЫҠ, и. Йылғаның төп үҙәндән айы
рылған тармағы. Кире ҡылымыҡ кире яҡҡа
ағып төшкән үле йылға.
ҠЫЛЫНЫу ҡ. төш. ҡар. ҡылыу '. Ҡылынган

ҡылыҡ. Ҡылынган эш.
ҠЫЛЫС1 и. Бик оҙон һоноҡ бысаҡ рәүешендә
ге үткер һүғыш ҡоралы. Булат ҡылыс. Ҡылыс
ҡыны. Ҡылыс һабы. ■ Ҡылыс күтәрһәң, еңелеү
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Ҡаҙан ҡылысына бглсаҡ яныу. ■ Ҡаҙандың
ҡылысынан итеп алҡындыра һалынган ит
эргәһендә йәш бисә Зәлифә һалма һала. Т. Х әй
буллин.

ҠЫЛЫСБаЛЫҠ и, алабуғалар ғаиләһенә
ҡараған, морононда оҙон һөңгөһө булған эре
диңгеҙ балығы.
Ҡ Ы ЛЫ СТаРаН и, диал. Сәгер балыҡ (ҡар.
балыҡ).
ҠЫЛЫУ 1 ҡ. 1. Ниҙелер ғәмәлгә атҡарыу;
эшлеү. Башбаштаҡлыҡ ҡылыу. Боҙоҡлоҡ ҡы
лыу. Егетлек ҡылыу. Уҫаллыҡ ҡалыу. Хыянат
ҡылыу. ■ Камил уның [Зинүнәнең] һылыулыгына хайран ҡалып, ни генә әйтһәң дә килешмәҫ,
ни генә ҡылһам да оҡшамаҫ, тип ҡурҡып тик
ултыра ине. Ә. Вәли. Ир-егеттең кылганы илдән
башҡа була алмаҫ (Ҡ обайырҙан).
2.
Ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында исемгә ҡушы
лып, шуның мәғәнәһенә ярашлы ҡылым яһай.

Баян ҡылыу. Бина ҡылыу. Бәхәс ҡалыу.
Вәгәҙә ҡылыу. Ғибәҙәт ҡылыу. Ғәфү ҡылыу. До
га ҡылыу. Дәфен ҡылыу. Зыярат ҡылыу.
Йәлеп ҡылыу. Ҡабул ҡылыу. Сарыф ҡылыу.
Сәйәхәт ҡылыу. Талап ҡылыу. Тамаша ҡылыу.
Тәрбиә ҡылыу. Тәүбә ҡылыу. Фатиха ҡылыу.
Фиҙа ҡылыу, ш Әҙәм балалары тогролокто
дәгүә ҡыла. М. ҒаФури. һеҙҙән бүтән был ерҙә
рәхим ҡылыр кешем юҡ (Бәйеттән).
□
Хәл ҡылыу ниндәйҙер эште, мәсьәләне
ғәмәлгә атҡарыу. Бәләкәй ҡалаларҙың үҫешен

хәл кылганда, уларҙы ике төркөмгә бүлеп эш
итеү кәрәк. М. Хисмәтов. Эш ҡылыу эш баш ҡа
рыу, эшләү. [Айбулат — Юлияга:]Иптәштәр ме
нән күрешеп, ..уларҙың күрһәтмәһе буйынса эш
кылырга тейешһең. Һ. Дәүләтшина.
•
Яҡшылыҡ ҡылган аш ейгән, яманлыҡ кылган таш ейгән. Әйтем.
ҠЫЛЫУ 2 ҡ. диал. ҡар. ҡыҫыу.1 2. Ҡунысы
балтырымды ҡылып тормагас, итеген алгым кил
мәне.
ҠЫЛЫУ 3 и. диал. ҡар. ҡылау 3.
ҠЫЛЫУ 4 с. диал. Тар. Ҡылыу кейем. //Билгенәйем минең шул талдыра — ҡайыш бауҙы
ҡылыу бәйләһәм (Халыҡ йырынан).

ҠЫЛ
ҠЫЛЫШ и, диал, ҡар, ҡауаҡ 1.
ҡ ы л ы ш л а у ҡ, диал. Ҡауаҡлау. Башы ҡы-

лышлаган.
ҠЫЛЫШЫУ ҡ. урт, ҡар. ҡылыу ‘. Шарт

ҡылышыу,

ҡ ы м ғ ы л д а у ҡ. диал. Ҡыймылдау. Өҫтәл
ҡымгылдап ултыра,

ҡ ы м ғь ш л а у ҡ. диал. Ҡыймылдау. Бабай
ҡымгырламай, шаҡ ҡатып тик ултыра, М. Ә бсә
ләмов.

ҠЫН

ҡ

Ҡымыҙ яһау. Ҡымыҙ бешеү. Ҡымыҙ менән
дауалау, ш Ҡымыҙҙың әҙерләнә башлауы мең
йылдар менән һанала. М. Ғөбәйҙуллин. /К ә зә ,
һыйыр, дөйә һөтөнән әсетелгән эсемлек. Кәзәләр
бәрәсләп, көн дә ҡымыҙ эсерә торгас, Мөхтәр
агай матурланып китте. Ф . Иҫәнғолов.
ҠЫМЫҘЛЫК 1 и. Ҡымыҙ яһай торған урын.
ҠЬШЫҘЛЫК 2 и. Ваҡ ҡына өлпө сәскәле, тал
япраҡлы, быуынтыҡ-быуынтыҡ һабаҡлы әскел
тем үлән. һөрөлгән йомшаҡ ер өҫтөндә быуын-

ҡ ы м й ы ра у к ҡар. ҡымйыу.

лы-быуынлы булып, йыуан ҡымыҙлыҡтар үҫә.

ҡ ы м й ы т ы у ҡ. Күмәген бер ерҙә ҡ айнатты 

3.

рыу. Бала-саганы ҡымйытыу,
ҠЫМЙЫУ ҡ. Күмәк булып бер урында ҡайна
шыу; мыжғыу. Ҡымйып торган халыҡтың
тауышы әҙерәк баҫыла төштө, Я. Хамматов.
ҠЫМЙЫШЫУ ҡ. урт, ҡар, ҡымйыу. Аяҡ
аҫтында ем һорап, ҡош-ҡорт ҡымйыша, Ш. Ян
баев.
ҠЫМПаЙЫУ ҡ. диал. Тумпайыу.
ҠЫМраН и. Һыйыр һөтө ҡушылған тсымыҙ.

Ҡымран эсеү,

ҠЫМСЫУ ҡ. диал. Ҡыпсыу. Балтырҙы ҡым

Ғәлимов.

ҠЫМЫҘСЫ и. 1. Ҡымыҙ яһаусы. Ҡымыҙсы

Мөхәмәтша Рәхмәтуллин менән Лев Николаевич
Толстой араһындагы һоҡлангыс дуҫлыҡ егерме
йылдар буйына дауам иткән. К. Мәргән.
2. Ҡымыҙ эсергә килеп ятҡан кеше. Матур
саҡтарҙа ауылга төрлө ҡалаларҙан ҡымыҙсылар
килә. Д. Юлтый.
ҠЫМЫҘСЫЛЫҠ и. Хужалыҡтың ҡымыҙ
яһау тармағы.

ҡ ы м ы ҙ х а н а и. Ҡымыҙ яһап, ҡымыҙ һата
торған бина.

ҠЫМЫЙ с. диал. ҡар. ҡы р.2 2.
сып торган балаҡ.
ҠЫМЫЙЫУ ҡ. диал. Мылыйыу. Әхмәт үҙе лә
ҠЫМТЫҠ с. Ҡымтып ябыулы. Ауыҙы ҡым
һөйләй, башҡаларҙың һөйләгәнен ҡымыйып кы
тыҡ.
на тыңлап тора. Ш. Насыров.
ҠЫМТЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар. ҡымтыу. ҠымтылҠЫМЫр ЙЬ1ТЫУ ҡ. Ҡымырйыу тыуҙырыу,
ган ирен,
•
Киленемә барҙым — кирелдем дә һуҙыл ҡымырйыу хәленә килтереү. Ҡымырйытып ҡы
дым, ҡыҙыма барҙым — ҡыҫылдым да ҡымтыл сытыу. Тамаҡты ҡымырйытыу, ш [Нәбирәнең]
дым, Әйтем.
күңелен ниндәйҙер йылы агым рәхәт иттереп
ҡ ы м т ы н ы у ҡ. ҡайт. ҡар, ҡымтыу. Юрган
ҡымырйытып үтте. Н. Мусин.
ҠЫМЫҒЙЫУ ҡ. 1. Төрлө ерҙә нимәлер
менән ҡымтынып ятыу,
ҡ ы м ты у ҡ. 1. Ҡыҫып йомоу, теыҫа тотоу.
йыбырлаған, йөрөгән һымаҡ булыу. Тамаҡ төбө
Иренде ҡымтыу. Билдән ҡымтып алыу, ш Өлә ҡымырйый. Күҙ ҡымырйып ҡысый, ш һарундың
сәйем тешһеҙ ауыҙын ҡымтып тик ултырҙы, бер арҡа буйы ҡымырйып китте. М. Кәримов.
һүҙ ҙә әйтмәне, 3 . Б и итева. Әхмәҙулла бабай
2. күсм. Эстән тынғыһыҙланыу, ҡытыҡланыу.
аҡ һаҡалын услап, иренен ҡымтыган да уша
Йөрәк ҡымырйый, ш Йоратбаевтың күңеленең
ҡайһылыр бер ере ҡымырйып ҡуйҙы. X. Н аза
батҡан, Ә. Вахитов.
2.
Ысҡынмаҫ лыҡ, асылып китмәҫлек итеп
тартып бәйләү, йыйып, ытссымлап ҡыҫтырыу
(мәҫ. салғыйҙы, итәкте һ. б.). Көпөнә ҡымтып

элеү. Итәкте ҡымтып ултырыу. Ҡымтып ябыу.
Ҡымтып тегеү, ш Ғариф агай билен яҫы ҡайыш
менән ҡымтып быуган. В. Викбай. Карауаттар
ҙың өҫтө бер төҫлө һоро одеялдар менән ябылган
да аҡ йәймәләр менән ҡымтып ҡуйылган,
Ғ. Дәүләтшин.

ҡ ы м һ а й ы у ҡ. диал. Тумһайыу. Ике килен
шымбайып, тик тора, ти, ҡымһайып. 3 . Б и итева.
ҠЫМШаНЫУ ҡ. 1. Сатс тсына тсуҙғалыу,
тсыймылдау. [Мазһар — Хисмәткә:]һинеңсә,ба

лаларың да ас булһын, үҙең дә ҡымшанма.

ров.

3. диал. Ҡымйыу.

ҠЫМЫРТҠа и. диал. Ҡырмыҫҡа.
ҡ ы н и. Билгә тағып йөрөмәле ҡоралдың
һауыты. Балта ҡыны. Бысаҡ ҡыны. Ҡылыс

ҡыны. Хәнйәр ҡыны. Ҡынга һалыу, ■ Абдулла
ахун пистолетын ҡындан ала, атам, тип (Халыҡ
йырынан). /Ҡ урай һауыты. Талип алып ҡындан
ҡурайын, ишеттерә уйнап уларга. Б. Вәлит.
ҠЫНа 1[гәр.] и. 1. Дымғыл, һаҙмат урындар
ҙа үҫкән алабута япраҡлы тәпәшәк үлән.
2. (йәки ҡына гөлө) Сит-сите саҡ ҡына кирт
кәсләнеп торған оҙонсараҡ япраҡлы, быуынтык-быуынтыҡ итләс ҡыҙыл һабаҡлы ҡыҙыл сәскәле
бүлмә гөлө. Йәшен яҡтыһында, серле буяуҙарга

X. Ибраһимов.
2.
күсм. Нимәгәлер иғтибар биреп, ғәм итеү. — мансылып, көршәкке ултыртылган ҡына гөлө
Хәмзә ҡымшанмай ҙа йөрөй ҙәһә, сара күреү шәүләһе күренеп ҡалды. 3 . Хисмәтуллин. Ҡ ы ш 
лау ҡынам бер ни белмәй сәскәләнә көн һайын.
шулай буламы ни? Я. Вәлиев.
ҠЫМШаТЫУ ҡ. Оатс ҡына ҡуҙғатыу, ҡый Ә. Вахитова.
3. Үҫемлектән алынған сәс, тырнаҡ буяуы.
мылдатыу. [Ат] бөтә кәүҙәһен ҡыймылдатып,
Сәсте ҡынага буяу.
күкрәк мускулдарын ҡымшатып ҡуйҙы. А. Таһи
Ш Туй үткәс, кына яҡмайҙар. Мәҡәл.
ров.
ҠЫ На 2 и. Бал менән тулы кәрәҙҙең өҫтөн
ҡ ы м ш а у ҡ. диал. Ҡыймылдау.
һылап ҡуйған йоҡа ғына балауыҙ. Ҡыналы бал.
ҠЫМШЫр ЫУ ҡ. диал. Ҡымтыныу.
ҠЫМЫҘ и . Бейә Һ ө т ө н ә н әсетеп яһаған эсем
ҠЫ На3 (кенә, ғына, генә) киҫ. 1. Һәр төрлө
һүҙҙең мәғәнәһен айырым алып сикләй. Алга гы
лек. Сөсө ҡымыҙ. Әсе ҡымыҙ. Ҡымыҙ ҡуры.

ҠЫН

ҠЫП

на ҡарау, Ауырыганга гына ятыу. Байрамда гы

кейеме. Бышымы бәкәлгә бау менән һыгып
бәйләнә. Тиренең ыгышы артҡа ҡаратып тегел
гән булгас, ҡынйыраҡ аяҡты артҡа шыуҙырмай.

на кейеү. Баҡсала гына йөрөү. Ебәктән генә
кейенеү, Оҙатырга гына килеү. Орошҡас ҡына
тыйылыу. Тыштан гына риза булыу. Үҙ-ара
гына һөйләшеү, Шуны гына көтөү, ш Кеҫәлә
көнбагыш ҡына калды, Ғ. Йәнәби. Мин һөйөр
мөн, иркәм, һине, күңелең саф булһа гына.
М. Хәй. /Һ ү ҙҙең мәғәнәһен сикләп, әҙһетеү,
кәмһетеү төҫмөрө бирә. Алты гына һум. Бар

маҡ башындай гына май. Бер айлыҡ ҡына аҙыҡ.
Бер катлы гына йорт. Бер минут ҡына ваҡыт.
Булган гына донъя. Ун йәшлек кенә бала.
Усҡа гына һыйырлыҡ. Ике генә саҡырым. Сы
тыр гына утын. ш Ул һөйләшә лә белмәй.
Ҡурсаҡ ҡына бит ул, Ғ. Ғүмәр.
2. Һөйләм, хәбәр эсендә айырым һүҙгә баҫым
Яһау өсөн ҡүлланыла. Башты гына ҡаңгыртыу.

Кешенән генә күреү. Таңга табан гына йоҡлап *
китеү, һаулыҡты гына белгертеү, һөтө гел
ҡаймаҡ ҡына. Яҡшыга гына уҡыу. ш Ул теләк
саң араһындагы хыял гына. Д. Юлтый. /Һ ү ҙҙең
мәғенәһенә баҫым лһаи. Арыу гына кеше. Бала
гына көйө. Бәләкәй генә һауыт. Ваҡ ҡына ҡом.
Ҙур гына бүлмә. Ҡыҙыҡ ҡына китап. Матур
гына ҡыҙ. Ю ҡ ҡына йомош. Ягымлы гына ҡараш.
Яҡын гына туган, ш Фәхри байтак ҡына уйла
нып ултырҙы. Б. Бикбаи. Йомшаҡ ҡына һөйөп,
биттән һыйпап, аҡрын гына иҫә яҙгы ел. X. Ҡ унаҡбай.
3. ҠаиЬы бер рәүеш Ьәм сиФатты айырым бер
щартта ҡылымға теркәй. А ҙ гына көтөү. Аҡрын

гына һөйләшеп ултырыу. Ашыгыс ҡына ниҙер
яҙыу. Былай гына ҡарап тороу. Ш ы м гына тың
лап ятыу. Яй гына атлап барыу, ш [Кешеләр]
аҡрын гына, талгын һәм тыныс ҡына хәл йыйып
баралар. С. АгиШ.
4. Эмоциональ һөйләмдәге алмаш, рәүеш һ ү ҙ
ҙәренең мәғәнәһен көсәйтә. Кем генә йөрөмәй

бында. Ҡайҙан гына унда барҙым. Ҡалай гына
булмаһын. Ҡасан гына китә инде. ш Ҡайҙа гына
барма, яҡын хисле мең-мең иптәш бар. Ғ. Оәләм.
5. Эш-хәрәкәттең процесын көсәйтә. Ала гына
башлау. Барып ҡына ҡара. Ҡайтһын гына әле.
Туҙҙырҙым гына тегеләрҙе. Итте һыпырта гына,
■ Шул яҙыуҙы ҡырып торганда гына беҙҙең
следователь барып ингән, С. Агиш.
6. Зат, килеш ллғауҙары менән килгәндә
иркәләү иәки кесрәитеү, йылылыҡ мәғәнәһен
бирә. һәтес, һәтес, һәтес кенәһе лә кемдең бәнес
кенәһе? Ғ. Амантай. Бит кенәһе сейәләй, танау
гынаһы төймәләй, р . Ниғмәти. Ат ҡынайым
бара юл менән (Халытс йырынан).
7. Халыҡ йырҙарында ижек һанын тУлтырыУ
һәм эмоциональ төҫмөр биреү хеҙмәтен үтәй.

Анауҙа гына ятҡан күк түбәнең артыу-артыу
ҙары күпме икән? (Халытс йырынан), һайрай
гына тургай ай бейектә, бөҙрә генә башлы еректә
(Халыҡ йырынан).

ҠЫНАЛАНЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡыналау. Ҡына-

ланган кәрәҙ.
ҠЫНАЛАУ ҡ. К әрәҙ өҫтөн ҡына менән һылаУ.
ҠЫНДАр АҠ и. диал. ҡар. ҡондораҡ 1.
ҡ ы н й ы р а ҡ и. Ғабаны йылҡының сираҡ ти
реһенән, башы күндән, ҡунысы бәкәлгә тиклем
итеп, киндерҙән бышымлап тегелгән элекке алҡ
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Т\ Ваишев.

ҠЫН ЛЫҠ и. диал. Оурағай.
ҠЫНЫУ 1 ҡ. иҫк. Алдан хәстәрлек күреп
әҙерләнеү. Ир Бабсаҡ Йәмиләне алып ҡайтҡан,
уйын-көлкө, тамашага ҡынып ҡайтҡан. «Бабсаҡ
менән Күсәк».

• Ҡаты ҡышҡа ҡыныу кәрәк, буръяҡ һыу га
тоноу кәрәк. Мәҡәл.
ҠЫНЫҮ 2 с. иҫк. Киләсәккә әҙерлек, хәстәр
лек күреүсән; йүнсел, хәстәрлекле, булдыҡлы.

Ҡыныу кеше.
ҠЫНЫУЛАНЫУ ҡ. иҫк. Киләһе көнгә, алда
ғы эшкә әҙерлек, хәстәрлек күреү; әҙерлекләнеү.

Йәй эшләгән халыҡ һаҡлыҡ аҙыҡ менән күмел
де. ..һөйләшә бар халыҡ күкрәк киреп, ҡыныулангас һин дә, мин дә бер. X. Ғәбитов.
ҠЫҢҒЫр 1 с. диал. Ҡырын. Ҙур ҡапҡасы
ҡыңгыр ята, сәйнүк уны дыңгырлата. р . Басимов.

• Ҡырыҫланган эт ҡыңгыр йүгерер. Мәҡәл.
ҡ ы ң ғ ы р 2 оҡш. Ҡыуышланып торған ҡалын
тимергә һуғып алғанда һ. б. сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ; дыңғыр. Ҡыңгырау ҡыңгыр итә.
ҠЫҢҒЫРАТЫУ ҡ. Ҡыңғыр-ҡыңғыр иттереү;
дыңғырлатыу. Ҡарга туйына ике-өс көн ҡалгас,

ауылдың өс-дүрт әбейе .. ҡыңгырау ҡыңгыратып
ауыл буйлап йөрөй. «Оовет Башҡортостаны»,
1969, 28 август.

ҠЫҢҒЫРАУ 1 ҡ. Ҡыңғыр-ҡыңғыр итеү; дың

Ҡыңгырауҙар, көмөш ҡыңгырауҙар
ҡыңгырайҙар айлы тынлыҡта. р . Ғарипов.
ҠЫҢҒЫр АУ 2 и. Шалтыратыу өсөн тел ҡуйып
эшләнгән эсе ҡыуыш нәмә. Еҙ ҡыңгырау. Ҡуш
ҡыңгырау. Ҡыңгырау тауышы. Сиркәү ҡыңгырауы, ■ Атты тугарҙыҡ. Тышаулап, муйынына
ҡыңгырау таҡтыҡ. С. Кулибай.
ф Ҡынғырау сәскә ҡар. сәскә.
ғырлау.

ҠЫҢҒЫр ҠЫҢҒЫр оҡш. Ҡабат-ҡабат ҡың
ғыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡыңгыр-

-ҡыңгыр итеү. Ҡыңгыр-ҡыңгыр килеү.
ҠЫҢҒЫр ЛЫҠ и. диал. Ҡыйынлыҡ. Ҡыңгырлыҡ килтереү.
ҠЫҢҒЫр т с. диал. Ҡырын. Башты ҡыңгырт
һалыу.
ҠЫҢҒЫҒТЫУ ҡ. диал. Ҡырынайтыу. Бүрек
те ҡыңгыртып кейеү.
ҡ ы ң р ы й с . диал. Ҡырын.
• Ҡырҡ кеше бер яҡ, ҡыңрый кеше бер яҡ.
Әйтем.

ҡ ы п 1 оҡш. Йоҡа ҡатҡыл нәмә ҡапыл ҡағыл
ғанда һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Ҡып итеү. ш Ишек асылыуга тәҙрә ҡарындыгы
ҡып итеп ҡалды. Ф . Иҫәнғолов.
ф Ҡып итеү 1) йәһәт кенә әҙер булыу. Бер
ергә барырга тиһәң, ҡып итеп тора; 2) ҡапыл ғы
на пәйҙә булыу. Ҡып итеп ҡайтып инген. К. Кин
йәбулатова; 3) тап-таман булыу, [һатыусы:]
Яҡшы костюм, өҫтөңә ҡып итеп кенә тора.
Б. Бикбай.

ҠЫП 2 киҫ. кш ижеге менән башланған төп
сиФат һәм рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәрә
жәһе бирә. Ҡып-ҡыҙыл. Ҡып-ҡыҫҡа итеү.

ҡып
ҠЫ Па р, диал. Шыпа. Араны кыпа өҙөү,
ҡ ы п а н ҡ ы п а н окш. Ҡыланып, ҡыйшан
лап торған ҡиәФәтте белдергән һүҙ. Ҡыпан-

ҡыпан итеү, Ҡыпан-ҡыпан килеү,
Ҡ Ы П аН Л аҠ с. Ҡыпанларға яратыүсан;
ҡыйшанлаҡ.

ҡ ы п а н л а у ҡ. К үҙҙе, башты уйнатып, ҡы
лансыҡланыу; ҡыйшанлау. Әнисә һис аптыра

май яуапка ,, кыпанлама, бейей белһең, бейе,
ти. К. Кинйәбулатова.
ҡ ы п ҡ ы п окш. Ҡ абат-ҡабат ҡып иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Ҡып-кып итеү. Ҡып-ҡып
килеү.
Ҡ Ы П С аҠ и. 1. Төрки халыҡтарының бер
ҡәбиләһе.
2. Бер башҡорт ырыуының исеме һәм шул
ырыуға ҡараған кеше. Ҡарагай ҡыпсаҡ. Ҡара

кыпсак. ш Бабсак батырҙың аҙаматтары кып
сак еренә кайтып, батман менән тупрак кил
терергә мәжбүр булган. «Бабсаҡ менән К үсәк».
Сит ырыуҙа үҫә бер кыпсак бала. «Бабсаҡ
менән Күсәк».
ҠЫ ПСЫ У ҡ. Эләктереп ҡыҫыу, ҡыҫып тотоу.

Ҡыпсып алыу.
ҠЫПСЫУЫР и. Ҡыҫып тота торған ҡорал.
Ап-аҡ булып кыҙган тимерҙе Миңнегәле карт
оҙон ҡыпсыуыры менән әйләндерә. X . Ғилә
жев.
ҠЫ ПТЫ НЫ У ҡ. диал. Ҡымшаныу. Яздар ба

тыр Айкашты күтәрергә тип бер нисә тапкыр
кыптынып караһа ла булдыра алманы (Әкиәт

ҡ

ҠЫР
ҡыҙыйҙың

былай

һөйләнеүе

бушҡалыр,

К. Кинйәбулатова.

ҡ ы п ы л д а т ы у ҡ, Ҡып-ҡып иттереү, ҡыпҡып килтереү. [Егет:] Ҡалага етәме һуң?! ,,

Сәгәт һигеҙҙә ҡыпылдата баҫып, эшкә китәһең,
сәгәт алтыла семетә баҫып ҡайтаһың. А. Ғир
фанов.

ҡ ы п ы л д а у ҡ. 1. Ҡып-ҡып итеү, ҡып-ҡып
килеү. Ҡыпылдап тороу.
2. күсм. Борсолоп, һиҫкәнеп, сыҙамһыҙланыу.

Өйҙә кеше юҡ. У т-маҙар сыгып китмәһен тип,
ҡыпылдап кына ултырам. Һ. Дәүләтшина.
ҠЫПЫр и. диал. Ваҡ-төйәк. Донья ҡыпыры.
ҠЫПЫРТ и. диал. Ҡапрыҡ.
ҠЫПЫС с. ҡар. кепес. Ҡыпыс күҙ.
ҡ ы п ы с л а у ҡ. ҡар. кепесләү.
ҠЫПЫШ р. Бәләкәй генә, әҙ генә. Ҡыпыш
ҡыбырлатыр әмәл юк — килә лә етә,
ф Ҡыпыштан ҡоро ҡалмау бер нәмәнән дә
буш ҡалмай, һәр ергә ҡыҫылыу. Килгән әбейҙәр

араһында ауылдагы ҡыпыштан ҡоро ҡалмай
торган Кизәр әбей ҙә бар ине, Ғ. Дәүләтшин.
ҠЫр 1 и, 1. Ике яҡтың буйҙан-буй мөйөшлә
неп килгән киҫелеше. Таҡта ҡыры,
2. Башы тар ғына булып һуҙылған оҙон тау;
һырт. Ҡыр артылыу, ш Урҙан ҡырга һикереп,
оса сапҡан дөлдөлдәй, Ш. Бабич.
4 Ҡыр арҡа ҡар, арҡа 2 .
ҠЫР 2 и, 1. Н иҙең дә булһа сите, ситке өлөшө.

Күл ҡыры, Өй кыры. Урман ҡыры.
2. Сит яҡ, сит тараФ. Ҡырга ҡарау. Юлдан
ҡырга сыгыу. //Ҡыр яҡ.
ҡ ы п т ы р оҡш. 1. Ҡатҡыл йоҡа нәмә таушал
3. Билдәле бер нәмәнән ситтәге урын. Ҡырга
ғанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡыптыр
алыу. Ҡырга ҡуйыу. Ҡырга ташлау. Ҡырҙан
итеү.
ҡарау. Ҡырҙан уратыу. Ҡырҙа тороу, ш Юлдан
2. с. мәг. Ҡыптырлап тороусан; ҡаты. Ҡыптыр
тун. ш Иләнмәгән ҡыптыр тире менән туңып
ҡырҙа, ике-өс саҡрым алыҫлыҡта ... ауыл күре
барган тәнен ҡаплаган. Ҡ . аралбаев.
нә. Д. Юлтый. /Сит, ят яҡ, алыҫ ер. Ҡырга
•
Ҡырҡ улың булганса, ҡыптыр ирен, булһын. китеү. Ҡырҙан ҡайтыу.
Әйтем.
4. Өйҙән, ауылдан ситтәге тирә-яҡ ер. Сәгиҙә
ҡ ы п т ы р ҡ ы п т ы р оҡш. Ҡ абат-ҡабат ҡып
балаларҙы ҡырга алып сыҡты. Ауылдан бер-ике
тыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡыптыркилометр ер киткәс, улар бер тауҙың таҡыр
ҡыптыр итеү. Ҡыптыр-ҡыптыр килеү,
түбәһенә менделәр, М. Тажи.
Ҡ Ы П Т Ы Р Л аҠ с. Ҡыптырлап тора торған.
5. Кеше тараФынан эйәләштерелмәгән, иректә
Ҡыптырлаҡ ҡагыҙ.
йәшәгән йәнлектәргә, ҡош-ҡортка ҡарата әйте
ҠЫПТЫр л а т ы у ҡ. Ҡыптыр-ҡыптыр итте
лә. Ҡыр йәнлеге. Ҡыр ҡаҙы. Ҡыр өйрәге,
тән).

реү, ҡыптыр-ҡыптыр килтереү.
ҠЫПТЫР Л а у ҡ. 1. Ҡыптыр-ҡыптыр итеү,
ҡыптыр-ҡыптыр килеү. Өҫкә кейгән бишмәтең
ҡытаттай гына ҡыптырлай (С еңләүҙән).
2. күсм. Әкренләп кенә хәрәкәт итеү, ҡыбыр
лау. Б еҙ ҡыптырлап йөрөгән булабыҙ әле,
Ш. Янбаев.
ф Тояҡ тыптырлар, тун ҡыптырлар. Әитем.
ҡ ы п т ы р л а ш ы у ҡ. урт. ҡар, ҡыптырлау.
Йәш япраҡтар ҡыптырлашып бәүелеп китә,
К. Кинйәбулатова.
ҠЫПШ аНЛаУ к, диал. Ҡыйшанлау.

ҠЫПШЫҠ с, диал, ҡар, ҡыйшанлаҡ 2.
ҠЫПШЫНЫУ ҡ. диал. Ҡымшаныу.
ҠЫПШЫр Л аУ ҡ, диал. Ҡыштырлау.
ҠЫПШЫУ ҡ. диал. Ҡымтыу.
ҠЫ ПЫ Й с, диал. Ҡупым.
ҠЫ ПЫ Ҡ с, диал, 1. Ҡыйпысыҡ.
2. Маҡтансыҡ, ҡупым. Әллә бәлки кыпык был

6. Кеше тараФынан сәсеп үҫтерелмәгән, куль
туралаштырылмаған үҫемлектәргә ҡарата әйте
лә. Ҡыр алмаһы. Ҡыр йыуаһы. Ҡыр сейәһе,
7. Тигеҙ ялан. Асыҡ ҡыр. ш Төшөмдә һеҙҙе

гел күрәм, минең туган ҡырҙарым, балдай татлы
һыуҙарым. Салауат Юлаев. /И ген сәскән ер;
баҫыу. Бойҙай ҡыры. Колхоз ҡыры. Ҡыр эше,
■ Мең-мең тракторҙар һөрөп йөрөй һинең ҡы
рыңды, Ғ. Сәләм.
ф Күҙ ҡыры менән ҡарау шул уҡ күҙ ҡойроғо
менән ҡараУ (ҡар, күҙ). Ҡыланышы ҡырға
һыймай бик тәртипһеҙ, шашҡан кешегә әйтелә.
Ҡыр талашыу ҡар, талашыу. Ҡыр тибеү шул
уҡ ситкә ҡағыУ (ҡар, с и т 1). ЯУ ҡыры һүғы ш , ,
яу барған ер.

ф Илдә йөрөгән ил таныр, ҡырҙа йөрөгән
ер таныр. Әйтем. Күлдә йөҙгән аҡ өйрәк ҡыр
ҡәҙерен белмәҫ. Әйтем. Ҡулда ҡулдан ейгән ат
ҡырҙа һинән тоттормаҫ. Мәҡәл.
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Ҡ Ы р 3 : ҡыр килеү диал, зыҡ тсубыу (ҡар.
зыҡ). Фатиманы һыуга батҡан тип, ҡыр килгән

ҡ ы р а н ғ ы л а у ҡ. иҫк. Ҡыйралыу, емерелеү.
Донъя ҡырангылап ята.
ҡ ы р а н ғ ә л ә м ә т и. йыйн. Ҙур ығы-зығы;
бола, шау-шыу. Ҡыран-гәләмәт ҡуптарыу,
ш Әле бер нисә көн элек кенә кеше сират теҙе
леп, ҡыран-гәләмәт килә ине, ә хәҙер магазинга
ин дә, йәнеңә кәрәген ал да сыҡ. М. Тажи.
ҡ ы р а н ҡ ы й ҡ ы ү и. йыйн. Шау-шыу кил
гән ҙур ығы-зығы; бола, буталыш. Ҡыран-кыйҡыу килеү, ш Ҡарын алгаңда килендәр етешә
алмай ҡыран-ҡыйҡыу булды. Һ. Дәүләтпшна.
ҡ ы р а н л а у ҡ. иҫк. 1. Ҡыйратыу, емереү.
Илде ҡыранлау.

дәр ауылы менән, Ж. Кейекбаев.
Ҡ Ы ҒА 1 м. 1. Тау һыртының өҫкө ҡыры; ҡыр
лас. Ҡыра буйлап барыу. Тау ҡыраһы,
2. Буйҙан-буй теҙеп өйәлгән бесән йәки һалам
күтәремдәре. Ҡырага тартыу.
ҡ ы ғ а 2 р. диал. Шыпа, бөтөнләй. Ҡыра эшкә

ярамай.
Ҡ Ы р а ғ а Й С. 1. Кеше аҫрап, кеше үҫтермәгән;
ҡулға эйәләшмәгән. Ҡырагай үҫемлек. Ҡырагай

хайуан, ш Ҡырагай бал ҡорто талымһыҙ, сы
ҙамлы була, балды күп йыя. М. Хисмәтов.
2. Тәүтормош кимәлендәге. Ҡырагай халыҡ.

2. Ауырлыҡ, ыҙа кисереү, ыҙа сигеү.
ҠЫр АНСЫЛ с. Үлтереп, ҡырып барыусан.

3. Юғары культура үлсәменә һыймаған; түбән.

ҡ ы ра ғ а й л а н ы у ҡ. 1. Ҡырағайға әйләнеү.

Бик ҡырансыл бесәй, сысҡанды күп тота.
ҡ ы р а н ь ө р ә н и. йыйн. диал. Пыран-заран.
ҡ ы р а н һ ә л ә к ә т и. йыйн. Үлеш-ҡыры
лыш, аФәт. Ҡыран-Һәләкәт килтереү.

Ҡырагайланган бесәй. Ҡырагайланган киндер,
Ҡырагайланган ат, ш Варандар ҡырагайлан
ган аттарга ла һөжүм итә, Д. Вураҡаев.

ҠЫр аН -Я р аН : ҡыран-яран булыу юҡҡа сы
ғыу. Ҡыран-яран ятеү пыран-заран ҡырыу, юҡ
итеү. «Нисек булһа ла юл табып, ..барыһын

2. Кешегә ылыҡмаҫ, кешенән тартыныусан
булыу; ҡырыҫланыу.
ҡ ы р а ғ а й л ы ҡ и. 1. Кешегә ылыҡмай,
кешенән тартыныусан булыу сиФаты. Баланы

һыуҙан баҫтырып, ҡыран-яран итергә, Аҡбуҙат
ҡа менергә, һомайҙы ла алырга, Әҙрәкәгә
китергә», тиеп Шүлгән уйлаган. «Урал батыр».
ҠЫРАС 1 с. Текә, үрә торған (йөнгә, Ялға
ҡарата). Был илдәрҙең менер атҡайҙары ҡырас
яллы, көмрө билле икән (Халыҡ йырынан).
ҠЫр АС 2 и. ҡар. ҡыраз.
ҠЫРАСҠЫ и., ҡырасҡы ҡар диал. Ҡырпаҡ.
ҠЫРАУ и. 1. Ҡар булып төшкән ысыҡ. Ҡ ы 
рау тейеү. Ҡырау төшөү. Ҡырау һугыу. ■ Агиҙелкәйҙәрҙең аръягында ҡарҙан ҡаты төшкән
ҡырау бар (Халык йырынан).
2, күсм. Сәскә төшкән сал. Сәстәремә ҡырау
сәселһә лә ҡырау ҡунмаҫ минең күңелгә. 3 . Бии

Ҡырагай йола.
4. Кешегә ылыҡмаған; ҡырыҫ. Ҡырагай булып

үҫкән бала.

ҡырагайлыҡҡа дусар итмәй үҫтереү.
2. Тәүтормош кимәлендәге үҫеш осороноң
иҫкергән исеме.
Ҡ Ы р а ғ а С и. Ҡорт ҡунып, бал йыйған ҡыу
ышлы ағас. Ҡырагасты тапҡан кеше үҙенең там-

гаһын ҡуя.
Ҡ Ы р а З и. Н иҙендер ҡырланып ятҡан текә
ере, өҫкө ҡыры. Ҡойма буйына һалган көрт

ҡыраздары. ■ Ҡыраздарга теҙелеп үҫкән ҡара
гайҙарҙың әскелтем еҫе танауга килеп бәрелһә,
күкрәктәр киңәйеп китә. Н. Мусин. Тау битенә,
ҡыразга менеп киткән аҡланда лыпашып бөткән
ҡап-ҡара кәбән ултыра. Ж. Кейекбаев.
ҡ ы ра з л а н ы у ҡ. Ҡыраз хәленә килеү. Ҡар
ҡыразланып ята.
ҡ ы ра з л а у ҡ. 1. Ҡыраз буйлау. Ҡар тәрән
йылы ҡоралайҙар ҡыразлап йөрөй. М. Тажи.
2. Ҡыраз хәленә килтереү. Буран ҡарҙы
ҡыразлап һалган.
ҠЫр а Ҡ а и. диал. Ҡыр арҡа (ҡар. ҡыр *).
Сура батыр яу килгәнен ишеткәс, ике ҡыҙын
Урал ҡыраҡаһының таш тишегенә алып барып
йәшергән (Әкиәттән).
Ҡ Ы р а Ҡ Ы с. Ү ҙ һүҙендә, үҙ Фекерендә тороу
сан; ныҡ Фекерле, бер һүҙле. Ҡыраҡы кеше.
Ҡ Ы р АҠ Ы ҺЫ Ҙ с. Ү ҙ һүҙендә, үҙ Фекерендә
тора белмәгән, йомшаҡ.

ҠЫр аЛ аТ Ы У ҡ. йөкм. ҡар. ҡыралау.

ҠЫра л а у ҡ. Ҡыраға тартыу, ҡыраға һалыу.
Бесәнде ҡыралау.

ҠЫралаШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ҡыралау.

шева.

ф Ҡара ҡырау бәҫләнеп ергә Яумаған ҡара
һыуыҡ. Ҡара ҡырау төшөр, ахыры, бөгәсә бик

һыуыҡ булды.
ҠЫр АУЛАНЫУ ҡ. 1. Ҡырау йәки ҡылау ме
нән ҡапланыу. Ҡырауланган ер өҫтө. Ҡыраулан-

ган тәҙрә.
2. күсм. Оал төшөү; салланыу. Ах, сәстәрем
минең, сәстәрем, ҡырауланды тамам сәстәрем.
К. Кинйәбулатова.

ҠЫр АУЛАУ ҡ. Ҡырау төшөү. Бөгөндәре
ҡыраулар ахыры, һыуытып ебәрҙе,
ҠЫр АУ ҺЫТЫУ ҡ. ҡар, ҡырауытыу.
ҠЫРАУЫҠ и. Ҡырау төшә торған миҙгел.
Калушлы быйма — .. нәҡ ошо көҙгө ҡырауыҡта
кейә торган кейем. Ғ. Вәлиев.
ҠЫРАу ЫТЫу ҡ. Ҡырау, ҡылау менән
ҡапланыу; бәҫләнеү. Ҡырауытҡан тәҙрә, ш Был
[ятаҡ] бит ҡырауытҡан ишекле серек өй түгел.
3.

Биишева.

ҠЫРАЯҠ и. К өҙҙөң ҡар йоҡа, аяҡ аҫты ныҡ

ҠЫр аН и. иҫк. Ҡыйралыш, ҡырғын. [Ҡарт:]
Илгә бер ир тыуыр тип, дейеүҙәр менән йыланга
бер көн ҡыран һалыр тип,..шуны көтөп яттым
мин. «Урал батыр».

туң ваҡыты.

ф Ҡыран булыу дыу-әкәмәт булыу, зыҡ ҡ у
быу. Йырлап ҡыран була торгайныҡ. Ҡыран
ҡалһын ҡарғағанда әйтелә. Ҡыран ҡалһын

оҙон осло тсойроҡло, атаһы көрәнһыу тсыҙыл
төҫлө эре тсош.

ырыуың.

ҠЫРҒАЛАҠ и. диал. Кәйелтмәк.
ҠЫРҒАЛАУ ҡ. диал. Кәйелеү.
ҠЫРҒАУЫЛ и. Тауыҡтар төркөмөнә ҡараған
•
Ҡыҙым балаһы — ҡыргауыл балаһы, улым
балаһы — үҙәгем балаһы. Әйтем.

ҠЫР
ҡ ы р ғ ы 1и. Берәй нәмәне тсыра торған ҡорал;
ҡырғыс.

ҠЫРҒЫ 2 с, иҫк. Ҡырҙан килгән, сит, ят. Ҡыргы кеше,
ф Ҡыргы менән ҡолан аулама, Мәкәл. Ҡыргының аты уҙганса, күршенең тайы уҙһын.
Әйтем.

ҠЫРҒЫҘ и. Ҡырғыҙ станың төп халҡын
тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеһе (төрки телдәрҙең береЬендә ҺөйләШә).

Ҡыргыҙ халҡы. Ҡыргыҙ ҡатыны. Ҡыргыҙ те
ле.
ҠЫ РҒЫ ҘСа p. 1. Ҡырғыҙ телендә. Ҡыргыҙса
һөйләшеү. Ҡыргыҙса уҡыу.
2. Ҡырғыҙ халҡына хас. Ҡыргыҙса бейеү.
Ҡыргыҙса кейенеү.
ҠЫҒҒЫЙ с . иҫк. Ҡырҙан килгән; сит, ят.
[Сулпан:] Ҡолой ҡыргый түгел, үҙ ауылдашым.
Т. Хәйбуллин.
ҠЫр ҒЫН и. 1. Һуғыш, яуҙағы күмәк ҡырылыш. Ҡыргын һалыу, ш Башҡорттар менән за
водсылар араһында Урал өсөн бик күп ҡыргын
булган (Хикәиәттән).

2.

Халыҡты, малды күпләп үлтергән аФәт.

Ҡыргын төшөү. Ҡырғын тейгер (йәки төшкөр)
ҡарғағанда әйтелә.

#

Ҡырҡ йыл ҡыргын булһа ла әжәл етмәй
үлем юҡ. Мәтсәл.
ҠЫр ҒЫС и. 1. Малды тсырып таҙартыу өсөн
тсулланылған т ет л е ҡорал. Агас ҡыргыс. Тимер
ҡыргыс. ■ Ябагаһын ҡоя башлаганда, ҡолондо
ҡыргыс менән таҙартып торорга кәрәк. М. Ғөбәй
ҙуллин.
2. Өйҙө, иҙәнде тсырып йыуа торған яҫы, тсалын
бысатс.
3. Ыппсып, й ә т ел с ә тсырыу өсөн тсулланылған
тшпекле-тшпекле тсорал. Ваҡ ҡыргыс. Эре ҡыр

гыс.
4. Ҡыра, тсырып таҙарта торған һәр төрлө баш 
тса тсорал. Скважина ҡыргысы,

5. диал, ҡар, ҡарлау 1.
ҠЫРҒЫСЛаТЫУ ҡ, йөкм, ҡар. ҡырғыслау.

Атты ҡыргыслатыу.
ҠЫРҒЫСЛаУ ҡ. Ҡырғыс (1 мәғ.) менән
тсырыу, тсырып таҙартыу. Атты ҡыргыслау.
■ Арслан ишек алдында ат ҡыргыслап тора.
С.

агиш .

ҠЫр ҒЫСЛаШЫУ ҡ. урт. ярҙамл. ҡар. ҡыр
ғыслау.
ҠЫР-ҒӘЛӘМӘТ и. диал. Дыу-ғәләмәт. Ҡыр-

-гәләмәт килеү.
ҠЫРҘЫРЫУ ҡ. 1. йөкм. ҡар. ҡырыу 1—5.
һаҡалды ҡырҙырыу. Иҙәнде ҡырҙырыу,
2. Ҡ орал ярҙамында ниҙелер тсырыу. Тимерҙе
игәү менән ҡырҙырыу.
ҠЫРЖаН с. диал. О ҙон торотсло (малға
карата).

Ҡ Ы РЖ аУ с. диал.Сабан.
ҠЫРҠ төп һ, 1. 40 һаны. / Кем йәки нимәнең
дер 40-тса тиң иҫәбе. Ҡырҡ кеше. Ҡырҡ китап.

ҠЫР

ҡ

Ҡырҡ һүҙгә етеү. Ҡырҡ ҡорау быяла, ш Уның
[уҡытыусының] ҡулында ҡырҡ ата балаһы
тупланган, ҡырҡына ҡырҡ төрлө көй кәрәк.
Ә. Гәрәев. Ҡырҡмаһа (йәки ҡырылмаһа) ҡырҡ
самаһыҙ күп, иҫәпһеҙ күп. Ҡырҡмаһа ҡырҡ ке
ше. Ҡырҡмаһа ҡырҡ төрлө эш. ш Ҡымыҙ курортарында ҡырҡмаһа ҡырк ерҙән һөт алып, ҡымыҙ
әсетеүҙе тыйыр кәрәк. М. Ғөбәйҙуллин.
3. и. мәг. ҡырҡы Мосолман диненсә, кеше
үлгәндең тсыртсынсы көнөн билдәләп утсылған
аят. Ҡырҡын уҡытыу. Ҡырҡын үткәреү. Ҡыр

ҡына саҡырыу.
4 Ҡырҡ ҡарта (йәки ҡатмар) диал. ҡар. ҡат
лансыҡ. Ҡырҡ ҡорама, илле сөй ниҙеңдер тар
ҡаулығын, берҙәм булмағанын белдергәндә
әйтелә. [Ямал:] Тыштан гына колхоз инде, ә
эсенән — ҡырҡ ҡорама, илле сөй. М. Ғажи.
Ҡырҡ ҡыуыҡ диал. бойлоҡһоҙ. Ҡырҡ сөйҙөң
береһе ҡалмау ҡар. сөй. Ҡырҡ төргә инеү кем
менән аралашыуға, урынына тсарап, тсылыҡ-ҡиәФәтте төрлөгә үҙгәртеү. Ҡырҡ һалма ҡар.
һалма. Ҡырҡ ҡорама, ҡырҡ ямау иҫкергән,
туҙған нәмәләргә ҡарата әйтелә. Үҙ ҡырҡы
ҡырҡ ү ҙ һүҙе генә һ үҙ.
Ҡ Ы РҠ а р.1. Вик етеҙ хәрәкәт менән, ҡапыл.

Ҡулды ҡырҡа һелтәү, ш [Ишбулдин] кыранда
сына менеп ултырҙы ла дилбегәһен ҡырҡа тарт
ты. Ә. Вәли. / Ҡапыл, көтмәгәндә. Минең бисә
кәй улай ҡырҡа ҡыҙып китә торган ҡылтый-былтый кеше түгел. С. агиш. Шушенскийҙа ай
ҙа, йондоҙ ҙа юҡ, һауа китте ҡырҡа боҙолоп.
Р . Ниғмәти.
2. Киҫкен, ҡәтғи рәүештә. Етешһеҙлектәрҙе

ҡырҡа бөтөрөү. Сифатты ҡырҡа күтәреү. Ҡыр
ҡа боролош яһау. Ҡырҡа баш тартыу. Ҡырҡа
ҡаршы төшөү. Ҡырҡа әйтеү. ■ [Айбулат:]
Ярар, Гөлйөҙөм, бөгөн ҡырҡа һөйләшәм дә, бул
май икән, ташлап сыга ла китәбеҙ, Һ. Д ә ү 
ләтшина.

Ҡ Ы РҠ ар бүл. һ. Һәр бере ҡырҡҡа тиң. Ҡырҡар дәфтәр. Ҡырҡар кеше.
ҠЫр Ҡ аЯ Ҡ и. Дымлы, бысраҡ урындарҙа б у 
ла торған ваҡ-ваҡ ҡына күп аяҡлы аҡһыл күк
төҫтәге бөжәк.
ҡырҡа Яран р, иҫк. Ҡәтғи рәүеш тә. Йән

бирҙе карт улдарына йола өйрәтеп ҡуйган, ти,
ҡан әсеүҙән балаларын ҡырҡа-яран тыйган, ти.
«Урал батыр».

ҠЫр ҠБЫУЫН и. Йомшаҡ йәшел быуынтыҡ
һабаҡлы, ылыҫ кеүек нәҙек япраҡлы, юғары
төҙөлөшлө һеркәле үҫемлек; шыршы үлән. Ур

ман ҡырҡбыуыны. Ялан ҡырҡбыуыны.
Ҡ Ы РҠ Ҡ ОЛаС и. р оза сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған, башы ҡара ҡыҙыл тумалаҡ емешле,
оҙон, ныҡ тарбағай һабаҡлы урман үләне. Урман

эҫтәрендә сылтырбаштан онотмайыҡ кәпәс
яһауҙы, ҡырҡҡоластан аша һикереп йөрөп,
бөрлөгәндәр тиреп ашауҙы. X. Ғәбитов.
ҠЫРҠҠЫ и. Һарыҡ, кәзә йөнөн ҡырҡа тор
ған ҙур ҡайсы.

Ҡ Ы РҠҠЫ ЛаУ ҡ. Өлөш-өлөпжә ҡырҡыу;
турау. Ҡагыҙҙы ҡырҡҡылау.
ҠЫРҠҠЫС 1 и. 1. Тимер ҡырҡа торған
(Әкиәттән).
2. Һан һәм күләмдең юғары дәрәж әһен белде ҡалын ҡасау һымаҡ ҡорал.
2. Ҡырҡа торған яҫы үткер уҡ башағы. Ҡырҡреү өсөн тсулланыла; бик күп. Ҡырҡ төрлө һөйләү.

Ҡырҡ көн. Ҡырҡ йыл. Ҡырҡ йәш. Ҡырҡ һум,
ш Был байҙың ҡырҡ баш йылҡыһы булган
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ҠЫР

ҠЫР
ҡы рғы

1 и, Верәй нәмәне ҡыра торған ҡорал;

ҡырғыс.

ҠЫРҒЫ 2 с, иҫк. Ҡырҙан килгән, сит, ят. Ҡыргы кеше,
% Ҡыргы менән ҡолан аулама, Мәкәл. Ҡыр
гының аты уҙганса, күршенең тайы уҙһын.
Әйтем.

ҠЫРҒЫҘ и. Ҡырғыҙ станың төп халҡын
тәшкил иткән милләт һәм шүл милләттең бер
кешеЬе (төрки телдәрҙең береһендә һөйләшә).

Ҡыргыҙ халҡы. Ҡыргыҙ ҡатыны, Ҡыргыҙ те
ле.
ҠЫ РҒЫ ҘСа р, 1. Ҡырғыҙ телендә. Ҡыргыҙсаһөйләшеү, Ҡыргыҙса уҡыу,
2. Ҡырғыҙ халҡына хас. Ҡыргыҙса бейеү,
Ҡыргыҙса кейенеү,
ҠЫРҒЫЙ с. иҫк. Ҡырҙан килгән; сит, ят.
[Сулпан:] Ҡолой ҡыргый түгел, үҙ ауылдашым,
Ғ. Хәйбуллин.

ҠЫРҒЫН и, 1. Һүғыш, яУҙағы күмәк ҡыры
лыш. Ҡыргын һалыу, ■ Башҡорттар менән за

водсылар араһында Урал өсөн бик күп ҡыргын
булган (Хикәйәттән).
2. Халыҡты, малды күпләп үлтергән аФәт.

Ҡыргын төшөү. Ҡырғын тейгер (йәки төшкөр)
ҡарғағанда әйтелә.

•

Ҡырҡ йыл ҡыргын булһа ла әжәл етмәй
үлем юҡ. Мәҡәл.
ҠЫРҒЫС и, 1. Малды ҡырып таҙартыү өсөн
ҡУлланылған тешле ҡорал. Агас ҡыргыс. Тимер
ҡыргыс, яш Ябагаһын ҡоя башлаганда, ҡолондо
ҡыргыс менән таҙартып торорга кәрәк. М. ҒөбәйҙУллин.
2. Ө йҙө, иҙәнде ҡырып йыуа торған яҫы, ҡалын
бысаҡ.
3. Ышҡып, йәшелсә ҡырыү өсөн ҡулланылған
тишекле-тшнекле ҡорал. Ваҡ ҡыргыс. Эре ҡыр

гыс.
4. Ҡыра, ҡырып таҙарта торған Ьәр төрлө башҡа ҡорал. Скважина ҡыргысы.
5. диал, ҡар, ҡарлаУ 1.
ҠЫРҒЫСЛаТЫУ ҡ. йөкм, ҡар, ҡырғыслаү.

Атты ҡыргыслатыу.
ҠЫРҒЫСЛаУ ҡ. Ҡырғыс (1 мәғ.) менән
таҙартыү. Атты ҡыргыслау,
ш Арслан ишек алдында ат ҡыргыслап тора.

ҡырыУ, ҡырып

с . агшп.
ҠЫРҒЫСЛаШЫҮ ҡ. урт, ярҙамл, ҡар, ҡыр
ғыслаү.
ҠЫР-ҒӘЛӘМӘТ и, диал, Дыу-ғәләмәт. Ҡыр-

-гәләмәт килеү,
ҠЫРҘЫРЫУ ҡ. 1. йөкм. ҡар. ҡырыү 1—5.
һаҡалды ҡырҙырыу. Иҙәнде ҡырҙырыу.
2. Ҡорал ярҙамында ниҙелер ҡырыү. Тимерҙе
игәү менән ҡырҙырыу.
ҠЫ РЖ аН с. диал. Оҙон тороҡло (малға
ҡарата).

Ҡ Ы Р Ж аУ с, диал, Сабан.
ҠЫРҠ төп һ. 1. 40 һаны. / Кем иәки нимәнең
дер 40-ҡа тиң иҫәбе. Ҡырҡ кеше. Ҡырҡ китап.

ҡ

Ҡырҡ һүҙгә етеү. Ҡырҡ ҡорау быяла, ш Уның
[уҡытыусының] ҡулында ҡырҡ ата балаһы
тупланган, ҡырҡына ҡырҡ төрлө көй кәрәк.
Ә. Гәрәев. Ҡырҡмаһа (йәки ҡырылмаһа) ҡырҡ
самаһыҙ күп, иҫәпһеҙ күп. Ҡырҡмаһа ҡырҡ ке
ше, Ҡырҡмаһа ҡырҡ төрлө эш, ■ Ҡымыҙ курортарында ҡырҡмаһа ҡырк ерҙән һөт алып, ҡымыҙ
әсетеүҙе тыйыр кәрәк. М. Ғөбәйҙуллин.
3. и. мәг. ҡырҡы Мосолман диненсә, кеше
үлгәндең ҡырҡынсы көнөн билдәләп уҡылған
аят. Ҡырҡын уҡытыу. Ҡырҡын үткәреү. Ҡыр

ҡына саҡырыу.
ф Ҡырҡ ҡарта (йәки ҡатмар) диал. ҡар. ҡат
лансыҡ. Ҡырҡ ҡорама, илле сөй ниҙеңдер тар
ҡаулығын, берҙәм булмағанын белдергәндә
әйтелә. [Ямал:] Тыштан гына колхоз инде, ә
эсенән — ҡырҡ ҡорама, илле сөй. М. Ғажи.
Ҡырҡ ҡыуыҡ диал. бойлоҡһоҙ. Ҡырҡ сөйҙөң
береһе ҡалмаү ҡар. сөй. Ҡырҡ төргә инеү кем
менән аралашыуға, урынына ҡарап, ҡылыҡ-ҡиәФәтте төрлөгә үҙгәртеү. Ҡырҡ һалма ҡар.
һалма. Ҡырҡ ҡорама, ҡырҡ ямау иҫкергән,
туҙған нәмәләргә ҡарата әйтелә. Үҙ ҡырҡы
ҡырҡ ү ҙ һүҙе генә һүҙ.
Ҡ Ы РҠ а р.1. Вик етеҙ хәрәкәт менән, ҡапыл.

Ҡулды ҡырҡа һелтәү, ш [Ишбулдин] кыранда
сына менеп ултырҙы ла дилбегәһен ҡырҡа тарт
ты, Ә. Вәли. / Ҡапыл, көтмәгәндә. Минең бисә
кәй улай ҡырҡа ҡыҙып китә торган ҡылтый-былтый кеше түгел, С. агиш . Шушенскийҙа ай
ҙа, йондоҙ ҙа юҡ, һауа китте ҡырҡа боҙолоп,
Р . Ниғмәти.
2. Киҫкен, ҡәтғи рәүештә. Етешһеҙлектәрҙе

ҡырҡа бөтөрөү. Сифатты ҡырҡа күтәреү. Ҡыр
ҡа боролош яһау. Ҡырҡа баш тартыу. Ҡырҡа
ҡаршы төшөү. Ҡырҡа әйтеү, ■ [Айбулат:]
Ярар, Гөлйөҙөм, бөгөн ҡырҡа һөйләшәм дә, бул
май икән, ташлап сыга ла китәбеҙ, Һ. Д ә ү 
ләтшина.

Ҡ Ы РҠ аР бүл, һ, Һәр бере ҡырҡҡа тиң. Ҡырҡар дәфтәр, Ҡырҡар кеше,
ҡырҡаяҡ и. Дымлы, бысраҡ урындарҙа б у 
ла торған ваҡ-ваҡ ҡына күп аяҡлы аҡһыл күк
төҫтәге бөжәк.
Ҡ Ы РҠ а-Я Р аН Р. иҫк. Ҡәтғи рәүеш тә. Йән

бирҙе ҡарт улдарына йола өйрәтеп ҡуйган, ти,
ҡан әсеүҙән балаларын ҡырҡа-яран тыйган, ти.
«Урал батыр».

ҠЫРҠБЫУЫН и. Йомшаҡ йәшел быуынтыҡ
һабаҡлы, ылыҫ кеүек нәҙек япраҡлы, юғары
төҙөлөшлө һеркәле үҫемлек; шыршы үлән. Ур

ман ҡырҡбыуыны. Ялан ҡырҡбыуыны,
ҡырҡҡолас и. Р оза сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған, башы ҡара ҡыҙыл тумалаҡ емешле,
оҙон, ныҡ тарбағай һабаҡлы урман үләне. Урман

эҫтәрендә сылтырбаштан онотмайыҡ кәпәс
яһауҙы, ҡырҡҡоластан аша һикереп йөрөп,
бөрлөгәндәр тиреп ашауҙы, X. Ғәбитов.
ҠЫРҠҠЫ и. Һарыҡ, кәзә йөнөн ҡырҡа тор
ған ҙур ҡайсы.

Ҡырҡ көн. Ҡырҡ йыл. Ҡырҡ йәш. Ҡырҡ һум.
■ Был байҙың ҡырҡ баш йылҡыһы булган

Ҡ Ы РҠҠЫ ЛаУ ҡ. Өлөш-өлөшкә ҡырҡыу;
турау. Ҡагыҙҙы ҡырҡҡылау,
ҠЫРҠҠЫС 1 и, 1. "Тимер ҡырҡа торған
(Әкиәттән).
2. Һан һәм күләмдең юғары дәрәж әһен белде ҡалын ҡасау һымаҡ ҡорал.
2. Ҡырҡа торған яҫы үткер уҡ башағы. Ҡырҡ
реү өсөн ҡулланыла; бик күп. Ҡырҡ төрлө һөйләү.
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ҡыс менән ҡырҡтыҡ угын яҙа атҡандың, р . Бик
баев.
ҠЫр Ҡ Ҡ Ы С 2 с. Йомош кеүек нәмәгә бик
ҡаты, ныҡ һаран. Ҡырҡҡыс кеше,
ҠЫр ҠҠЫСА и, ҡар, ҡырҡҡыс 1 2.
ҠЫрҠҠЫСЛау ҡ. ҡар, ҡырҡҡылау.
ҠЫр ҠЛАП сама һ. Ҡырҡ тирәһе, ҡырҡҡа
Яҡын. Ҡырҡлап баш һарыҡ. Ҡырҡлап кеше,
ҠЫРҠМА и, диал, ҡар. ҡырҡҡыс 1 2.
ҠЫҒҠМЫШ 1 с. Ялы, ҡойроғо ҡырҡыулы
(тайға ҡарата). [Ғабдулла] берҙән-бер ҡырҡмыш
тайын колхозга илтеп бирҙе, Д. Исламов. Сабышырга киткән аттарҙың күбеһе быгаса ҡамыт
күрмәгән ҡырҡмыш булды. Ж. Кейекбаев.
ҠЫРҠМЫШ 2 с. ҡар. ҡырҡҡыс 2. Аҡҡолайҙа
берәй кеше һаранланып, бәгзе нәмәһен йәлләп
торһа: «Кит, ҡырҡмыш Йәмиләләй булып тора
һың тагы»,— ти ҙә ҡуялар. Т. Килмөхәмәтов.
ҠЫрҠТаМЫр и. "Тәлмәрйен тәңкәһе һымаҡ
тар ғаиләһенә ҡараған, күлдә й ө ҙ ө п йөрөгән ваҡ
ҡына аҡ тамырлы, түңәрәк лпраҡлы үлән.
ҠЫр ҠТАр ТМА и. иҫк. Ауыл һайын күтәреп
йөрөп, ваҡ-төйөк нәмә һатыу өсөн йәтешләнгән
күп тартмалы һандыҡ. Ишектең бер ягында

дүрткел һары һандыҡ тора ине. Был ҡырҡтартма
булып сыҡты. Хәлфә минең шул һандыҡты
күтәреп, йәйләүҙәрҙә ваҡ-төйәк тауар һатып
йөрөргә тейешлегемде әйтте. Ғ. Ғүмәр.
ҡ ы рҡ т а рт м а с ы и. иҫк. Ҡырҡтартма күтә
реп, ауыл һайын һатыу итеп йөрөгән ваҡ сауҙа
гәр. [Зәлифә:] Бына, еңгәм миңә үҙенең исеме
яҙылганды бирҙе. Ә һинеке — ҡырҡтартмаҫынан
алган балдаҡ. Көмөш тә түгелдер әле. Һ. Дәүләттина.
ҠЫр ҠТЫр Ыу ҡ. 1. йөкм. ҡар. ҡырҡыу 1, 2,
4, 6, 7. Утын ҡырҡтырыу.
2. ҡар. ҡырҡыу 1,3. [Әбей:] Урма, бармагыңды
ҡырҡтырып ҡуйырһын. М. Ғажи.
ҠЫРҠЫЛСАН и. "Гән тиреһен ҡырҡа, сәсте
ҡол торған йоғотло тимрәү.
ҠЫр ҠЫЛЫу ҡ. 1. төш. ҡар. ҡырҡыу 1 1—9.

Ҡырҡылган агас. ш Әҙәм үткеһеҙ ҡалын
урмандар ҡырҡылып бөткән. В. Викбай.
2. Ҡырҡҡан хәлдә булыу. Элек ни, бер ер ҡыр
ҡылһа, көл һалып, яра ташы ҡырып, аҙҙырып
йөрөгәнбеҙ икән. С. Агиш.
3. Һынып, сатнап туҙыу. [Ҡыҙҙың] өҫтөндә ..
керенә ҡырҡылып бөткән киндер күлдәк, К. Ибә
туллин.
4. күсм. Ҡаҡшау, киңгәү. Асҡа ҡырҡылыу.

Ауыр эш менән ҡырҡылып бөтөү,
ҠЫр ҠЫМ и. Ҡырҡып алынған киҫәк. Бер
ҡырҡым ит. ■ Тәрилкәләрҙә ..икешәр ҡырҡым
ҡаҙы ла бар. Н. Мусин.
ҠЫр ҠЫМЛАу ҡ. Ҡырҡып-ҡырҡып крҫәкләү, өлөшләү. Ҡырҡымлап бүлеү.
ҠЫр ҠЫН 1 и. Үләнен мал ашап бөткән
көтөүлек. Быҙау ҡырҡында йөрөй.
ҠЫр ҠЫН 2 и. Ҡырҡыуға тәғәйенләп бүлен
гән урман өлөшө. Ҡырҡын алыу. Ҡырҡын

ҡырҡыу.
ҠЫр ҠЫН 3 и. ҡар. ҡырғын.

% Ҡырҡ йыл ҡырҡын булһа, әжәлһеҙ үлем
булмаҫ. Әйтем.
ҠЫРҠЫНДЫ 1 и. Ҡырҡҡандан ҡалған ваҡ-
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төйәк киҫәк. Тауар ҡырҡындыһы. Агас ҡырҡын

дыһы.
ҠЫр ҠЫНДЫ 2 и. Ағасы ҡырҡылған урын.—
Ҡырҡынды яна! Тиҙерәк! Унда ..ҡайын сыбыгы!
Таҡталар!..,— тип, [Нарат] төтөн килгән яҡҡа
ташланды. Ф . Әсәнов.
ҠЫр ҠЫНДЫҠ и. диал. ҡар. ҡырҡынды
ҠЫр ҠЫНСАЛ и. диал. Ҡырҡылсан.
ҠЫРҠЫНСЫ рәт һ. Урын тәртибе 40 менән
билдәләнгән. Ҡырҡынсы өй.
ҠЫр ҠЫУ 1 ҡ. 1. Ҡулланғанда лрып, киҫеп
үтеп инеү (үткер ҡоралға ҡарата). Бысаҡ яҡшы
ҡырҡа. Ҡайсы үтмәҫләнгән, ҡырҡмай.
2. Үткер ҡорал менән айырып, өҙөү. Бауҙы
ҡырҡыу. Ҡайсы менән ҡырҡыу. Уйып ҡырҡыу.
3. Үткер нәмә менән йәрәхәтләү. Аяҡты ҡыр
ҡыу. Ҡулды ҡырҡыу.
4. Үткер ҡорал менән үҫеп ултырғанды төптән
киҫеү, киҫеп, өҙөп ауҙарыу. Агасты ҡырҡыу.

Балта менән ҡырҡыу. Ҡурай ҡырҡып алыу.
ш Ай Уралым, һинән ҡырҡып алһам, ат ҡыуыр
ҙай яңгыҙ талдарың, тамып та гына ҡала ҡырҡ
ҡан саҡта яуҙа үлгән батыр ҡандары (Халыҡ
йырынан). / Ағасты күпләп төптән ауҙарыу. Бү
рәнә ҡырҡыу. Урман ҡырҡыу. Әрҙәнә ҡырҡыу.
■ Айбулат ҡарт гүмер буйы ерек ҡырҡҡан да
күмер үртәгән (Әкиәттән).

5. Үткер ҡорал менән өлөш-өлөшкә, киҫәккиҫәккә бүлеү; турау. Бауырһаҡ ҡырҡыу. Туҡ
мас ҡырҡыу. Утын ҡырҡыу, ш Емеш шаҡмак-шаҡмаҡ итеп һалма ҡырҡырга кереште. 3 . Бии
шева.
6. Ниҙелер аша үтеп, икегә айырыу; бүлеү.

Тауҙы ҡырҡып үткән йылга.

7. Ерҙең бер өлөшөн бүлеп айырыу. Батша
хөкүмәте иң яҡшы ерҙәрҙе баярҙарга ҡырҡып
бирҙе. Һ. Дәүләтшина. / Бер өлөш бүлеп алыу,
алып кәметеү. Э ш хаҡын ҡырҡыу.
8. күсм. Кимереп, йырып ашау. Быйманы
көйә ҡырҡа. Китапты сысҡан ҡырҡҡан,
9. күсм. Әсеттереп, лндырып ауырттырыу.
Битте ел ҡырҡа, / Баҫып, өйкәп ауырттырыу.
Рогаткалар яурынды баҫа, яурын һөйәген ҡыр
ҡа, Д. Юлтый. / Әрнетеп ғазапландырыу. Й өр
әкте асыу ҡырҡа, ■ һыҙлата, бәгеремде ҡырҡа
эскә батҡан күҙҙәрең. Т\ Йәнәби.
10. күсм. Булмышын, барышын өҙөп, юҡ итеү.
Маҡсатты ҡырҡыу.ш У лар Аҡназарҙың өмөтөн
ҡырҡырга, күңелен һүрелтергә, ҡарыуын ҡайтарырга аҙаплана. Ғ. Дәүләтшин.
11. Хәл ҡылымдың п Формаһында килеп,
эш-хәрәкәттең ҡәтғилеген белдерә. Ҡырҡып

әйтеү. ■ Ҡәлмәт агай ҡырҡып ҡына яуап бирә
алманы. К. Мәргән.
ф Аҫтан ҡырҡыу шул уҡ аҫтан киҫеү (ҡар.
киҫеү). Аҫтан ҡырҡып, өҫтән ямау шул уҡ аҫтан
киҫеп, өҫтән ямау (ҡар. киҫеү). Йылан аяғын
ҡырҡҡан шул уҡ йылан аяғын киҫкән (ҡар.
йылан). Ҡырҡа һуғыу ҡәтғи рәүештә өҙөү, кире
ҡағыу. Ҡырҡмаға ҡараһы юҡ бик ныҡ һимеҙ
(иткә ҡарата). Ҡолондоң итен ашап кинәндек,

һимеҙ килеп тороп. ..Итенең ҡырҡмага ҡараһы
юҡ. Һ. Дәүләтшина. Ҡырҡһаң, ҡаны сыҡмаҫ
бик ныҡ һаран. Кеше менән аралашмаҫ, ҡырҡ
һаң ҡаны сыҡмаҫ бәндә ине. Н. Мусин. Үлсәп
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сагында ул [Иртуганов] ҡырлайсы булган, тарт
маларын артмаҡлап, ярты Рәсәйҙе ҡыҙырып
тап килде, үлсәп ҡырҡҡан кеүек булды.
#
Агас ҡырҡһаң, оҙон ҡырҡ: ҡырҡа-ҡырҡа сыҡҡан. Д. Юлтый.
ҠЫрЛаН и. 1. Йорттоң ҡыйығы аҫтынан буйҡыҫҡарыр; тимер ҡырҡһаң, ҡыҫҡа ҡырҡ: һугаҙан-буй киртләсләп ҡаҡҡан таҡта.
-һуга оҙайыр. Әйтем. Йәтим бала үҙ кендеген
2. М ейестең иң өҫкө киртләсле өлөшө.
үҙе ҡырҡыр. Мәҡәл.
ҡ ы р л а н ы у ҡ. 1. төш. ҡар. ҡырлау ‘. ҠырҠЫрҠЫу 2 с. 1. "Гамаҡты, танауҙы ҡырҡырланган таш.
ҙай әсе. Ҡырҡыу еҫ. Ҡырҡыу икмәк, ш А ш
2. Ҡырлыға әйләнеү, ҡырлы булыу. Ҡырланып
үҙе эҫе, үҙе әллә нисек ҡырҡыу булып бешкән
тороу. ■ Ҡурайҙың тышҡы ягы башта йәшел
һымаҡ. Ғ. Ибраһимов. / Үҙәккә үтерлек һыуыҡ,
төҫтә булып, үҙәктән ҡырланып үҫә. Ғ. Сөләй
әсе (елгә ҡарата). Матросов яҙгы ҡырҡыу елдән
мәнов.
ышыҡланып, агас төбөндә ултыра ине. Ә. БикҠЫр Л аС 1с.Ҡырланып торған; ҡырлы. Ҡыр
чәнтәев.
лас ҡая. Ҡырлас танау. Ҡырлас тау. ш һәр
2. Ҡәтғи Ьәм ҡаты. Ҡырҡыу һорау. Ҡырҡыу
һүҙ. / / Ҡырҡыу һөйләшеү. ■ Ғилмандың ҡыр агасың, ташың ҡәрҙәш миңә, Уралҡайым, ҡыр
ҡыу, ышаныслы яуабы Юлдашҡа ныҡ тәьҫир лас үргенәм. М. Уразаев.
ҠЫр Л аС 2 и. "Тауҙың ҡырлы һырт буйы. Тау
итте. 3 . Виишева. Ирочка ҡырҡыу гына итеп
ҡырласы, ш Бынау ҡырлас буйлап үттеме
һорау бирҙе. Д. Юлтый.
икән урман ҡырҡа йөрөгән һуҡмаҡтар? М. "Тажи.
3. Ҡәтғи, ҡырыҫ ҡыланыусан. Ҡырҡыу кеше.
ҡ ы р л а с а и. диал. ҡар. ҡырлыҡ2.
ш Ҡ үп йыллыҡ етәкселек эше уны шулай ҡырҡ ы р л а т ы у ҡ. 1. Нимәнеңдер ситенән,
ҡыуыраҡ тәбигәтле, өҙә әйтеп һөйләшеүсән кеше
ҡырынан буйлатыу. Урман ҡырлатып барыу.
иткән. Ғ. Шәрипов.
■
Тау ҡырлатып ятҡан берләм һуҡмаҡ менән
4. Ҡатмарлы, көсөргәнешле; киҫкен. Ҡырҡыу
мөнәсәбәт. Ҡырҡыу көрәш. Ҡырҡыу хәл. Ҡыр бер-ике саҡрым үткәс, алда асыҡлыҡ күренде.
Ә. Вахитов. Яр ҡырлатып осҡан ҡарсыгалай
ҡыу мәсьәлә.
күк юрганың алып елеүе. Ҡ. Даян.
ҠЫРҠЫу ЛаНДЫРЫу ҡ. 1. Ҡырҡыуға, әсе
2. диал. ҡар. бауырлау 2. Ерәнсәкәй аттың
ғә әйләндереү, ҡырҡыу итеү. Балды ҡырҡыулан
ай елеше ер ҡырлатып осҡан ҡош кеүек (Халыҡ
дырыу.
ҡырҡҡан кеүек тап-таман. Таҡта ҡалай йәтеш

2. Ҡәтғи, ҡатыға әйләндереү, ҡәтғи итеү.

Тауышты ҡырҡыуландырыу.һүҙҙе ҡырҡыулан
дырыу.

ҠЫрҠЫу ЛаНЫу ҡ. 1. Әсе тәм, әсе еҫ инеп,
ҡырҡыуға әйләнеү; ҡырҡыу булыу. Ҡамыр ҡыр
ҡыуланган. Бал ҡырҡыуланган. / Һыуыҡ, әсегә
әйләнеү (елгә ҡарата).
2. Ҡәтғи, ҡатыға әйләне, ҡәтғи булыу. Тауы
ш ы ҡырҡыуланды, ш [Сабитов] һүҙенең башын
да уҡ ҡырҡыуланды, ..сәнскеле һорауҙар бирә
башланы. А. "Таһиров.

ҠЫрҠЫу ЛаШТЫрЫу ҡ. Ҡатмарлы, кө
сөрғәнешлегә әйләндереү, киҫкен төҫ биреү;
киҫкенләштереү. Хәлде ҡырҡыулаштырыу.
ҠЫр ҠЫу ЛаШЫу ҡ. Ҡатмарлы, көсөргә
нешле, киҫкен төҫ алыу; киҫкенләшеү. Көрәш
ҡырҡыулаша. Ҡаршылыҡтар ҡырҡыулаша. Хәл
ҡырҡыулаша.
ҠЫРҠЫу ЛЫ с. Ҡырҡып, әҙерләп ҡуйылған.
Ҡырҡыулы һалма.
ҠЫРҠЫШЫҮ ҡ. 1. урт. ярҙамл. ҡар. ҡыр
ҡыу1 2, 4, 6, 7. Агас ҡырҡышыу. һалма ҡырҡышыу. Утын ҡырҡышыу.
2. Ү ҙ-ара береһен-береһе аша үтеү; киҫешеү.

йырынан).

ҠЫР Л А У 1 ҡ. Сит-ситтән юнып, ҡыр яһау.
Свердловскиҙагы таш ҡырлау фабрикаһы Мул
даҡай йәшмәһенән Ленинградтагы эрмитажга
төрлө биҙәү әйберҙәре эшләп бирҙе. М. Хисмә
тов.

ҡ ы р л а у 2 ҡ. 1. Н иҙеңдер ситенән, ҡырынан
буйлау. Тау ҡырлап ҡайтыу, ш һәүбән яр

ҡырлап ҡына шыуышып барып ҡараһа, бер ҡыҙ
сәс тарап ултыра, ти. «аҡ буҙат».
2. күсм. Уранғылап һағалау; тирәләү. [Са
фуан:] Мин һиҙәм, Тайфур, һин дә Асияны
ҡырлайһың. Ләкин һин Асия менән минең арага
инмә инде. Ҡ . Даян.
3. диал. Яҡынлау. Мин хәҙер етмешкә ҡыр
ланым.
ҠЫр Л аУ 3 и. ҡар. ҡырла 1.
ҠЫр Лу т и. Сираждар ғаиләһенә ҡараған аҡ
йәки алһыу сәскәле, япрағы менән тамыры ағыу
лы һаҙ үләне.
ҠЫрЛЫ с. Сит-сите мөйөшләнеп, ҡыр булып
сығып торған. Алты ҡырлы арпа. Күп ҡырлы

мөйөш. Ҡырлы стакан, ш Ер битендә ни хәтле
таш ята — төрлө ҡырлы, төрлө төҫлөләр. р . Ва

Ҡырҡышыу нөктәһе. Ҡырҡышҡан һыҙыҡтар.
3. күсм. Ҡарш ылатып, һү ҙ кҡрәнггереү; еңе
ш еү. [Хөсәйен:] Бик һәйбәт булды әле, күҙ күр
гән кеше булмаһа ла, артыҡ ҡырҡышып тормай,
тейәренә генә бирҙе лә ебәрҙе. Ф . Иҫәнғолов.
4. диал. Маташыү.
ҡ ы рл а 1 и. Ҡырлы тау һырты. Бер тауҙы
артылып, оҙон ҡырлага менгәс кенә ятып тын
алдым. Й. Солтанов.
ҠЫрЛа 2 и. диал. ҡар. ҡырлыҡ2.
Ҡ Ы РЛ аЙ и. ҡар. ҡырҡтартмасы.
ҠЫрЛаЙСЫ и. алам-һаламға ваҡ-төйәк нәмә

Беҙ ҙә байҙың һолоһон, көрпәһен, ҡырлыгын
урлап, шуны үҙ аттарына ашата торгайныҡ.

алмашып, ауыл һайын йөрөгән һатыусы. Йәш

Һим-Ҡыпсаҡ.

симов.

ҠЫр ЛЫҠ 1 и. 1. Ҡ әнәФер һымаҡтар ғаилә
һенә ҡараған өс ҡырланып торған ваҡ ҡара
орлоҡло ҡый үләне.
2. Игенде елгәргәндә төшкән ҡый. [Әфтәх:]
с . агиш.
ҡ ы р л ы к 2 и. Баштарын уртаға, төйҙәләрен
дүрт яҡ ситкә ҡуйып һалынған кәлтә өйөмө.

Ҡырлыҡҡа һалыу, ш Хәлле халыҡ [ашлыгын]
урып өлгөргән, ҡырлыҡ, ҙурат һалган. Ғ. Ибра-
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ҠЫРЛЫҠЛАНЫУ ҡ. төш, ҡар, ҡырлыҡлаУ.
Ҡырлыҡланган көлтәләр,
ҡ ы р л ы ҡ л а т ы у ҡ. йөкм, ҡар, ҡырлыҡлау.
Көлтәләрҙе ҡырлыҡлатыу,

ҠЫРПЫУ ЛаНЫ У ҡ. төш. ҡар. ҡырпыулау.
Аҡ бәрән менән ҡырпыуланган йәшел тышлы
бүрек, .. ҡыҙыл кәзәки кейеп, билен ҡыҙыл билгау менән быуган Әлекәй ҡамсы менән һелтә
неп килә. Т. Хәйбуллин.

ҠЫРЛЫҠЛаУ ҡ.

Ҡ ы рлы ҡ2 итеп

өйөү.

ҡ ы р п ы у л а у ҡ. Ҡырпыү менән тирәсләү.

Көлтәләрҙе ҡырлыҡлау,

ҠЫРЛЫҠЛаШЫҮ ҡ. урт, ярҙамл, ҡар, ҡырлыҡлаУ. Көлтәләрҙе ҡырлыҡлашыу,
ҠЫРЛЫ-МЫРЛЫ с, 1. һөйл, Тигеҙһеҙ, ҡыр,
һырҙары ҡалҡып сығып торған. Ҡырлы-мырлы

таш,
2. р, мәг, диал. Кирле-мирле. Ҡырлы-мырлы
һөйләшеү,
ҠЫ РМ а 1 с. Йәнлек тиреһе менән ситләнгән;
ҡырпыүлы. Ҡырма кәпәс, ш [Муллаян] башына
ҡырылып бөткән ҡырма бүрек, аягына ситек-ҡата кейгән, Б. Бикбай.
ҠЫ РМ а 2 с, Һөйл, Ҡырып ҡуйылған, ҡырыл
ған. Ҡырма һаҡал, / Ҡырып яһалған. Ҡырма
табаҡ,
Ҡ Ы РМ а 3 с. Өс ҡырлы (уҡ башағына ҡарата).
Ҡарабай гәйрәтләнеп, ҡырма башаҡлы угын
янына ҡуя ла, керешен тарта, «Ҡүҙыйкүрпәс ме
нән Маянһылыу».

Ҡ Ы РМ а 4 с, Һөйл, Трахома.
Ҡ Ы РМ ау ЫҠ и, диал. Дегәнәк.
ҠЫРМЫҘЫ [фарс,] с, иҫк. Ҡыҙыл,
ф Ҡырмыҙы сапан йоҡа ғына мамыҡ һалып
һырыған боронғо ҡыҙыл сапан.
ҠЫРМЫ ҪҠа и. Сүп-сарҙан оя өйөп, ил бу
лып йәшәгән ер бөж әге. Ҡара ҡырмыҫҡа, һары

ҡырмыҫҡа. Ваҡ ҡырмыҫҡа. Ҡырмыҫҡа иләүе.
Ҡырмыҫҡа майы, ■ Ҡырмыҫҡалар, күпме ҡыр
мыҫҡалар ҡанатланып сыҡҡан иләүҙән, Р. Ғари
пов. Ҡырмыҫҡа ҡанатлана башлаһа, көн яуынга
әйләнә. Һынамыш. аиыУ ҡырмыҫҡаһы бик эре
ҡара ҡырмыҫҡа.

ф Ҡырмыҫҡа иләүенә таяҡ тығыУ шаУ-шыУҙы, талаш-тартышты тағы көсәйтеүгә бер сәбәп
сығарыУ; ҡУҙғытыУ.
Ҡ Ы РП а и, Викрелэр ғаиләһенә ҡараған ҡимәтле, аҡ бүҙ төҫтәге иң эре диңгеҙ һәм йылға
балығы.
Ҡ Ы РП аҠ и, 1. (йәки ҡырпаҡ ҡар) Ерҙе туң
дырғас, төшкән йоҡа йәш ҡар. Ҡырпаҡ төшкәс,

халыҡ һугым һуйгас, .. ебәреп тор күстәнәстәр,
В, Вәлит. Ҡырпаҡ ҡарҙа бүре эҙе ҡалган,
һунарсылар юллай төшкәндәр, В. Викбаи.
/ ШУл ҡар төшкән миҙгел. Көҙгө ҡырпаҡта утын
ташып ҡалайыҡ, Т. Морат.
2. күсм. Сәскә төшкән сал. Хәстәрем бар,
хәстәрем бар, ҡырпаҡ төшкән сәстәрем бар.

Бүректе ҡырпыулау. Тунды ҡырпыулау,
Ҡ Ы РСаУ ҡ. диал, Ҡырсыу.
ҠЫРСИҒӘ и. Ҡ алайҙан, баҡырҙан сигәләп
эшләнгән бәләкәй ҡүла ҡаҙан.
ҠЫРСЫ и. Ҡыр, баҫыу эшсеһе. Ҡырсылар

баҫыу мәрйенен центнер-центнер тоҡҡа тултырган, Ә. Ихсан.
ҠЫРСЫЙ и, диал. Балыҡ тәңкәһе.
ҠЫРСЫЛДаУ ҡ. ҡар, ҡылсылдаү.
ҠЫРСЫ Л ЫҠ и, ҡар. баҫыУсылыҡ. Ҡырсылыҡ бригадаһы,
ҠЫРСЫН и, 1. Һыу буйындағы шымарып
бөткән ваҡ таш. / / Ҡырсын юл, m Ике яҡ юлдың
өҫтөнә ҡырсын түшәп сыгаһы ҡала. В. Бикбай.
Тутыҡ тимер инде сөй булмаҫ; ҡырсын ҡомо
ҡабат таш булмаҫ, В. Ишмурзин. Ҡыҙыл гына
буйы ҡыҙыл ҡырсын, ҡыҙыл ҡырсын буйлап
йүгерҙем (Халыҡ йырынан).
2. Шул таштар менән ҡапланған урын. Ҡырсын
ташы, ■ Ҡырсында, ҡомда хәлең бөткәнсә
ҡыҙынаһың да йүгереп барып һыуга һикерәһең,
3.

Биишева.

ҠЫРСЫНЛЫҠ и. Ҡырсынлы һыу сите. Яр

буйы һәр төрлө агас, үлән, сәскә менән биҙәл
гән, һыу инеү өсөн ҡырсынлыҡ та бар, Ф . Р ә 
химғолова.

ҠЫРСЫНТАШ и. Йышылып, шымарып бөт
кән ваҡ ҡаты таш. Был һырт кварциттан, ҡыр
сынташтан тора. Д. Бураҡаев.
ҠЫРСЫНЫУ ҡ. Берәй эш ҡылырға ҡыҙы
шыу. Китергә ҡырсынып тороу, ш Солтангәле

ҡапыл һикереп торҙо ла таш менән тегенең
багиына һуҡты. Уны туҡмарга ҡырсынып торган
малайҙар ян-яҡҡа ҡасты. Я. Хамматов.
ҠЫРСЫУ ҡ. диал. Йәбешкән, йәбешеп ҡат
ҡан нәмәне ҡырыу. Балыҡты ҡырсыу. Ҡырсып таҙартыу. Йәш бәрәңгене ҡырсып беше
реү.
ҡ ы р ҫ а у с. Тәбиғәтенән ялҡау, ығыш (малға
ҡарата). Ҡырҫау һыйыр.
ҠЫРТ оҡш. 1. Ҡаты, мурт нәмәне өҙә ҡырҡ
ҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ҡырт

итеү. Ҡырт иттереү. Ҡырт иттереп тешләп
өҙөү,
2. р. мәг. Ҡапыл, киҫкен хәрәкәт менән. Ҡырт
боролоу. Ҡырт туҡтау,
3. с, мәг. Эш, мөнәсәбәттә ҡәтғи, киҫкен.
М. Кәримов.
ҠЫ РП аҠ ЛаН Ы у ҡ. Ҡырпаҡ ҡар менән
Ҡырт кеше, ■ [Зәлифә:] Атайыңдың бик ҡырт
ҡапланыУ. Ҡырпаҡланган ҡыр,
гәҙәте лә була торгайны, С, агиш .
Ҡ Ы РП аҠ Л аУ ҡ. Ҡырпаҡ ҡар менән ҡаплаУ.
4. с, мәг. Ө ҙөп кенә, аныҡ ҡына итеп әйтелгән.
Туңгаҡ ерҙе ап-аҡ итеп ҡырпаҡлап, тәңкә-тәңкә Ҡырт яуап, / / Ҡырт ҡына әйтеү. Ҡырт ҡына
ҡарҙар яуа. Ғ. Ибраһимов.
яуап ҡайтарыу,Ҡырт киҫеү ҡар, киҫеү 10.
ҠЫРПЫУ и, 1. Кейемдең сит-ситенә тирәсләп
ф Ҡырт һыныу диал, сУрт һыныУ (ҡар, сурт),
тегелгән тире иәки бәрхәт. Ҡама ҡырпыу,
ҡ ы р т а л а ш ы у ҡ. диал, 1. Маташыу. Ҡай■ «Был агайга минең тире тун, сысҡан ҡырпыу тырга һанаулы гына көндәр ҡалһа ла, һаман
лы кәпәс ҡыҙыҡ күрендеме әллә», — тип уйла һинән хат көтөп ҡырталашам, Ш. Янбаев. Баланым мин. С. Кулибай. Ҡара ҡырпыу үңлегенде
сағаһына тиклем тырма тотҡан булып, һалам
нагышларбыҙ, юргам (Халыҡ йырынан).
ҡагып ҡырталаша, Б. Бикбай.
2. диал. Күрпә.
2. Ҡыр талашыу (ҡар, талашыу).
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ҠЫРТ-ҠЫРТ, ҡырт Та ҡырт оҡш, 1. Ҡабатҡабат ҡырт иткән тауышты белдергән һүҙ.

Ҡырт-ҡырт итеү. Ҡырт-ҡырт сәйнәү. Ҡыртҡырт килеү, ш Угаса булмай, ҡола Ҡашҡабыҙ
ҡырт-ҡырт көйшәүенән ҡапыл туҡтап ҡалды.
С. Кулибай.
2. р. мәг. Ҡапыл-ҡапыл булған киҫкен хәрә
кәтте белдергән һүҙ. Ҡырт-ҡырт баҫыу.
ҠЫргГЛ АТЫУ ҡ. Ҡырт иттереү. Тугай буйын

да аттар бышҡырганы, ҡыртлатып үлән өҙгәне
ишетелде. Н. Мусин.
ҡ ы р тл а у ҡ. Ҡырт итеү. Ҡалай ҡаты еп,
ҡырҡҡан һайып ҡыртлап тора.
ҠЫРТ-МЫРТ 1, ҡырт та мырт оҡш. ҡар.
ҡырт-ҡырт. Ҡырт-мырт сәйнәү.
ҠЫРТ-М Ы РТ2, ҡырт та мырт с. ҡар. ҡырыҫмырыҫ. Тау кешеләре ҡырт та мырт була.
С. Агиш.
ҠЫҒТЫЛДАТЫУ ҡ.

Ҡырт-ҡырт

иттереү,

ҡырт-ҡырт килтереү. Ҡыртылдатып сәйнәү.
ҠЫРТЫЛДАУ ҡ. Ҡырт-ҡырт итеү, ҡыртҡырт килеү. Ҡыртылдап тороу.
ҠЫр ТЫМ с. Һүҙ менән әүрәтеп, халыҡты
ҡуҙғытыусан. Ҡыртым кеше.
ҠЫРТЫШ 1 и. 1. Һәр төрлө нәмәнең иң өҫкө
йоҡа ҡатлауы. Ер ҡыртышы. Икмәктең ҡырты

ҡ

раҡ бүтән нәмәне өҙә ҡырҡҡанда сыҡҡан тауыш
ты белдергән һүҙ. Ҡырш иттереп ҡырҡыу.

ҠЫРШАу и. диал. ҡар. ҡоршау 2.
ҠЫРШ-ҠЫРШ, ҡырш та ҡырш оҡш. Ҡабатҡабат ҡырш иткән тауышты белдергән һүҙ.

Ҡырш-ҡырш итеү. Ҡырш-ҡырш килеү.
ҠЫРШЛАТЫУ к. Ҡырш иттереү, ҡыршкилтереү.— Иламаным ..ҡайсы менән

ҡырш

ҡыршлатып ҡолагымды ҡырҡҡанда. Ғ. Әмири.
Ҡ Ы р ШЛАу ҡ. Ҡырш итеү, ҡырш-ҡырш ки
леү. Урман үләнен сапҡанда ҡыршлап тора.
ҠЫРШЫЛДАТЫУ ҡ. Ҡырш-ҡырш иттереү,
ҡырш-ҡырш килтереү. Ҡыршылдатып ҡыяр

ашау. ш Иркен болононда ҡайыра һелтәп,
ҡыршылдатып бесән сапҡанмын. А. Игебаев.
ҠЫРШЫЛДАУ ҡ. Ҡырш-ҡырш итеү, ҡырш
-ҡырш килеү.

ҠЫр ЫЙ и. диал. ҡар. ҡыр 2 1—3.
ҠЫр ЫЛЫУ ҡ 1. төш. ҡар. ҡырыу. Бер нисә

сәгәт элек кенә [Әмирхановтың] һаҡалы ҡырылмаган ине. С. Агиш. Ярты гәскәр яуҙа йыгылган,
ҡый үләндәй дошман кырылган. М. Кәрим.
Йәш агастар кырылган булган. Ул [урмансы]
йәһәт кенә шуларҙы ултыртып сыҡҡан (Әкиәт
тән).

ф Ер ҡыртышын ашау ер өҫтөндә булған
бөтә тереклекте ҡармап алырҙай булып ҡом
һоҙланыу. Ҡыртыш ҡырҡтырыу мал-тыуарҙы
бәлә-ҡазанан һаҡлар өсөн доға уҡытыу.
ҠЫРТЫШ 2 с. диал. Ныҡымыш, кире. Ул

2. Ышҡылып, өйкәлеп ашалыу. Ҡамсат ҡына
бүрек туҙмай, тиҙәр, ҡырылып уҡ ситенән туҙа
икән (Халыҡ йырынан).
3. күсм. Күпләп үлеү. Астан ҡырылыу. Ваба
нан ҡырылыу, ш Иген түгел, үлән дә үҫмәй.
Мал ҡырыла, халыҡтың йәне кибә. Ә. Вахитов.
Был ни гәжәп, берәм-берәм күгәрсендәр ҡыры
ла. Ҡ . Даян. Себен кеүек ҡырылыу бик күпләп
үлеү. Ут эсендә йөрөйбөҙ, һис бер маҡсатһыҙ
себен кеүек ҡырылабыҙ. Д. Юлтый.
4. күсм. Ныҡ йонсоу; ҡыйралыу. Күп ваҡыт
тан йоҡламай юлда ҡырылып килгән Айтуган
башы мендәргә тейеү менән йоҡога китте, ти

ҡыртыш, ауыҙына бер алһа, ҡуймай торган.

(Әкиәттән).

шы. Әфлисун ҡабыгының ҡыртышы. Ҡыртыш
лы сусҡа майы. ■ Экскаватор ярһып-ярһып, ер
ҡыртышын кимерергә кереште. Ф . Иҫәнғолов.
Ҡыртышы серегән бүрәнәнең үҙәге лә бик тиҙ
сереүсән. С. Ҡудаш .
2. диал. Оиҙәм. Ҡыртыш бесәне. / / Ҡыртыш
ер.

әйләнеү. Кукуруз сәселгән баҫыуҙы ҡыртышла

ф Күңел ҡырылыу ҡар. күңел. Кәйеф ҡыры
лыу ҡар. кәйеф. Ҡырҡ эш ҡырылып ятыу

ныуҙан һаҡларга кәрәк.

эшләйһе ашығыс эш бик күп булыу. Ҡырҡ эш

ҠЫРТЫШЛАНЫУ 1 ҡ. Ҡыртышҡа, ҡатлауға

[Ҡыҙҙар:] Олатай, һинең балыҡтарыңды ҡыр
һыҡтырмаһаҡ, ошонан һыу алайыҡ тигәйнек.

ҡырылып ята, ә ул иркенләп тороп һөйләшеп
ултырмаҡ була. Эс ҡырылыу ҡар. эс.
ҡ ы ры лыш и. Халыҡтың күпләп үлеүе.
Ҡырылыш башланыу.Ҡырылыш китеү.■ [Ғәй
зулла:] Алтын өсөн үлеш-талаш, ҡырылыш ха
рап булды! Тик йәштәр генә белмәй уны.
Я. Хамматов. Мин унда [хатта] һугыш, ҡыры
лыш, уның дәһшәте тураһында, аслыҡ тура
һында яҙам. Д. Юлтый.
ҠЫр ЫЛЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡырылыу 3. Кем
өсөн ҡырылыштылар, үлештеләр һуң яу яһап.
Т. Й әнәби.— Эй, еңгә, .. ете малай бит, әйтеүе
генә еңел. һугышмаһалар ҙа ул тиклем булмаҫ
ине. Саҡ күҙ яҙлыҡтырҙыңмы — ҡырылышып
баралар. Ш. Янбаев.
ҠЫРЫН с . 1 . Бер Яҡҡа ауыш, иңкеү. Ҡырын
ер. / / Ҡырын һалып ҡуйыу. ■ Тау текә. Ю л
ҡырын. ..Төрлө хәл була. 3. Биишева. Булат
[көҙгөнө] өйгә индереп, түр стенага ҡырын һөйәп
ҡуйган. Б. Бикбай. Иҙеү асыҡ. Ҡара бүркен
һалып алган ҡырыныраҡ. М. Кәрим.

Һ. Дәүләтшина.
ҠЫРШ оҡш. Ҡамышты, үләнде һәм шундайы

2. Тура йүнәлештән тайпылышлы, бер яҡҡа
ҡыйыш; ҡьш. Ҡырын сәс. / / Ҡырын ултырыу.

ҠЫРТЫШЛАНЫУ2 ҡ. диал. Ныҡымышла
ныу, киреләнеү. Ҡыртышланмай гына эшлә инде

әйткәс,
ҠЫр ТЫШЛАу ҡ, Өҫкө йоҡа ҡатлауын, ҡыр
тышын алыу; әрсеү. Тәү башлап ырҙын асҡанда

сиҙәмде ҡыртышлау,
ф Ер ҡыртышлау ҡар, ер 4.
ҠЫРХ-ҠЫр Х оҡш, ҡар, ҡарҡ-ҡарҡ. Миңле-

бәҙәр һыуыҡ тейҙереп, ҡырх-ҡырх йүткерә ине.
К. Туйкин.

ҠЫРҺЫҒЫУ (ҡырһыҡ*) ҡ. Халыҡ ыша
ныуынса, ҡырһыҡ тәьҫиренә дусар булыу,
ҡырһыҡҡа бирешеү. Ҡаҙ бәпкәләре ҡырһыга
шул, күҙ тейһә, үҫмәй, уңмай. М. Ҡ улаев.
ҠЫРҺЫҠ и. Халыҡ ышаныуынса, ҡарғыш,
ҡаты күҙ, кейәнең ҡазалы тәьҫире. Мал ҡырһыҡ

тан үлеп бөткән,
ҠЫРҺЫҠТЫРЫУ ҡ. К үҙ тейҙереп йәки
башҡа сәбәптән уңышһыҙлыҡҡа дусар итеү.
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Тәмәкене ҡырын тешләү, ш Ҡуҙы яурын, ҡорос
башаҡ, бәлдәгәндә тайшанып, ҡырын китһәң,
һиңә хурлыҡ (Ҡ обайырҙан).

талашып, һүгешеп, уның ахыры йоҙроҡлашыуга
..барып етә. Д. Юлтый.
ҠЫРЫН-МЫРЫН p. 1. Тегеләй-былай
ҡыйыш. Ҡарт ҡырын-мырын баҫып, йырлаййырлай сыгып китте. М. Тажи.
2. күсм. Боҙоҡ төҫ менән; кирле-мирле. Ҡ ы 
рын-мырын һөйләшеү. ш [Ямалов:] Ошо гүмер
буйына бергә йәшәп килдек, әммә, мин әйтәм,
бер кемде рәнйетмәнем, кешеләргә ҡырын-мы
рын торган сагым булманы. Н. Ғәлимов.
ҡ ы р ы н ы у ҡ. Һаҡал, мыйыҡты ҡырыу. Ул
[агроном] әле генә ҡырынган булырга тейеш:
бите саф, одеколон еҫе аңҡып тора. Ә. Вәли.
ҠЫр ЫН-Яр ЫН p. 1. Тегеләй-былай ҡыры
найып, ҡырын-мырын итеп. Ҡырын-ярын ба
ҫып килеү, ш [Ғөбәйҙулла] бисәһенең йылҡыл
дап торган атлас күлдәгенә ҡырын-ярын күҙ
һалып алган булды. Р. Солтангәрәев.
2. күсм. Тейешле тәртип, йүнәлешкә яраҡһыҙ
рәүештә; яҙа. [Бохайыр:] Салауат ул — ярһыу
йөрәк егет, әгәр ҡырын-ярын аяҡ баҫһа, ҡылыр
мын ҡылыҡты. Б. Бикбай.
ф Ҡырын-ярын ҡарау шул уҡ ҡырын күҙ
менән ҡарау (ҡар. күҙ).
ҠЫр ЫП в а т ы п р. ҡар. ҡырып-емереп.
ҠЫр ЫП-ЕМЕр ЕП р. Тотош рәттән ҡыйра
тып. Аҡ/гелән ..юлындагы ҡаршылыҡтарҙы ҡы
рып-€мереп, ҡотороп таша. Б. Бикбай.
ҠЫр ЫП-СЫр ЫП р. Бөтә булғанынса, тотош.
[ Наҡышев:] Барлы-юҡлы аҡсамды ҡырып-сы
рып урыҫҡа түләнем, Я. Хамматов.
ҠЫр ЫП-ҺЕПЕр ЕП р. Бер нәмә ҡалдыр
майынса, барыһын да. Айыу агас башына менеп,
умартаның балын ҡырып-һепереп ашап китә.
Ж. Кейекбаев. Ауылдарҙа аҙыҡ табып булмай,
алдан үткән гәскәрҙәр ҡырып-һепереп киткән
була. Д. Юлтый.

3. Төп йүнәлештән, оло юлдан тайпылышлы;
сит. Ауыл ҡырын яҡта, тауҙар, урмандар ара

һында ята.
4. күсм. Дөрөҫ йүнәлештән, тейешле тәртиптән
тайпылышлы; яраҡһыҙ, насар. Ҡырын һүҙ.
/ / Ҡырын эшләү, ш [Фәтхиә —- һәжәргә:] Ғүме
рең буйы ҡырын йәшәгәнһең, улыңдың башын
да шунда ҡайыраһың. Ш. Янбаев. Тура ҡарап,
ҡырын һөйләр замандар уҙган инде. Б. Бикбай.
5. күсм. Кәрәкле яйға, тейешле ыңғайға ки
лешһеҙ; кире. Ҡырын кеше. ■ Донъя Зәйнәпкә
гел ҡырын килеп, бер ҙә асыҡ йөҙ күрһәтмәгәс,
уның күңеле ҡайҙа булһа ла риза булырга гына
тора ине. М. ҒаФури.
4 Ҡырынға һаплау шул ук кирегә һаплау
(ҡар. кире ‘). [Хөсәйен:] һеҙ, бисәләр, инде
ҡырынга һаплауҙы кешенән һорамайһыгыҙ.
Һ. Дәүләтшина. Ҡырын иҙеү диал. тиҫкәре
холоҡло кеше. Ҡырын ҡағыу ситкә ҡағыу. Еңел
кәсепте ул ауылдың муллалары ла ҡырын ҡаҡмаган. Б. Бикбай. Ҡырын ҡарау шул уҡ ҡырын
күҙ менән ҡарау (ҡар. күҙ). Өфөлә күрһәң,
[ҡоҙалар] сәләм дә бирмәй, ҡырын ҡарап ҡына
уҙа. Ш. Насыров. Ҡырын тейәү эсеп алыу. Аҙ
гына ҡырын тейәгән мәзин ишек асырга үҙе
сыҡты. Р. Ғабдрахманов. Ҡырын һуғыу ҡамасау
лыҡ итеү, ҡамасаулау. Колхозда һөт ташыган
махсус автомашинаның булмауы малсыларҙың
эшенә ҡырын һуга. «Совет Башҡортостаны»,
1971, 25 июнь. Ҡырын ятыу 1) терһәккә таянып,
бер яҡ ҡабырғаға ятыу. Ҡырын төшөп ятыу.

ш [Нәркәс — һәүбәнгә:] Атам тороп киткәндә
ҡырын ятып ҡалырһың, «аҡ буҙат»; 2) эшһеҙ,
буш ятыу.

#
Ҡырын ятҡан — ашһыҙ ҡалыр, эшләгән — ҠЫр ЫҪ С. 1. Кешегә булған мөнәсәбәттә
көрәп алыр. Әйтем.
ҡаты, ҡырҡыу. Ҡырыҫ тәбигәтле. Ҡырыҫ хо
ҠЫр ЫНаЙТЫу ҡ. Ҡырын (1, 2 мәғ.) хәлгә
лоҡло. Ҡырыҫ булыу, ш Емеш үҙенең ҡырыҫ
килтереү. Башты ҡырынайтыу.
ҡылыгы аркаһында бында йүнләп эйәләшергә
ҠЫр Ь1НаЙЫу ҡ. Ҡырын (1, 2 мәғ.) хәлгә
лә, кеше менән аралашырга ла өлгөрмәй калды.
килеү. Баланың башы бер яҡҡараҡ ҡырыная
3 . Биишева.
төштө. Сәгиҙә: «Балам, Булат, һыу әсәһең
2. Ҡулға эйәләшеп бөтмәгән; ҡырағай. Ҡырыҫ
ме?» — тип битенән һыйпаны, башын турайтып холоҡло, ш Ете йәше еткәндә, ниндәй ҡырыҫ
ҡараны, М. Тажи. һонтор, уңайлап ултырырга
атты ла ҡурҡмай менеп сапҡан ул [Салауат].
теләгәндәй, ҡырынайып сүгәләне һәм шунда ук
«Юлай менән Салауат».
лап итеп ергә ҡоланы, Ә. Бикчәнтәев.
3. Көнкүрегл өсөн ҡыйын, йәшәү өсөн ауыр,
ҠЫр ЫНҒЫС и. Һаҡал, мыйыҡ ҡыра торған
уңайһыҙ. Ҡырыҫ тәбигәт. ш Беҙҙең яҡ ҡырыҫ,
ҡорал. Электр ҡырынгысы,
ашлыҡ һуң өлгөрә. Р. Низамов.
ҡ ы р ы ҫ а й ы у ҡ. ҡар. ҡырыҫланыу. Итәгәт
ҠЫҒЫНДЫ и. Ҡырып йыйғанда сыҡҡан
ле, миһырбанлы инең, ҡапыл кырыҫайҙың ни
ҡалдыҡ. Он ҡырындыһы,
ңәлер. А. И гебаев.
ҠЫРЫНДЫҠ: ҡырындыҡҡа һаплау диал,
шул уҡ кирегә һаплау (ҡар, кире ‘).
ҡ ы р ы ҫ л а н ы у ҡ. 1 . Ҡатҡыл, ҡырҡыу
мөнәсәбәтлегә әйләнеү; ҡырыҫ булыу. [ Рәхимә:]
ҠЫРЫНЛаТЫ у ҡ. 1. Ҡырын яҡҡа йүнәлтеү.
Ҡырынлатып китеү,
Үҙебеҙгә ил булып, ҡырыҫланмай, баш һалып
килһә, агаһы ла ситкә ҡаҡмаҫ. Һ. Дәүләтшина.
2.
ҡар, ситләтеү. Ҡырынлатып әйтеү,
ҡ ы ры нлау

ҡ. 1. Ҡырын, ҡыя йүнәлеш

Ҡырынлап сабып китеү, [Мәскәй —
Ҡуҙыйкүрпәскә:] Был кешеләр һинең ырыуҙа
рыңды сагып, уларҙың мейеһендә төҙәлмәҫ
агыуҙарын ҡалдырырга ҡырынлап килгән йылан
һымаҡтар. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
2.
күсм. Үсегеп, үпкәләп киреләнеү. Артист
халҡы гасаби була. Әҙ генә нәмәгә лә ҡырынлап,
алыу.

738

2. Ҡырағай, ҡырыҫҡа әйләнеү; ҡырыҫ булыу.
Теләһә ҡайҙа йөрөп, ҡырыҫланып бөткән һыйыр
-һарыҡ ҡурага ҡайтарылды. Ф . Иҫәнғолов.
3. ауы р шартлыға әйләнеү; ҡырыҫ булыу.

[Йәй урталарына] тормош әллә нисек ҡырыҫланган, йәмһеҙләнгән төҫлө тойола. Й. Солтанов.
Көн кискә һарҡып, төньяҡтан иҫкән һалҡынса
ел менән ҡырыҫланып китте. 3. Биишева.

ҠЫР
ҠЫРЫҪЛЫҠ и, 1. Ҡырыҫ, ҡаты холоҡ . —

Иллә башлы кешеһең дә үҙең, Гәрәй агай! Кил
әле, шуның өсөн бер үбәйем!..— Шәүәли, кисә
кис менән кисергән ҡырыҫлыгын онотоп, ҡунагының биттәрен ялай башланы, Б. Бикбай. Хәр
би тормошта ҡырыҫлыҡ та кәрәк, ләкин ни өсөн
кешенән гражданкалагы эшен онотоуҙы талап
итергә? Н. Мусин.
2. ауы р, ҡаты шарт. Тәбигәт шарттарының
ҡырыҫлыгына ҡарамаҫтан, баҫыу батырҙары
күп көс түгеп үҫтергән игенде тиҙерәк, югалтыуһыҙ йыйып алыу өсөн бөтә тырышлыҡтарын
бирә. «Совет Башҡортостаны», 1986, 16 сен
тябрь.

ҠЫРЫҪ-МЫРЫҪ с. , ҡырыҫ та мырыҫ Кеше
менән мөғәмәләһе ыңғай булмаған, ҡырыҫ тә
биғәтле, киҫкен холоҡло; кирле-мирле. Ҡырыҫ-

мырыҫ кеше. / / Ҡырыҫ-мырыҫ һөйләшеү, ш
Бик насар кәйеф менән ҡайтып инәм, Фәтҡиәнең
һүҙенә лә ярты-йорто яуап биреп, ҡырыҫ-мырыҫ
йөрөйөм. Ф. Иҫәнғолов.
ҠЫр ЫУ ҡ. 1. Үткер нәмәнең йөҙө менән

ҡ

ҡыс

ҠЫр ЫШЫУ ҡ. 1. урт. ярҙамл. ҡар. ҡырыу
1—5.
2. күсм. БуйЬондорорға, тыйырға тыры
шып, еңешеү. [Урман батыр:] Ана теге ат

һуйҙырмай тулап китте, шуның менән ҡырышып
йөрөгәндә, аңламаҫтан бысаҡ ҡаҙалды (Әкиәт
тән).

•
Эшкә тиһәң — ҡырыша, телгә тиһәң —
ярыша. Әйтем.
ҠЫСҠЫРТҠЫС и. Машинаның ҡысҡыртып
тауыш бирә торған ҡулайламаһы. Ҡысҡырт
ҡысҡа баҫыу.
ҠЫСҠЫр ТТЫр ЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡысҡыр
тыу 1.
ҠЫСҠЫРТЫУ ҡ. 1. йөкм, ҡар, ҡысҡы
рыу 1. Баланы ҡысҡыртыу,
2.

Тауыш

бирҙереү;

тауышландырыу.

Борго ҡысҡыртыу, ■ Күршем өйҙө емерерҙәй
итеп, радиолаһын ҡысҡыртырга тотона, Р. Сол
тангәрәев.

ҠЫСҠЫр Ы ҠЛаУ

ҡ.

Ҡабат-ҡабат

ҡы

ышҡып, ниҙеңдер өҫкө ҡатлауын алыу. Иҙән

[Малай] ҡысҡырыҡлап, агас атын
ҡамсылап, урамга сыгып йүгерҙе. Һ. Д әүләт

һап-һары итеп касар менән ҡырып йыуылган.

шина.

Я. Хамматов. Бригадир поршень ҡуласаларын
үҙе ҡыра башланы. Ә. Вәли. / Тешле иәки үткер
ҡорал менән ышҡып ваҡлау. Алма ҡырыу. Ки
шер ҡырыу. Ҡорот ҡырыу. / Өйкәп, тызып ашау.

ҠЫСҠЫр ЫНЫУ ҡ. Үҙ алдыңа йәки ке
шегә асыуланып ҡысҡырыу; екеренеү, аҡыры
ныу. Бай күпме генә ҡысҡырынмаһын, .. тауы
шын ишеткән кеше лә булманы, ти (Әкиәттән).
ҠЫСҠЫРЫУ к. 1. Көслө тауыш сыға
рыу. Асыуланып ҡысҡырыу. Ҡысҡырып йыр

Күсәрҙе тәгәрмәс тимере ҡырган.
2. Үткер йәки ҡырлы нәмә менән ышҡып
ышҡып таҙартыу. Бригадир һырты менән

ҡагылган һыныҡ ураҡҡа табандарын тырышып
ҡырҙы, өҫ-башын ҡаҡты. Б. Бикбай. Яҙыуҙы
ҡырып торганда гына следователь барып ингән.
С. агиш. / Һауыт төбөндәге нәмәне ҡырсып,
һепереп йыйыу. Әрйәне ҡырыу.
3. Үткер бәке менән сәс, һаҡалды алыу. М ы й 

ыҡты ҡырыу. Сәсте ҡырыу, ш Килдебай ..һаҡа
лын эйәк аҫтында гына ҡалдырып ҡырган,
Ғ. Дәүләтшин.
4. күсм. Ватып емереп, юҡ итеү; ҡыйратыу.

Донъяны ҡырыу, һауыт-һабаны ҡырыу.
5. күсм. Күпләп үлтереп, юҡ итеү. Дош
ман яуын ҡырыу. Малды ҡырыу. Ҡырып һалыу,
ш Элек сәсәк ауырыуы кешене салгы менән сап
ҡан кеүек ҡыра торган булган, Ш. Янбаев.
6. диал, ҡар, өйкәү 2.
ф Йөрәкте ҡырыу шул уҡ күңелде ҡы
рыү (ҡар. күңел). Күҙгә ҡырып һалырлыҡ ҡар.

сҡырыу.

лау. Ҡысҡырып көлөү. Ҡысҡырып өндәшеү.
Ҡысҡырып уҡыу. ш Радио беҙҙең бүлмәлә
кысҡырып һөйләп тора. Йә Мәскәүҙән, йә
Өфөнән музыка гөрләп тора. Р. Ниғмәти.
2. Тауыш биреү. Ҡайҙалыр оҙон итеп паро
ход ҡысҡырҙы. Ә. Бикчәнтәев. Өсөнсө әтәс
кысҡырганда алһыулыҡ бөтә күк көмбәҙенә
таралды. 3. Хисмәтуллин.
ҠЫСҠЫРЫШ и. Шау шыу, оло тауыш.
Бер нисә сәгәттән атлы ҡаҙаҡтар, урядниктар
килеп баҫты. Ауылда гауга ҡупты. Сыр-сыу,
ҡысҡырыш. Т. Хәйбуллин.
ф Өйҙәш тә бер, көндәш тә бер: ҡысҡырыш
та талаш. Әйтем.
ҠЫСҠЫРЫШЫУ ҡ. 1. урт, ҡар. ҡыс
ҡырыу. Ҡысҡырышҡан тауыш. ■ Ике-өс әтәс
бер-бер артлы ҡысҡырышты ла тагы тынды.
Я. Хамматов.

күҙ. Кәйефте ҡырыу кәйеФте боҙоу, кәйеФте

2.
ш еү.

алыу. Рәхмәйҙең был һүҙҙәре Фәйзулланың ныҡ
ҡына кәйефен ҡырҙы булһа кәрәк. Ғ. Ғүмәр.
Ҡыра Һуғыу 1) пыран-заран итеү, пыр түҙҙырыу.

Һ. Дәүләтшина.

Ҡыра һугып, ташлап сыгып китеү. Ҡыра һугып,
эшләп ташлау; 2) үлтереп, ҡырып, юҡ итеү.
Ваба ярты ауылды ҡыра һугып һалды. М. Тажи.
Ҡырып түгеү шул уҡ Ьепереп түгеү (ҡар.
Ьепереү). [Фәхри:] Их, был Мәҡсүт муллала
рын, береһен ҡалдырмай ҡырып түгергә ине.
Б. Бикбай. Тамаҡ ҡырыу ҡар. тамаҡ. Эсте ҡы
рыу ҡар. эс. Эш ҡырыу ҡар. эш. Мин, тәүфиҡ
һыҙ, төкөрөп ауылга, эш ҡырырга киттем ҡалага. Ғ. амантай.
•
Тик тормаган эш ҡырыр, тик ултырган
ҡотолор. Әйтем.

Ү ҙ-ара һүҙгә килешеү, ҡысҡырып әрлә

Улар [кешеләр] сход өйөнә тулды.
Ҡайһылары йылы мейескә арҡа терәне. Улар
ҙың хәҙер ҡысҡырыша торган эштәре лә юҡ,
ҠЫСМа-КҮС и, диал, ҡар, ҡамҡа2,
ҡ ы с м а у и. Ҡунысты үрҙән ҡыҫып бәй
ләп ҡуя торған суҡлы бау; ҡунысбау. Ҡын

йыраҡ ҡысмауы. Сарыҡ ҡысмауы,
ҠЫСУР [гәр,] и, иҫк, кит. Кәмселек, етеш
һеҙлек. һәр кемдең был донъяла һүрәте бер,
бер-береһенә караганда юҡ кысуры. М. ҒаФури.
ҠЫСЫНДЫРЫУ ҡ. эйһ. ф. ҡар. ҡысы
ныу 1. [Мәскәй әбей:] Ҡыҙым, бик кысындыра
ла башланы, мунса ягырга кәрәк ине (Әкиәттән).
ҠЫСЫНМа и. Тәнде ҡысыттырып, са
быртып сыҡҡан йоғошло тире ауырыуы. Ҡысын
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ҠЫҪ

маны бик ваҡ, тик лупа йәки микроскоп аша
гына күреп була торган бетсә булдыра, В. Ғүмә

/ / Ҡыҫалан юл. [Таңдыса] бейек-бейек, үрлеҡырлы ятҡан тау ҡыҫаландары буйлап йөрөй
торгас, ян-ягы ҡамаулы тигеҙ урынга барып
сыга. «Ҡуңыр боға».
ҡ ы ҫ а н 1 и. Эсенә ни ҙә булһа ҡуйыр өсөн
хеҙмәт иткән тирәс. Тәҙрә ҡыҫаны, ш Ике тәҙрә
араһындагы стенала, өҫтәл тапҡырында, ҡара
ҡыҫандар эсендә бер нисә фотокарточка тора.

ров.

ҠЫСЫНЫу ҡ.

1.

Төрлө ерҙән тән ҡысып,

тырнаныу.

2. күсм. Ниҙер эшләргә тсыҙышыу; ҡырсыныу. Гөлъямалдың бейеүенән файҙаланып,

бисәләр үҙ-ара уның гәйбәтен һатты: — Нимә
һенә ҡысынып йөрөй инде? Я. Хамматов.
• Телгә килһә — осонган, эшкә килһә —
ҡысынган. Әйтем.
ҠЫСЫНЫШЫҮ ҡ. урт. ҡар. ҡысыныу.
ҠЫ СЫ ТМ а и. диал. Ҡысынма.
ҠЫСЫТТЫр Ыу ҡ. көс. ҡар. ҡысытыу. Йөн
ойоҡ аяҡты ҡысыттыра,
ҠЫСЫТЫУ ҡ. ҡар, ҡысыу1. Арҡа ҡысы та.
Баш ҡысыта,
ҠЫСЫу 1 ҡ. 1. Тәндә нимәлер йөрөгән һы
маҡ булыу; ҡымырйыу. Баш ҡысый. Табан

ҡысый. Танау ҡысый. Ус ҡысый, Кысыган ер,
■
Күптән килгән гәҙәт буйынса, тәне ҡысып
интеккән кеше йылга буйында соҡор ҡаҙып,
ут ягып, ҡыҙган ҡом өҫтөнә аҡһыргаҡ түшәп, ..
күмелеп ята. Шунан тәндең ҡысыуы ла ҡана,
һыуыҡ тейгән кешегә шифа ла була. Я. Хамма
тов.

2. күсм. Тик тороп сыҙамай ҡыҙышыу, һөй
ләргә тел ҡысый. Эшләргә ҡул ҡысый. ■ М а 
лайҙың әсәһенә ниҙер әйтергә теле ҡысып тора
ине. Ф. Иҫәнғолов.
ф Ҡайһы ерең ҡысый ниндәйҙер ауыр хәлдә
ҡалғанда көлөп әйтелә. Бал ҡорттары айыуҙың

еҫен тойоп, аяуһыҙ сагырга тотона. Кайһы ерең
генә ҡысый/ (Әкиәттән).
ф һөйгән ерҙән күҙ китмәҫ, ҡысыган ерҙән
ҡул китмәҫ. Әйтем.
ҠЫСЫУ 2 и. Ҡутырлап, һап-һары булып сей
ләнеп сыҡҡан тире ауырыуы. Шунан әбей энәне
мүктән алып, һелкеп-һелкеп ҡуя. Энә үҙе быс
раҡ, үҙе ҡысыулы ла кутырлы бер кешегә әйләнә
(Әкиәттән).

ҠЫСЫУЛаТЫУ ҡ. Ҡысыу 2 менән ҡаплатыу,
ҡысыуға сығырға ирек ҡуйыу. Баланы ҡысыу

латыу.
ҡ ы с ы у л а у ҡ. Ҡ ы сы у2 менән ҡапланыу,
ҡысыу сығыу. Башы ҡысыулаган. Ҡулы ҡысыу-

лаган. ш Мал араһында берәүһе ҡысыулаһа,
башҡаларына ла йога. М. Ғөбәйҙуллин.
ҠЫ Ҫа и. 1. Ниҙе лә булһа ҡыҫып бәйләй тор
ған ике таяҡ йәки ярыҡ сыра. / Ҡыҫтырып тот
тора торған ике йәпле ҡорал. Тимерҙе ҡыҫага

ҡуйып игәү.
2. Ҡуша уратып тота торған тимер. Арба
күкрәген арт күсәргә ҡыҫа менән ныгытыу.
3. диал. ҡар. ҡыҫан '.
ҡ ы ҫ а л и. Эсәк, ҡарында була торған аҡ

Б. Бикбай,

ҡ ы ҫ а н 2 с. диал. Ҡыҫынҡы,
ҡ ы ҫ а н ъ я и. диал. Ҡыҫмаҡ. Шул балаңды

ҡыҫанъяга ал бер аҙ, юҡһа бик шаша баш
ланы. Б. Бикбай.
ҡ ы ҫ а н ы с с. диал. Ҡыҫынҡы. Аҡса ягы ҡы
ҫаныс булыу.
ҠЫ ҪҠ а с. 1. Оҙонлоғо бер саманан кәм;
киреһе оҙон. Ҡыҫҡа аҙым. Ҡыҫҡа кейем. Ҡыҫҡа
таяҡ. Күлдәкте ҡыҫҡа итеп тегеү. ■ Ҡыҫҡа ҡой
роҡ, шеш ҡолаҡ ҡуяны күп Урал тау (Ҡобайыр
ҙан). / Буйы, бейеклеге урта саманан түбән;
бәләкәй. Буйга ҡыҫҡа. Ҡыҫҡа буйлы. Ҡыҫҡа

үлән. ■ Ул [Йәнтимер] йыуан бер ҡатын менән
ҡыҫҡа бер ир араһына ултырган. С. агиш.
2. Ваҡыт араһы бәләкәй; дауамһыҙ. Ҡыҫҡа
ваҡыт. Ҡыҫҡа гүмер. Ҡыҫҡа төн. ш Зыя менән
тормош ҡороп торган йылдар ҙа Сәгиҙәгә бик
ҡыҫҡа булып тойолдо. М. Тажи. Көҙгө ҡыҫҡа
көн кискә һарыҡты. 3 . Биишева.
3. Йөкмәткеһе, эстәлеге ҙур булмаған, бәләкәй
күләмле. Ҡыҫҡа бойороҡ. Ҡыҫҡа мәҡәлә. Ҡыҫҡа

телмәр. Ҡыҫҡа хат. Ҡыҫҡа һөйләм. Ҡыҫҡа итеп
әйтеү. Ц Ҡыҫҡа һөйләү. Ҡыҫҡа яҙыу, ■ Баш
ланы һөйләргә Иблис ҡиссаһын, баштан уҙган
ҡиссаһының ҡыҫҡаһын, Ш. Бабич. Моталлап
үҙе бейеүселәргә ҡыҫҡа-ҡыҫҡа гына итеп кәңәш
тәр биреп ултырҙы, Ф. Иҫәнғолов.
ф Ҡулы ҡыҫҡа ҡар, ҡул ‘. Ҡыҫҡа тотоу
1) оҙаҡҡа һуҙмай, тиҙләтеү. Оҙаҡ һөйләшеп
ултырырга ярамай, ҡыҫҡа тоторга кәрәк. Ғ. Д әү
ләтшин; 2) иркенлек бирмәй, ҡаты тотоу. Атаһы
уны ҡыҫҡа тотто: уйынга-маҙар сыгарыу, кейем
менән маһайтыу юҡ, гел эш тә эш. Б. Бикбай.
Ҡыҫҡа һуғыу шул уҡ ҡырт кнҫеү (ҡар. кнҫеү 10).
ф Ҡыҫҡа еп көрмәүгә килмәй. Әйтем. Юртҡан
атҡа юл ҡыҫҡа. Әйтем,
ҡ ы ҫ ҡ а ҡ с. диал. Ҡыҫҡа,
ҡ ы ҫ ҡ а р т м а и. 1. Китап, яҙманың өлөш
-өлөш ҡыҫҡартылышы. Ҡыҫҡартма яһау.
2. Ҡыҫҡартып яҙылған һүҙ (мәҫ. га, км).
Ҡ Ы ҪҠ ар ТЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡыҫҡартыу.

Ҡыҫҡартылган әҫәр. Ҡыҫҡартылган
Ҡыҫҡартылган эш көнө.

кейем.

Ҡ Ы ҪҠ ар ТЫУ ҡ. 1. Ниҙеңдер буй үлсәмен

ҡыҫҡа итеү. Арҡанды ҡыҫҡартыу.
Аҙымды ҡыҫҡартыу. ■ [Иванов:] Бөгөн мин
уның шинелен матурлап, ҡыҫҡартып, таман итеп
кенә тегеп бирәм. Д. Юлтый. Ул һинең юлды ҡыҫ
селәүсен.
ҠЫҪала и. 1. Йоҡа ҡабырсаҡ менән ҡаплан ҡарта яңгыҙ башҡа яҡын дуҫ булып. Ғ. Сәләм.
ған оҙон быуынтыҡ кәүҙәле, йөҙгөс ҡойроҡло,
2. Ваҡыт араһын кәметеү. Э ш мөддәтен ҡыҫ
ҡартыу. ■ [Өйрәнсек:] Ю ҡ өсөн баш ватып,
ике ҡыҫҡыс аяҡлы сөсө һыу йәнлеге.
2. (баш хәреф менән) астр. Зодиактың береһе гүмер ҡыҫҡартырга мин алйотмо ни? 3. Бии
(Игеҙәктәр һәм ары ҫлан йондоҙлоҡтары урта
һында урынлашҡан).
• Бер ҡыҫала бөтә күлде болгар. Мәҡәл.
ҡыҫалан и. Ике бейек тау араһы; ҡыҫыҡ.
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кәметеү;

шева.
3. Ниҙеңдер күләмен, һанын кәметеү. Доклад

ты ҡыҫҡартыу. Мәҡәләне ҡыҫҡартыу.Сәсеүлек
ерен ҡыҫҡартыу.Э ш хаҡын ҡыҫҡартыу.

ҠЫҪ

ҠЫҪ
4. һөйл. Штат кәмеү сәбәпле э т т ә н сығарыу.

Председатель эште клуб мөдирҙәрен ҡыҫҡар
тыуҙан башланы. Я. Вәлиев.

5. мат. Математик мөнәсәбәттең ике өл өт өн
дә берәй һанға бүлеп, аҙ һандарҙа сағылдырыу.

Кәсерҙе ҡыҫҡартыу.

ф аяғын ҡыҫҡартыу кемделер ярамаған,
тейешһеҙгә йөрөүҙән тыйыу.— Ишетһен ҡола
ғың! — тине Байков [Игорга].— Был тирәлә тагы
сыуалып йөрөйһө булһаң, аяғыңды ҡыҫҡартыр
быҙ. Ғ. Ибраһимов. Ҡулын ҡыҫҡартыу кемдең
дер бер яҡлап эшмәкәрлеген киҫеү,

тыйыу.

Үсләшмәне Зәйтүнә, шулай ҙа Әйүповтың мут
лыҡтарын күрмәй үтергә теләмәне, ..уның берәй
шомлогон һиҙеп ҡалһа, шунда уҡ кәрәген әйтеп,
Минулланың ҡулын ҡыҫҡарта торҙо. Ғ. И браһи
мов. Телен ҡыҫҡартыу кемделер әҙ һөйләргә
йәки әрепләтм әҫкә мәжбүр итеү. [Көҫәпҡол:]

Саганбайҙың теле артыҡ оҙон, ҡыҫкартырга
кәрәк, ҡыҫкартырга! Ҡ. Даян.

ҡ ы ҫ ҡ а рыу ҡ. 1. Буй, ара үлсәме кәмеү,
ҡыҫҡа хәлгә килеү. Бау өҙөлөп, ҡыҫҡарган.
Ю л ҡыҫҡара. ■ Аяҡтар тала, аҙымдар ҡыҫ
ҡара башланы. Н. Мусин.
2. Ваҡыт араһы кәмеү. Көн ҡыҫҡарҙы.
3. һөйл. Н иҙеңдер күләме, һаны кәмеү. Э ш
хаҡы ҡыҫҡарҙы. Штат ҡыҫҡарҙы.
4. мат. Математик мөнәсәбәттең ике ө л ө т ө
лә берәй һанға бүлгәндән һуң аҙ һандарҙа сағы
лыу. Кәсер ҡыҫҡарыу.
ф аяғы ҡыҫҡарыу кемдер ярамаған, т ей ет һеҙгә йврөүҙән тыйылыу. Ҡулы ҡыҫҡарыу кем
деңдер бер яҡлап эшмәкәрлеге тыйылыу. Теле
ҡыҫҡарыу кемдер әҙ һөйләргә йәки әрепләшмәҫ
кә мәжбүр булыу. Эшкә килеп бәйләндеме —
уның теле кыҫҡарглр. Ш. Насыров.

ф Агас ҡырҡһаң, оҙон ҡырҡ: ҡырҡа ҡырҡа
ҡыҫҡарыр. Әйтем. Мин өйләнгәс, тән ҡыҫҡарҙы.
Әйтем.

Ҡ Ы Ҫ Ҡ а с а р . Оҙаҡҡа һуҙмай, ҡыҫҡа итеп;
ҡыҫҡа рәүеш тә. Ҡыҫҡаса аңлатыу. Ҡыҫҡаса

ҡабатлау. ш Механик үҙенең уйын ҡыҫҡаса
гына. һөйләп бирҙе. Б. Бикбай.
ф Ҡ ыҫҡаса әйткәндә инш. берәй эш-хәлдең
асыльш к ыҫҡа итеп әйтергә теләгәнде белдерә.
Ҡ Ы СК АҺЫ инш. Берәй эш -хәлдең асылын
'<гг к\ г-'.-м ойгергә теләгәнде белдерә. Ҡайгым-

/ ' т* шатлыгымды ла кешеләр менән уртаҡла>,>п . v . icK.ih’.i, эсемдәге— тышымда. Р. Н и за 
мов.
КҺТгх КЫС и. 1. Ҡыҫып тота, ҡыҫып ала тор
ған Һ р - ?р тө ҡорал. [Рәфиҡ агай] ҡыҫҡыс менәи

ҡыл "ыъип ут шикелле ҡыҙҙырылған йыуан ти
мерҙе һандалга ҡуйган да әйләндерэ-эйләндерә
Әхмиҙән сүкетә, Ш. Шәһәр.

ҡ

мәйем, тигән. Ғ. Ибраһимов. Ҡыҫлам арты сиҙәм
асып, икенсе мәртәбәгә сәселгән ер.

ҡыҫланды и. диал. ҡар. ҡыҫыҡ 2 1.
ҡы ҫма 1 и. 1 . Кәлтә һөйәп киптерә торған

кәртә.
2. Бесән күтәреп ташыу өсөн арҡыс-торҡос
үрелгән бау.

ҡыҫма 2 и. ҡар. ҡыҫмаҡ.

ҠЫҪМа 3 с. Ҡыҫып, бәйләп яһалған. Ҡыҫма

һал.
ҠЫҪМаҠ и. Ниндәйҙер талап, дәғүә йәки
көс, яу менән ирекһеҙләп ҡыҫыу хәл е.— Йә, тиҙ,

тамаҡҡа йүнәтегеҙ,— тип Этҡол бай бәләкәй
бисәһе Зәлифәне ҡыҫмаҡҡа алды. Т. Хәйбуллин.

ҡыҫмаҡлау ҡ. Талап, дәғүә йәки көс, яу
менән ирекһеҙләп ҡыҫыу; ҡыҫмаҡҡа алыу. Ҡарт
тар Аллабирҙене йәнә ҡыҫмаҡлап, Зөһрәне үҙенә
иш итеүен һорай башлагас, ул ..теге далала
осратҡан ят батырҙың әйткәнен иҫләп, шуның
раҫҡа сыгыуын уйлап ҡуя. «Алдар менән Зөһ 
рә». Француздар килеп инде Мәскәү тигән ҡалага; урыҫ, башҡорт ҡыҫмаҡлагас, сыгып ҡасты
далага (Бәйеттән).
ҠЫҪМЫр с. диал. Һыҡмыр. Ҡыҫмыр кеше.
ҠЫҪТА и. диал. Ҡыҫала.
ҠЫҪТАҠ и. иҫк. Ҡыҫып, ҡыҫтап ирекһеҙлә
гән, йәберләгән мөнәсәбәт; ҡыҫым. Бикйән ҡы
шын Бәйембәт ҡартта уҙгарҙы, карттың яҡшылыгы арҡаһында ҡыҫтаҡ күрмәне (Әкиәттән).
ҠЫҪТ АҠ Л Ау ҡ. Ҡыҫып, ҡыҫтап ирекһеҙләү;
көсләү. Ҡыҫтаҡлап әйттереү.
ҠЫҪТАЛДЫр Ыу ҡ. эйһ. ф, ҡар. ҡыҫталыу 2.
ҠЫҪТАЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар ҡыҫтау ’. [Бор
һан:] Халык асыуы - - ташҡын даръя, быуылып
ятмаҫ, ярга ҡыҫталып, М. Гажи.
2. Ярауға ныҡ етешеү. [Йәнтүрә агай] тауҙы
менеп еткәс, ҡыҫталып килгән тура атын туҡтат
ты. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ.
ҠЫҪТАЛЫШЫУ ҡ урт. кар. ҡыҫталыу 1,
Ҡыҫталышып тороу.
ҠЫҪТАТЫУ к. йөкм. ҡар. ҡыҫтау !. Ҡунаҡ
тар ҡыҫтатмай гына, берәр туҫтаҡ һурпа эсте.
Ғ. Дәүләтшин.
ҠЫҪТАУ 1 к. 1. Тар, бәләкәй урынға көсләп
һыйҙырыу. Ҡыҫтап тултырыу Ҡыҫтап тыгыу,

К ейемдәрҙе Һандыҡҡа ҡыҫтап тултырыу.
2. Көс менән ирекһеҙләп, ҡайҙалыр ҡыҫыу:
ҡыҫырыҡлау, Мөлөк агай.. Степапдың яғаһы

нан алды ла, арбаһына ҡыҫтап, ахтаһы мепэн
алып барып ҡыҫты. Г. Хәйбуллин,
3. Ирекһеҙләп ашыҡтырыу, йәһәтләп ҡыуыу.

Рәүфә ..дилбегәне тартҡылап, атты ҡыҫтаныӘ. Вәли.
4. Ниҙер эшләргә көсләү, ныҡ үтенеү. Ашарга

ҡыҫтау, ш Өләсәйем .. ҡат-ҡат ҡыҫтап, сәй

2.
Ҡ уҙ, торомбаш тота торған ике йәпле ҡорал; яһаны. Р. Низамов. Батшалар Таҙҙың төшөн
йәмкә. Усаҡтан эре-эре ҡуҙҙар алып самауырга
һөйләтергә ҡыҫтай башланы, ти (Әкиәттән).
һалып торган Емештең ҡулынан ҡыҫҡысы т ө ш ө п
• Ярлыны ярга ҡыҫта. Мәҡәл.
китте, 3 . Биишева,
ҠЫҪТАУ 2 с. 1. Нәмәлер һыйыр-һыймаҫтай
ҡ ы ҫ л а и, диал. Ҡыҫала.
ҡыҫынҡы; тар; киреһе иркен. Ҡыҫтау өй. Ҡыҫ
ҠЫҪЛаМ и,, ҡыҫлам ер Сиҙәм асып, бер генә тау урын.
ҡат сәселгән ер. [Афзал:] Нимә, былтыр асҡан
2. Ваҡыт мөмкинлеге әҙ; ашығыс. Ҡыҫтау эш.

сиҙәмде кукуруз сәсеп, әрәм итәбеҙме? Беләһең
ме, ҡыҫлам ер бит ул. Беҙҙең башҡорт боронборондан, ҡыҙымды бирһәм дә ҡыҫламды бир

Ваҡыт ҡыҫтау. // — Ҡоҙаса, тиҙ генә барып бау
ырһаҡ бешереш әле. Бик ҡыҫтауға килде бит,
йәһәт бул. Һ. Дәүләтшина.
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ҠЫҪ

ҠЫҪ

ҡ ы ҫ т а ш ы у к . урт, кар, ҡыҫтау 1 4. Минең
менән һөйләшергә уның бер ҙә теләге юклыгын
күреп, мин дә кыҫташманым. Д. Исламов. Ҡунактар бер-береһенә һылтап, һин бар ҙа, мин
бар, тип ҡыҫташырга тотонган (Хикәйәттән).
ҠЫҪТЫБЫЙ и. 1. Сөсө йәймә эсенә тары бут

йомолоу. [Юламан ҡарт] ҡыҫылып торган сөм
кара күҙҙәрен диңгеҙгә төбәгән, 3 . Биишева.
4. Ике араға ҡыҫылып инеү. Ит тешкә ҡыҫыл

ҡаһы, иҙгән бәрәңге һ. б. ҡыҫтырып әҙерләнгән
ашамлыҡ. Ҡыҫтыбый ашау. Ҡыҫтыбый беше

реү,
2.

күсм. Кәрәккән-кәрәкмәгәнгә

ҡыҫылып

йөрөүсән кешегә ҡарата әйтелә.
ҠЫҪТЫРҒЫС и, Ниҙе лә булһа ҡыҫтырып
ҡуя торған нәмә. Кер кыҫтыргыс, Ҡагыҙ ҡыҫ-

тыргыс, Ҡалак кыҫтыргыс, Сәс кыҫтыргыс,
ҠЫҪТЫр ЫЛЫУ ҡ. төш, кар, ҡыҫтырыу.
Ҡыҫтырылган итәк,
ҠЫҪТЫр ЫУ ҡ. 1. Ниҙеңдер ике араһына
ҡыҫыу. Аяк араһына кыҫтырыу.
Ишеккә кыҫтр1рыу, ■ Сәскә нәҙек оҙон папиро
сын бармак осона гына ҡыҫтырып, төтәтергә
кереште, Ф . Иҫәнғолов.
2. Ике араға тығыу. Аҫҡа кыҫтырыу. Еккә
ҡыҫтырыу. Тәгәрмәс аҫтына таш ҡыҫтырыу,
■ [Хәйруллин] түш кеҫәһенә янып торган ҡыҙыл
яулыҡ ҡыҫтырган, С, агиш . / Билғау, ҡултыҡ
араһына тығыу. Ҡултыҡҡа китап кыҫтырыу,
■ Балтаны биленә ҡыҫтырып, шәп кенә атлап,
урманга бара был егет (Әкиәттән). / Ниҙеңдер
остарын йыйып тығыу. Итәкте ҡыҫтырыу. Сәсте
кыҫтырыу, ■ Ауылдың муллаһы сәлләһенең
койрогон түбәтәйенә ҡыҫтырган да ,,өлкән
яҫтыҡ өҫтөнә ултырган, Ғ. Дәүләтшин.
3. күсм, Урынлы-урынһыҙ араға ниҙер ҡатыш
тырыу. һүҙ кыҫтырыу, ш Тәнзилә әбейҙең исе
мен ҡыҫтырып һөйләүҙәре Сәгиҙәгә оҡшаманы,
ҡалдырып

М. Тажи.

ф Ҡолаҡҡа ла ҡыҫтырмау ҡар, ҡолаҡ. Һалпы
яҡҡа һалам ҡыҫтырыу маҡтап ҡупайтыу. Әҙһәм
ҡарт [малайҙарҙы] маҡтап, һалпы яҡтарына һа
лам ҡыҫтырып, үҙе тирәһендә эшләтә, Ж. Кейек
баев.

ҠЫҪЫҠ 1 с. 1. Ябылыр-ябылмаҫ булып ҡы
ҫылып торған. Ҡыҫыҡ күҙ. Ишек ҡыҫыҡ ҡалган,

япмагандар.
2. диал. Тар, ҡыҫтау.

ф

Ҡыҫыҡ елкә 1) оҙонса, тар яңаҡ. Ҡыҫыҡ

сикәле кеше; 2) асыусан, үсексән.
Ҡ Ы ҪЫ Ҡ 2 и. 1. Ике тау араһы. Ҡыҫык еле.
Ҡыҫыҡ юлы. ■ Мөһабәт тауҙары, хәтәр ҡыҫыҡ
тары, серле мәмерйәләре менән тылсымлы әкиәт
булып күңелгә һеңеп ҡалган ул ерҙәр. 3. Бии

ды, ■ [Фатима] иҙән егенә ҡыҫылган тарагына
үрелде, Б. Бикбай.

5. Баҫым, ҡыҫым арҡаһында тартылыу, бәлә
кәсәйеү. Есемдәр һыуыҡтан ҡыҫыла,
6 . Ҡыҫҡан кеүек, тарайыу; ҡыҫтауланыу.
Күкрәк ҡыҫыла, һулыш ҡыҫыла, ■ Сәгиҙәнең
өҫтөндәге пальтоһы әллә нисек тарайып, тыны
ҡыҫыла башланы, М. Таж и. — Кем һуң мине
мәжбүр итте шуга, кем һуң! — тине, тауышы
ҡыҫылды. Ғ. Сәләм.
7. күсм. Урынлы-урынһыҙ эш, һүҙ араһына
тығылыу, һүҙгә ҡыҫылыу. ■ Айҙар бик тышы
һыҙ малай, ҡыҫылмаган ере юҡ. Атаһы бер китап
алһа, килеп етә шунда ук. X. Ғиләжев.
8. күсм. аҡсаны , аҙыҡты бик әҙләп, бик һаҡ
лап тотоноу. Ҡыҫылып донъя көтөү.
ф Йөрәк ҡыҫылыу ҡар. йөрәк 2.
• Ҡ ы ш — ҡыҫыл, яҙ — яҙыл. Әйтем.
ҠЫҪЫЛЫШ и. Берәй эш-хәлгә туранан-тура
булған бәйләнеш; ҡатнашлыҡ. [Сибәгәтулла —
Билалга:]Уныһы минең үҙ эшем. Миндә бер кем
дең дә ҡыҫылышы юҡ. М. Тажи. Бер бәйге, бер
йыйын ҡарттың ҡыҫылышынан башҡа үтмәй.
Б. Бикбай.

ҠЫҪЫЛЫШЫУ ҡ. 1. урт. ҡар. ҡыҫылыу 2.
Ике ҙур ишек шаран-яра асып ҡуйылган. ..Ха
лыҡ менән ҡыҫылышып мин дә индем. С. агиш.
2. күсм. ҡар. ҡыҫылыу 7.— Туҡта әле, Теүәл
бай, ҡыҫылышаһың да ултыраһың! Ғ. Д әүләт
шин.

ҠЫҪЫМ и. 1. Ҡыҫыу, баҫыу, әтеү көсө. Ха
лыҡтың ҡыҫымы аҫтында ишек шатырлай баш
ланы. X. Мохтар.
2. Кемдеңдер ирек, ҡылығына яһалған көслөк;
баҫым. Политик ҡыҫым. Ҡыҫымга алыу.
3. Кемдеңдер ирек, хоҡуғына яһалған көслөк;
золом. Дин ҡыҫымы, ш Электән килгән ҡыҫым
өҫтөнә ауыр һалым ..өҫтәлгән. Ә. Вахитов.
4. Ҡораллы һөжүм. Ҡаҙаҡтарҙың ҡыҫымына

түҙмәй фашистар ҡаланы ташлап сигенде.
3 . Р аФиҡов.

ҠЫҪЫНҠЫ с. 1. Һыйыр-Һыймаҫ урынлашырлыҡ; тар, ҡыҫтау. Ҡыҫынҡы өй.
2. Кәрәк-яраҡ йәһәтенән етешһеҙ. Малга аҙыҡ

ҡыҫынҡы. // Ҡыҫынҡы тороу. ■ Унда ер ҡы
ҫынҡы, малды күп аҫрап булмай, Ғ. Ф әхретди
нов.

ҠЫҪЫНҠЫЛЫҠ и. 1. Тар, ҡыҫынҡы хәл.
Ялан яҡтарына килеп сыҡҡас, ул [һыу], ҡыҫын
2.
Еткерә ябылмаған ара. Ишек ҡыҫыгы аша ҡылыҡтан һәм баш әйләндергес боролмаларҙан
ҡотолоп, йәйрәп, киң йылга булып, тынысыраҡ
Хәбир Зәкиҙең ҙур кәүҙәһен күрҙе. Ә. Вахитов.
ага башлай, Б. Бикбай.
ҠЫҪЫЛДЫр ЫҠ и. диал. ҡар. ҡыҫтыбый 2.
2. Ирек, хоҡуҡ йәһәтенән сикле хәл. Йәшәйҙәр
ҠЫҪЫЛЫУ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡыҫыу. Мылтыҡ
ҡулда ныҡ ҡыҫылды, ә йөрәктә бик ҙур батыр хәҙер тотҡонлоҡта, көн күрмәйҙәр ҡыҫынҡы
лыҡта, М. ҒаФури.
лыҡ, Р. Ниғмәти.
3. Кәрәк-яраҡ йәһәтенән етешһеҙ хәл. Баш
2. арала ҡалып һығылыу. Бармаҡ ишеккә
ҡорттар ерһеҙ ҡалыуын, бөлгөнлөккә, ҡыҫынҡы
ҡыҫылды, ш [Булат:] Лавкага инерлек түгел,
Халык күп. Гөләйшә инәйем, бахыр, ҡайҙа ҡы лыҡҡа ҡалыуын рус крәҫтиәндәренән күрҙе.
Т. Йәнәби.
ҫылып ҡалды икән? К. Кинйәбулатова. / араны
ҠЫҪЫР с. 1. Тейешле ваҡытында быуаҙыма бөтөрөп, тығыҙланыу. Ҡыҫылып ултырыу, ш Ю л
ған (һыйыр, һарыҡ, кәзә һ. б. ҡарата). Ҡыҫыр
текә ҡаяларга ҡыҫылган, Ә. Бикчәнгәев.
3. Әҙ генә ара ҡалдырып ябылыу, яртылаш
ҡалыу. ■ Иҫәп китабында ҡайһы һыйырҙың
шева.
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ҡыс
быуаҙ, ҡайныһының ҡыҫыр икәне лә йүнләп
яҙылмаган. һыйыр һөт бирмәһә, һыуалган ти ҙә
ҡуялар, Р. Солтангәрәев.
2. Орлоҡ бирмәгән, орлоҡһоҙ. Ҡыҫыр башаҡ.
Ҡыҫыр сәскә, ш Яландарҙа сәскәләр күп, еҫтә
ренең күп сихыры, ләкин шулар араһында
ысыны бар, бар ҡыҫыры. Н. Нәжми.
3. Ямғыр килтермәгән, ямғырһыҙ (болотҡа
ҡарата). Нисәмә көн күкте томалаган ямгырһыҙ
ҡыҫыр һоро болоттар тарала башланы. Ф. Ман
суров.
4. Иген сәселмәгән; буш. Әле., әрем, һарут

баҫҡан ҡыҫыр яландар тулыһынса һөрөлөп
сәселмәгән, әле көтөү өмөттәре өҙөлмәгән.
И. абдуллин. Ц һинең ҡыҫыр ятҡан сиҙәмдә
рең тракторҙар менән һөрөлә. Б. Вәлит.
5. Итһеҙ, майһыҙ, һыуға бешкән (ашҡа ҡара
та). — һәр көн ит ашап булмаҫ. ..Бына минең

әсәйем ..итте аҙнаһына ике генә бешерә торгайны. Башҡа көндәрҙе әсе ҡатыҡлап, ҡыҫыр аш
ашай инек. 3. Биишева. Ҡатынына өгөт бирә
[Миңнулла]: һаҡ тотон, ти, аҙыҡҡа, бер итле аш,
биш ҡыҫыр аш, унан борол балыҡҡа. Ғ. арслан.
6. күсм. Тейешле йөкмәткеһе, тейешле сиФаты
булмаған; буш. Ҡыҫыр көйөккә көйөү. Ҡыҫыр
хыял. Ҡыҫыр шатлыҡ, ш Мөхәббәтһеҙ ҡыҫыр
гүмерҙең шул — ни йәме лә уның, ни тәме.
X. Ғиләжев. // [Дәрүиш:] Ерҙең күпме ишмәт
тәренән, ләззәттәренән мәхрүм булганмын мин.
Ҡыҫыр үткән гүмерем өсөн үкенәм мин. М. К ә
рим.

ф Ҡыҫыр ҡалыу өлөшһөҙ, буш ҡалыу. [Нух:]
Ләгнәт, йылмаяҡ, мөстән, ер йотҡор!..Эт һимер
һә, эйәһен тешләр, ти. Башбаштаҡланып йө
рөмәһә, ҡыҫыр ҡалыр ине шул! Ж. К ейекба
ев.

ҠЫҪЫраЙЫУ ҡ. Эстәлекһеҙ, буш булып
ҡалыу. [ Ныязголдоң] был ҡарашынан Айбулаттың эсен һыуыҡ алган кеүек булып, йәне ҡыҫы
райҙы. Һ. Дәүләтшина.
ҡ ы ҫ ы ра ҡ 1 и. иҫк. Ҡыҫыр мал. Ҡыҫыр аҡ
тар көтөүе, ш Батша теге ике ҡатынга: «Ҡырҡ
ҡыҫыраҡ кәрәкме, ҡырҡар утын кәрәкме? » —
тигән. «Утын нимәгә, ҡырҡ ҡыҫыраҡты һауып
эсербеҙ»,— тигән теге ҡатындар (Әкиәттән).
ҡ ы ҫ ы ра ҡ 2 с. диал. Ҡыҫыр.
ҠЫҪЫр ЫҠ с. диал. Ҡыҫынҡы.
ҠЫҪЫрЫҠЛаНЫУ ҡ. төш. ҡар. ҡыҫырыҡ
лау. Аҡтарҙың бер өлөшө йылгага ҡыҫырыҡлан
ды. Я. Хамматов.

ҡ ы ҫ ы ры ҡ л а у ҡ. Көс менән ирекһеҙләп,
ҡыҫыу. Ҡыҫырыҡлап сыгарыу. Ярга ҡыҫырыҡ
лау. ■ Ташлыйылганың күм-күк боҙҙары ..
бер-береһен ҡыҫырыҡлай-ҡыҫырыҡлай, ҡуҙга
лып та китте. М. Тажи. [Таңдыса:] Эй батыр ир,
батыр ир, ..дошмандарын ҡамалап, ҡыҫырыҡ
лап ҡырган ул. «Ҡуңыр боға».
ҠЫҪЫрЫН с. диал. Ҡыҫынҡы, ҡыҫтау. Ҡ ы 
ҫырын бүлмә.

ҠЫҪЫУ 1 ҡ. 1. Ике араға ҡалдырып һығыу.
Ҡыҫага ҡыҫыу. / Ике яҡлы, ике сатлы нәмәне
ҡымтып, ҡуша килтереү. Иренде ҡыҫыу. ■ Айбулаттың сәләмен ул [Ныязгол] бик аҡрын гына
ҡабул итте, тешен ҡыҫып ҡына яуап бирҙе.
Һ. Дәүләтшина.
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итеп,

ара

ҡалдырып

ҡуйыу. Күҙҙе ҡыҫыу. Ишекте ҡыҫыу.
3. Сығыр-сыҡмаҫ итеп кәметеү. Шәмде ҡыҫыу.

Газды ҡыҫыу. Ҡыҫып куйган шәм. ■ Филтәһен
кыҫып, һүндермәй ҡалдырган яңгыҙ шәм яҡ
тыһы гына үҙҙәренең тәҙрәһе аша күренә.
Я. Хамматов.
4. Уратып алып һығыу. Беләктән ҡыҫып тотоу.

Билдән ҡыҫыу. Ҡосаҡҡа ҡыҫыу. Ҡулды кыҫып
күрешеү. Ҡыҫып быуыу. Ҡыҫып бәйләү, Кыҫып
ҡосаҡлау, ш һүҙ әйтмәне, күкрәгенә ҡыҫты,
беләгемә тамды йылы йәш. Ғ. Сәләм. Күңелдәрҙә гәйрәт яралды, ҡулдар ҡыҫып тотто ҡоралды,
М. Кәрим.
5. Тығыҙ, тар булып, тынысһыҙлау. Итек аяҡ

ты ҡыҫа, ■ һоро шинель, яҫы ҡайыш ҡыҫа нәҙек
билемде (Бәйеттән).
6 . Һыҡҡан, быуған һымаҡ итеп, тарыҡтырыу.

Күкрәкте ҡыҫыу. Тынды ҡыҫыу. ■ Минең.,
асыуҙан сикәләрем ҡыҫа башланы. Ф. Иҫәнғо
лов. Гөлсөм иҫенә төшкәс, Баҡыйҙың йөрәге
ҡыҫып-кыҫып алды. Я. Вәлиев.
7. Көс менән ирекһеҙләп ҡыҫтау; ҡыҫырыҡ
лау. Ситкә ҡыҫыу, ш Эшселәрҙе һаман штык
менән кыҫырга команда бирҙеләр. Д. Юлтый.
8 . Ниндәйҙер талап, дәғүә менән ирекһеҙләү;
ҡыҫмаҡлау. — Районда ҡыҫалар, һеҙҙе түгел,

мине, минән талап итәләр. Колхоз өсөн мин яуап
бирәм. М. Тажи. Тәүкәй мулла: — Йә, батыр
егет. Ни өсөн минең малайҙың алып кайтып кил
гән көлтәһен юлда талап алып, үҙ ырҙыныңа
ҡуйып ятаһың, ахмаҡ, алйот! — тип, ..Ғәйни
агайҙы кыҫырга тотондо. Т. Йәнәби.
9. Ирек, хоҡуҡты быуыу; ситләтеү. Үгәй әсә
балаларҙы, тар күңеле менән ҡыҫып, һәр ваҡыт
та мәшәҡәттә аҫрай. М. Ғафури. Агалары йәгни
общинаның башҡа агзалары уны [Заятүләкте]
ҡыҫа, ситләтә, нисек тә һылтау табып, уны күҙ
ҙән төшөрөргә тырыша. К. Мәргән.
10 . күсм. Иркен, мул тотмай, үлсәм, самаға
һалыу. Аҡсаны ҡыҫып тотоу. Ашауҙы ҡыҫыу.
■ [Бай:] Э ш хаҡын ҡыҫа, һаран, фәлән-төгән,
тип һуҡрана башлайһыгыҙ. И. Көҫәпҡол.
ф Ҡойроҡто ҡыҫыу ҡар. ҡойроҡ.
•
Балаһы атҡа менһә, атаһы ботон ҡыҫыр.
Мәҡәл. Былтыр кыҫҡанга быйыл ҡысҡырмай
ҙар. Әйтем.
ҠЫҪЫУ 2 и. Ике ҡат таҡта бураның араһына
ҡыҫылған нәмә. Ҡыҫыуына бысҡы табы тулты
рып, таҡтанан дөйөм торлаҡ төҙөлдө. Ә. Вәли.
ҠЫҪЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡыҫыу 1 1—4. Күҙ
ҡыҫышыу. Ҡул ҡыҫышыу.
ҠЫТ [гәр.] с. Ихтыяж талабынан әҙ, етешһеҙ;
йот. Утын, квартира ягы ҡытыраҡ. X. Ғиләжев.
ҠЫТаЙ 1 и. Ҡытайҙың төп халҡын тәшкил
иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе.

Ҡытай халҡы. Ҡытай ҡатыны. Ҡытай теле.
ҡ ы т а й 2 и. диал. Мунсаҡ. Быяла ҡытай. Гә
рәбә ҡытай. Мәрйен ҡытай.
ҡ ы т а й с а p. 1. Ҡытай телендә. Ҡытайса
һөйләшеү. Ҡытайса уҡыу.
2. Ҡытай халҡына хас, ҡытайҙар кеүек. Ҡ ы 
тайса бейеү. Ҡытайса кейенеү.
ҠЫТаҠ-ҠЫТаҠ, ҡытаҡ та ҡытаҡ оҡш.
Тауыҡ ҡысҡырған тауышты белдергән һүҙ. Әмир
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баш осонда тауыҡ ҡытҡылдауына уянып китте,,,
-Ҡытаҡ-ҡытаҡ, ҡыт-ҡытаҡ. X. Ғиләжев.

ҠЫТЫҠЛаТЫУ ҡ. 1. Ҡытыҡларға ирек ҡ у
йыу. Кешенән үҙеңде ҡытыҡлатыу,

ҡ ы т а ҡ л а у ҡ. Ҡытаҡ-ҡытаҡ итеү, ҡытаҡҡытаҡ килеү. Әбей ҡоштарына тары һибә тигеҙ

2. йөкм. ҡар. ҡытыҡлау. Кешене берәүҙән
ҡытыҡлатыу.
ҡ ы т ы ҡ л а у ҡ. 1. Бармаҡ менән тәнде йы
итеп бүлеп, уртаҡлап, ошо минут тагы ике тауыҡ
бырлатып ҡытыҡ уятыу. Ҡытыҡлап көлдөрөү.
таш келәттән сыҡты ҡытаҡлап. Т", арслан.
•
Күкәй һалмаҫ тауыҡ көн элгәре ҡытаҡлар. /Й ы бы рлаған хис уятыу. Ҡар бөртөктәре..
танау осона ҡунып ҡытыҡлай. 3. Әхмәтов.
Мәҡәл.
2. күсм. Наҙлап, тәмле, рәхәт хис уятыу. Өй
ҠЬГГаҠЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡытаҡлау. Тау
йылы. А ш еҫе танауҙы ҡытыҡлай. К. Кинйәбу
ыҡтар ҡытаҡлаша.

ҠЫТаТ м., ҡара ҡытат Боронғо беше ҡара
тауар. Ҡара ҡытат елән ай иңемдә, ҡара ебәк
билгау билемдә (Халыҡ йырынан). // Ҡытат
күлдәк кейеп, ҡыя баҫып, йөрөй микән минең
гүзәлем (Халыҡ йырынан).
ҡ ы т ҡ ы л д а ҡ с. Гел ҡытҡылдап тороусан.
Ҡытҡылдаҡ тауыҡ.
ҡ ы т ҡ ы л д а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. ҡытҡылдау.
Тауыҡты ҡурҡытып, ҡытҡылдатыу.

ҡ ы т ҡ ы л д а у ҡ. 1. Ҡыт-ҡыт итеү, ҡыт-ҡыт
килеү. Абыстайга тагы шатлыҡ өҫтәп, ҡытҡылда
ны сыбар тауыгы: «Яңы йомортҡамды кереп
алсы», тигән кеүек уның тауышы. Ғ. Дәүләтов.
Тауыҡ бер көндө йомортҡа һалган да ҡытҡылдарга тотонган (Әкиәттән).
2. күсм. Ҡыт-ҡыт, ҡыһ-ҡыһ итеү (көлгәндә).
Икенсе берәү үҙ һүҙенең ҡыҙыгына алдан уҡ
ҡытҡылдап көлдө. С. агиш.
ҡ ы т ҡ ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ҡытҡылдау.
Тауыҡтар ҡытҡылдаша,
ҠЫТ-ҠЫТ оҡш. Тауыҡ ҡысҡырған тауышты
белдергән һүҙ; ҡытаҡ-ҡытаҡ. Ҡыт-ҡыт ҡытҡыл
дай тауыҡтар, ҡаҙҙары ҡаңгылдаша. Ш. Б а
бич.

ҡ ы т ҡ ы т а ҡ оҡш. Тауыҡ ҡысҡырған тау
ышты белдергән һүҙ; ҡытаҡ-ҡытаҡ.
ҠЫТЛЫҠ и. 1. аҙы ҡҡа, игенгә булған юҡсы
лыҡ; йотлоҡ, аслыҡ. Ҡытлыҡ килеү. Ц Ҡытлыҡ

латова.
3. Болоҡһотоу, елкендереү. Күңелде ҡытыҡ

лау. ш Яҡты хыял биреп, ҡытыҡланың керһеҙ
күңелде. М. Хәй.
ҠЫТЫҠЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡытыҡлау 1.
Ҡытыҡлашып уйнау. ■ Пассажирҙар тора ҡыш
та, автобусты көтөп тышта, тыпыр-тыпыр бейе
шәләр, ҡытыҡлашып көлөшәләр, X. Түләкәев.
ҠЫТЫ ҠСаН с. Тиҙ генә ҡытығы килеүсән.
Ҡытыҡсан кеше. Ҡытыҡсан булыу,
ҠЫТЫ МЫТЫ и, йыйн. Ваҡ-төйәк нәмә.
// Ҡыты-мыты аҙыҡ, ш [Ғәлим:] Район үҙәгенән
ҡайтып киләм әле, .. ҡыты-мыты алдым. 3 . Х ис
мәтуллин.

ҠЫТЫМЫШ с. диал. Һыҡмыр.
ҡ ы т ы р 1 оҡш. Ҡытыршы, ҡаты нәмәнең
өҫтөнән икенсе бер ҡаты нәмәне һөйрәгәндә,
ҡаты нәмәне кимергәндә, онтағанда сыҡҡан тау
ышты белдергән һүҙ. Ҡытыр итеп ҡалыу.
ҠЫТЫр 2 и. диал. Ҡыйыр. Икмәк ҡытыры.
ҡ ы т ы р а й ы у ҡ. диал. Ҡылтайыу, асыула
ныу. Зәлифә ни өсөндөр был юлы «иркәм» тигән
дә ҡытырайманы. Ғ. Дәүләтшин.
ҠЫТЫр -ҠЫТЫр оҡш. Ҡабат-ҡабат ҡытыр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡытыр-ҡытыр

итеү. Ҡытыр-ҡытыр килеү.
Ҡ ЫТЫ РЛаҠ с. Ҡытыр-ҡытыр итеп торған.
Ҡытырлаҡ шөкәрә.

ҠЫТЫРЛаТЫУ ҡ. Ҡытыр-ҡытыр иттереү,
ҡытыр-ҡытыр килтереү. Ҡытырлатып кимереү.
ҡ ы т ы р л а у ҡ. Ҡытыр-ҡытыр итеү, ҡытыр-ҡытыр килеү.
ҠЫТЫРЛЫ с . Тигеҙһеҙ, ҡытырмаҡлы, ҡы
тыршы. Ҡытырлы юл.
Ф . Иҫәнғолов.
ҠЫТЫ РМаҠ и. Сурайып-сурайып ҡалҡып
2. күсм. Нимәгәлер булған етешһеҙлек, ярлы
лыҡ. Аҡсага ҡытлыҡ, Ҡагыҙга ҡытлыҡ, ■ М а  сыҡҡан ҡытыршы. Ц Ҡытырмаҡ юл. m Ҡытыр
газиндарҙа алмага ҡытлыҡ осор, Н. Мусин. Ре маҡ боҙҙар аяҡ аҫтында сатнап, ватылып ята.
3 . Биишева.
пертуар ҡытлыгынан ҡотолоу өсөн беҙ ярышыпҠЫТЫРМаҠЛЫ с. Ҡытырмаҡ менән ҡапярышып ситтән пьеса күсереп алып ҡайта торлаулы. Ҡытырмаҡлы юл.
гайныҡ. К. Мәргән.
ҠЫТЫРШЫ с. 1. Тигеҙ, шыма ғына түгел,
ҠЫТЫ с, диал. Эре, һауалы. Ҡыты кеше,
тигеҙһеҙ. Ҡытыршы юл. Ҡытыршы таҡта. Ҡ ы 
ҠЫТЫЙ-ҠЫТЫЙ и. Ҡытыҡларға иткәндә
тыршы булыу, ш Үрмәләүе ауыр. Стена ш ы 
кешенең ҡытығын саҡыра торған һүҙ. Ҡытыйма, агас олоно кеүек ҡытыршы түгел. А. Ғир-ҡытый итеү,
□
Ҡытый-ҡытый уйнау ҡытыҡлашыу, ҡытыҡ Фанов.
2. күсм. Еренә еткереп, килешле, шыма итеп
лашып шаярыу.
ҠЫТЫҠ и, 1. Йыбырлап тәнгә тейгәндә бар эшләнмәгән; етешһеҙлекле. Ҡытыршы әҫәр.
■
Поэмала тел һәм стиль ягынан ҡытыршы
лыҡҡа килгән кисереш. Ҡытыҡ килеү. Ҡытыҡты
йәшереү,
урындар ҙа бар әле. Ғ. Рамазанов.
2. күсм. Күңелде һәр ваҡыт өйкәп торған йәше ҡ ы т ы р ш ы л а н ы у ҡ. Ҡытыршы (1 мәғ.)
рен уй, хис. Өлкән лейтенанттың һуңгы һүҙҙәре
хәлгә килеү, ҡытыршыға әйләнеү, ҡытыршы
Сираевтың ҡытыгы килгән ергә төртөлдө, Н. М у
булыу. Ҡулды бик йыш һабынлап йыуырга тура
син.
килә. Шуның өсөн ҡул тиреһе кибә, ярыла, ҡы
тыршылана башлай, «Башҡортостан ҡыҙы»,
ҡ ы т ы ҡ л а н ы у ҡ. ҡайт, ҡар, ҡытыҡлау.

йыл. ш 1921 йылгы ҡытлыҡтың Башҡортостан
ауыл хужалыгын ҡаҡшатыуы бигерәк тә ныҡ
булды. «Совет Башҡортостанының ун йылы»,
1929. Ураҡ өҫтөндә .. герман һугышы сыгып,
бәкәлгә һуҡты. Йәнә ҡытлыҡ башланды,

Табан ҡытыҡлана.
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ҠЫ ТЫҒШ ЫЛЫҠ и, 1. Килешле, шыма бУлып
бөтмәгән сиФат ; етешһеҙлек. Журнал хәҙерге

дың бер осон ҡыуалга бәйләп, ер аҫтына төшөп
киткән (Әкиәттән). / Тауыҡ төнәргә ҡуйған таяҡ;

тел менән әйтерлек тулы, етеш йөкмәткеле була
алманы. Тел ягынан да ҡытыршылыҡтары күп
булды, Т. Йәнәби.
2. күсм. Ҡатмарлылыҡ, ҡыйынлыҡ. Тормош
ҡытыршылыҡтары,
ҠЬ1ТЫр ЫЙ и, диал. Ҡыйыр. Икмәк ҡытырыйы,
ҠЫУ 1с, 1. Ултырған көйө ҡороған, кипкән.
Ҡыу ботаҡ. Ҡыу үлән, ш Тәбигәттә шундай һай
ланыш бар: бүҙәнәгә тартай иш булмаҫ; ялҡау
менән бергә эш уңмаҫ; ҡыу ботаҡҡа, беләм, ҡош
ҡунмаҫ, В. Ишмурзин. Кеше ,,һаргайган ҡыу
кесерткәнде ярып, туп-тура Сабира апай баҡса
һына ыңгайланы. Ф . Иҫәнғолов. Ҡыу ағас тамы
рында ҡороған ағас. / Кибеп ҡатҡан; ҡоро. Ҡыу
сыбыҡ, ш Ҡыу таяҡҡа таянып, ул мал көтмәҫ
тимәгеҙ (Ҡ обайырҙан).
2. күсм. Вер нәмәһеҙ буп-буш . Ҡуралы буйы
ҡыу татыр, ҡурай булмаҫ тимәгеҙ (Ҡ обайы р

төнәк.
4. диал. ҡар. ҡолға 2.
5. диал. Баҡан.
ҡыуалатыу ҡ. 1. йөкм. ҡар. ҡыуалау.

ҙан).
4 Ҡыу баш ҡар. 6aiu 1. Ҡыу томшоҡ ҡар.
томпюҡ.
• Ҡыу агасҡа ҡош ҡунмаҫ. Мәҡәл.
ҠЫУ 2 и. Ҡайынға тояҡ һымаҡ булып, ороланып сыҡҡан бәшмәк; ҡыуау. Ҡуҙый янын ҡап

шап караны. Кеҫәһендә шаҡмаҡ таш менән ҡыу
бар икән. Йәһәт кенә ҡыуга ут саҡтырып, осҡон
төшөрөп ҡабыҙҙы. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу».
Ҡ Ы У а с. диал. ҡар. ҡыу 1 1.
Ҡ Ы У а З и. диал. Ү с, ҡон. [Нәфисә:] Беҙгә

Нигмәтулла көн күрһәтмәйәсәк, кыуаз ҡайтара
саҡ. Я. Хамматов.
ҠЫУаҠ и. 1. "Төбөнән үк тармаҡланып үҫә
торған ваҡ ағас. Ҡарагат кыуагы, Сейә кыуагы.
Әлморон кыуагы, ш Бара торгас, йомро һуҡмаҡ
та бөттө, улар [Тәнзилә әбей менән Сәгиҙә] кеше
бейеклеге булып үҫкән ҡурай еләге ҡыуаҡтары
араһына инеп китте. М. Тажи.
2. "Төбөнән шәлкем-шәлкем булып таралған
һабаҡлы үҫемлек. Ер еләге кыуагы. Сәй кыуагы.
■ Күшеккән ҡоштар төркөмөләй ошо көҙҙөң

һуңгы сәскәләре кыуак-кыуаҡ ултыра түтәлдәрҙә. М. Кәрим.
ф Өй артында кыуагың булһа, һандугас
ҡунагың булыр. Әйтем.
ҠЫУаҠаН и. Вер башҡорт ырыуының ата
маһы һәм шул ырыуҙың бер кешеһе. Ҡыуаҡан
башҡорто, ш Емешкә был катай ҡыҙының [Шәм
сиәнең] ҡыуаҡан диалектында шундай йомшаҡ,
ягымлы итеп һөйләшеүе оҡшаны. 3 . Биишева.

ҡыуаҡланыу ҡ. Ҡыуаҡҡа әйләнеү, ҡыуаҡ
булыу. Ҡыуаҡланып үҫеү.
ҠЫУаҠЛЫҠ и. Ҡыуаҡ үҫкән урын. Зөлхизә
ҡапыл..ҡыуаҡлыҡ араһына инеп йәшенгән.
Н. Иҙелбай.

ҠЫУаЛ и. 1. Ҡабығы һыҙырылған нәҙек
йүкә ағасы. Ҡыуал һаплы, имән тешле тырма
әҙер тора. Ғ. Дәүләтов.
2. Ҡармаҡ сыбығы. Ҡулыңа ауырлыҡ беленһә,
ҡыҫҡа гына ҡыуалыңды эргәңә ташлап, әйҙә
һөйрөйһең ебеңде. Ф . Иҫәнғолов.
3. диал. ҡар. ҡолға 1. Буҙансы батыр арҡан

Абдулла ахун ил аралап, һалым һалган һәр йорт
ҡа. Көтөү-көтөү ҡыуалатҡан түләмәгәнде судҡа
(Халыҡ йырынан).
2. Кемдең йәки ниҙеңдер артынан ҡыуыу; баҫ
тырыу. Ҡыуалатып барыу. Ҡыуалатып килеү.

Ҡыуалатып тотоу, ш Эй һыҙгыра Шамил да, эй
һыҙгыра Камил да. Геү киләләр, йүгерәләр
ҡуянды ҡыуалатып. Ш. Галин.

ҡыуалау ҡ. 1. Бер ерҙән, яндан китергә та
лап итеү; ҡыуыу.— Сыгып кит, күҙемә күрен
мә, — тип [Шәхми] инспекторҙы ҡыуалай баш
ланы. 1 \ Йәнәби. / Ҡайҙалыр барырға талап
итеү; ҡыуыу. Эшкә ҡыуалау.
2. ашыҡтырып, ҡыҫтап, тиҙләтеү; ҡыу
ыу. Ҡарт арбанан төштө лә, тәженән һөйрәй-һөйрәй, атын ҡыуаланы. М. Тажи.
3. арттан баҫтырыу; ҡыуыу. Ҡыуалап килеп
тотоу.
4. Әйләп алып барыу, әйләп ҡыуыу. Мал ҡыу
алау. ■ Әрһеҙ ел Агиҙел буйы урмандарының
койолган япраҡтарын ҡыуалай. Д. Исламов.
5. күсм. Нисәлер йәште йәшәй башлау. Алтмышты ҡыуалау.
ҡыуалашыу ҡ. урт. ҡар. ҡыуалау 2 ,4 . Мал
ҡыуалашыу.
Ҡ Ы у а Н с. Ҡ оп-ҡоро яман эҫе. Ҡыуан йыл.
■
Эй ямгырҙар, ниңә шулай яуманыгыҙ элек
һеҙ?., һыуһап көттөк, сарсап бөттөк, ялбарҙыҡ
ҡыуан яҙҙа. Р. Ғарипов. Ц Әрәмәлек, һары тал
дар, муйылдарҙың япрагы ҡоролоҡ, сасҡау,
ҡыуандан койолган ҡалтыранып. М. Тажи.
/ Бик эҫе, көйҙөргөс. Республиканың көнъяҡ
райондарында ҡайһы бер йылдарҙа үҫемлекте
көйҙөрә торган ҡыуан елдәр иҫеп ҡуя. М. Хис
мәтов.
ҠЫ УаНДЬГРЫ У ҡ. Ҡыуанырға сәбәп биреү;
шатландырыу. Баланы ҡыуандырыу.
• Яҡшы бала үҙен-үҙе ҡыуандырыр.Мәҡәл.
Ҡ Ы УаНЛаТЫ У ҡ. 1. Ҡыуанға әйләндереү,
ҡыуан итеү. Көндө ҡыуанлатыу.
2. эйһ. ф . ҡар. ҡыуанлау. Ҡыуанлатып тора.
ҡыуанлау ҡ. Ҡыуанға әйләнеү, ҡыуан
булыу. Көн ҡыуанлап тора. Ауыл халҡы «карга

бутҡаһы» яһап, ямгыр яуҙырырга әҙерләнә.
Ғ. Хәйри.
Ҡ Ы У аН Л Ы с. диал. Гөманлы.
ҠЫУаНҺЫТЫУ ҡ. 1. Ҡыуанға әйләндереү,
ҡыуан итеү. Эҫе ел көндө ҡыуанһытты.
2. эйһ. ф . ҡар. ҡыуанһыу. Ҡыуанһытып тора.
ҡыуанһыу ҡ. 1. Ҡыуанға тартыу. Көн ҡыу

анһып тора.
2. күсм. Ҡ отһоҙ, йәмһеҙгә әйләнеү. Өй буш то
роп, ҡыуанһып киткән.
ҠЫУаНЫС и. Күңелгә ҙур ҡәнәғәтлек, рәхәт
лек биргән хис; кинәнес, шатлыҡ, һөйөнөс. Ҡыу
аныс артыу. Ҡыуаныс кисереү, ш Алдан хәбәр
итмәй-нитмәй улының хеҙмәттән ҡайтыуы Тат
лыбикә өсөн күкрәгенә һыя алмаҫлыҡ ҡыуаныс
булды. Я. Хамматов.
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ҡыуаныслы с. Ҡыуаныс менән һуғарыулы. Ҡыуаныслы тауыш. Ҡыуаныслы тормош,
// Ҡыуаныслы йылмайыу, ш Ғәйни ағайға был

Ҡыуғын төшөрөү, ■ — Ҡарнай ағай, ҡасығыҙ!
һәләк булаһығыҙ бит! Йәйләүҙән ҡыуғын килә!
.. Уның артынса яҡында ғына ат тояҡтары ту
пылдаған, ҡыйҡыулап ҡысҡырған тауыштар
ишетелгән. Н. Иҙелбай. Теге батша Алпамыша
ның артынан ҡыуғын сығара. «Алпамыша».
ҠЫУҒЫН 2 и. 1. Ағыҙып ҡыуыу өсөн һыуға
төшөрөлгән ағас. Үҙәште йылғаһынан яҙғы таш
ҡында ҡыуғын ҡыуалар, һал ағыҙалар. Ж. К е

йыл үҙ ғүмерендә күргән иң тсыуаныслы йылдар
ҙың береһе булып күренде. Ул быйыл шатлыгы
менән быга тиклем күргән нужаларын онотоп
бөтә яҙҙы. Ғ. Йәнәби. Яланбикә Гөлйөҙөмдө
ҡыуаныслы үсекләп көлә. Һ. Дәүләтпшна.
/ Ҡыуаныс уятырлыҡ. Ҡыуаныслы хәбәр. ■ Беҙ
ҙе ебәрмәйәсәктәр, имеш, тигән хәбәр бар. һал
даттар өсөн был хәбәр ҡыуаныслы. Д. Юлтый.
ҠЫҮАНЫСҺЫҘ с. Ҡыуанысы юҡ, күңелһеҙ.
[Гөлниса — иренә:] Әйҙә, өй эшенең ниндәй
ҡыуанысһыҙ, осо-башы күренмәй торган йән
биҙҙергес нәмә икәнен, исмаһам, һин таты!
3. Биишева.

ҠЫУаНЫУ ҡ. 1. Күңел ҡәнәғәтлеге, күңел
рәхәтлеге кисереү; шатланыу. Ҡыуанып көлөү.
Ҡыуанып ҡаршы алыу. ш Минең уҡыуыма атайымдар ҙа ҡыуанып бөтә алманы. Т\ Йәнәби.
2. Сығанаҡ килештәге һүҙҙән һуң килеп, рәх
мәт йөҙөнән әйтелгән теләкте белдерә. Ҡулың
дан ҡыуан. ■ Юлыгыҙ уңһын, Баһау, Бикҡол,
— Шулай булһын, Фатима, телеңдән ҡыуан.
А. ТаҺиров.
ф Баланың тыуганына ҡыуанма, торганына
ҡыуан. Әйтем.
ҠЫУАНЫШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡыуаныу 1. Ҡыу

анышып күрешеү.

ҠЫУАрЫУ ҡ. 1. Ултырған көйө ҡороп кибеү
(үҫемлеккә ҡарата). Ҡыуарган агас. ш Яҙынйәйен баҡса сәскәләнә, көҙө килһә, япраҡ ҡыу
ара, С. Кулибай. Күлдәр, йылгалар ҡороган,
үләндәр ҡыуарган. «Урал батыр». / күсм. "Гөҫһөҙгә әйләнеү, төҫ ҡасыу. Ҡыҙыл мәтелек өҫтөн
дә ҡыуарып, ..саң аҫтында тонсоғоп, башҡорт
ауылдары ултыра. Ғ. Дәүләтшин. Ғәмһеҙ генә
йылмайып ултырган Иманбай ҡапыл агарып,
ҡыуарып китте. В. Нафиҡов.
2. Ябығып, кибеп, ҡаҡ һөйәккә ҡалыу. Биргән
генә ерең ер ҙә түгел, ҡыуанманым, әсәй, ҡыуар
ҙым (Сеңләүҙән).
ҠЫУАҪ [гәр.] и. диал. Ҡ он, үс. [Ҡолсобай:]
Баланан ҡыуаҫ ҡайтарыу егетлек түгел. Я. Хам
матов.

ҠЫУАУ и. 1. Ағастың олонона тояҡ һымаҡ
булып сыҡҡан бәшмәк.
2. Ҡайындың шундай бәшмәгенән саҡма өсөн
яһалған мамыҡ; ҡау. Ҡыуауга ут сагыу.
ҠЫ УҒА и. ҡар. ҡуға. Әллә йыр, әллә һыу еле

туҙгаҡлы ҡамыштарҙы, ҡыугаларҙы сайҡал
дырҙы. X. Ғиләжев. Туҡ һыуҙары ага дугалай,
Туҡ ҡыҙҙары зифа ҡыугалай. К. Мәргән.
ҠЫУҒАҘАҠ с. 1. Ауырлығы әҙ; ауыр түгел;
еңел. Ҡыугаҙаҡ нәмә,
2. күсм. Елбәҙәк холоҡло. [Ляхов:] Мин һеҙҙе
былай ҡыугаҙаҡ булырһыгыҙ тип уйламағай
ным, X. Мохтар.
ҠЫУҒАҘАҠЛЫҠ и. Елбәҙәк холоҡ .— Был
эште яуыз ниәт менән эшләгәнһегеҙ, тип һеҙҙе
ғәйепләр өсөн бер дәлилем дә юҡ. Был бары ҡыу
ғаҙаҡлыҡтан ғына эшләнгән. X. Мохтар.
ҠЫУҒЫЛ с. Ҡыу үлән төҫөндәге аҡһыл һары.
ҠЫУҒЫН 1и. Ҡасҡан кешене баҫтырып тотор
өсөн арттан төшкән сапҡын. Ҡыуғын ебәреү.

746

йекбаев.
2. Ағас ағыҙыу эше. Ҡыуғынға төшөү. Ҡыу
ғынға йөрөү. ■ Урман ҡырҡыуҙа, ҡыуғындағы

ҡыйынлыҡтар, ауырлыҡтар тураһында күп
ишеткәне булһа ла, Йыһаннурҙың ҡыуғында һәм
урман эшендә булғаны юҡ ине әле. Ә. Вәли.—
Иртәгә иртүк ҡыуғынға, фағастарҙы берәмләп
ағыҙыу эшенә тотонорға кәрәк! Ә. Бикчәнтәев.
ҠЫУҒЫНЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ҡыуғынлау.
Ағас ҡыуғынлатыу.

ҠЫУҒЫНЛАУ ҡ. Һыуҙан ағыҙып ҡыуҡыу
(ағасты). Был йылғалар ҡыуғынлап, ағас килте
реү өсөн бик уңайлы. М. Хисмәтов.
ҠЫУҒЫНЛАШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡыуғынлау.
Ағас ҡыуғынлашыу.
ҠЫУҒЫНСЫ 1 и. Артынан баҫтырып ҡыуа
төшкән кеше. Ҡыуғынсылар Заятүләкте ..аяҡҡулын бәйләп, атаһы Сәмәр ханға алып ҡайта.
«Заятүләк менән һыуһылыу».
ҠЫУҒЫНСЫ2 и. Ағас ағыҙыу эшендәге
кеше. Ҡыуғынсылар үткер багор менән йыуан

бүрәнәләргә батырғанса сүкейҙәр ҙә ике яҡлап
алға табан һөйрәйҙәр, М. ТГажи.
ҠЫУҒЫНСЫЛЫҠ и. Ҡыуғын менән ағас
ағыҙыу эше.

ҠЫУҒЫр и, 1. Көйҙөрөлмәгән ата мал. Ҡыу
ғыр тәкә. Ҡыуғыр үғеҙ,
2. күсм. Йөрөмтәл, аҙғын. Ҡыуғыр ир,
ҠЫУҘАУ ҡ. диал. Ҡыуалау.
ҡыуҙыртыу ҡ. ҡар, ҡыуҙырыу.
ҡыуҙырыу ҡ. 1. йөкм, ҡар, ҡыуыу. Эштән
ҡыуҙырыу,
2. Айыртып, ағыҙып алыу. Бал ҡыуҙырыу,
ҠЫу ҠЫу ЫС и. Аяғы ныҡ артта, бармаҡ

араһы ярыһыҙ сумғыс өйрәк.
ҠЫуЛАу и, 1. Яҡтыртыу өсөн ыҫмалалы
таяҡ башына тоҡандырылған ут.
2. диал. "Төтәткес.
ҠЫу ЛЫҠ и, 1. Беренсе тапҡыр ҡолонлаған
йәш бейә. Ҡыулыҡ балаһы ҡоласайҙан ат тыу
ырын белмәнем (Ҡобайырҙан).
2. "Тәүге ҡолон.
ҠЫурАТЫу ҡ. Ҡояшта, эҫелә оҙаҡ тотоп,
ныҡ киптереү, ныҡ ҡоротоу. Бесәнде ҡыуратмай

йыйып алыу,

ҠЫурАу ҡ. Ҡояшта, эҫелә оҙаҡ тороп, ныҡ
кибеү, ныҡ ҡороу. Бесән ҡыурап киткән, шау
ҙырлап тора.

ҠЫугГОМШОҠ с. һөйл. Ҡараусыһыҙ, меҫкен
хәлендә (балаларға ҡарата әйтелә). Ҡыутомшоҡ

булыу.

ҠЫҮЫҠ и. 1, анат. Кеше йәки хайуандарҙа
эсе ҡыуыш тоҡсай һымаҡ бәүел йыйыла торған
эске ағза.
2.
Балыҡтың һауа менән тулы эске ағзаһы.
Балыҡтың ҡыуығы ҡыҫыла һәм киңәйә ала.

ҠЫУ
3. Һауа йәки берәй төрлө газ тулган үтә күрен
мәле шар. һабын ҡыуыгы, ■ һауаһы сыгарыл-

ган ҡыуыҡ кеүек, беҙҙең быуындар ҡапыл бу
шаны, Д. Юлтый.
4. Шәмдең утын ҡаплап торған эсе ҡыуыш быя
ла. Ҡыуыҡлы шәм, ш Мейес киртләсендә ҡыуы ғ ы ҡоромланган шәм төтәп ултыра, Ғ. Ғүмәр.

Әсәһе филтәһен югарыраҡ күтәргәйне, шәм
һөрөмләнеп яна башланы, өйгә кәрәсин, филтә
еҫе таралды,— һаҡлап ҡына тотонган ҡыуыгым
да былтыр ҡыш ватылып ҡуйҙы шул, хәйерһеҙ,
Н. Мусин.
5. күсм. Етди булмаған, рухи яҡтан сикләнгән;
буш (кешегә ҡарата). [Хәтмулла:] Аҡыллы ағайэне әйтә торгайны шул һине пустой бәндә, йәгни
ҡыуыҡ тип, хаҡ һүҙ икән. 3. Ғәлимов.
ф Буш ҡыуыҡ юҡҡа ғына маҡтанған кешегә
әйтелә. Буш (йәки ел) ҡыуыҡ осороу ялған, буш
хәбәр һөйләү. Ул [Әпкәләй] һүҙе менән кешене
арбарга, буш ҡыуыҡ осорорга тиһәң — беренсе
әҙәм. Ғ. Хөсәйенов. Ҡырҡ ҡыуыҡ диал, бойлоҡ
һоҙ. Ҡыуыҡ баш ҡар, баш 2. Үт ҡыуығы анат.
үт йыйыла торған эске ағза.
ҠЫУЫҠЛаНДЫРЫУ ҡ. Ҡ ы уы ҡ 3 хәленә
килтереү, ҡыуыҡ һымаҡ итеү. һабын күбеген

ҡыуыҡландырыу,

ҠЫУЫҠЛаНЫУ ҡ. Ҡыуыҡ (3 мәғ.) хәленә
килеү, ҡыуыҡ хәлендә булыу.
ҠЫУЫҠСа и. Эсендә һауа булған ваҡ ҡына
ҡыуыҡ.
ҠЫУЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар, ҡыуыу 1—2, 4, 6—9.
Шәһит менән Зыя мәҙрәсәнән ҡыуылды, Ф. Иҫән
ғолов.
ф Бер сыбыҡтан ҡыуылған ҡар, сыбыҡ.
ҠЫУЫН с. Ҡыуып алып барылған (малға ҡа
рата). Ҡыуын йылҡы. Ҡыуын мал,
ҠЫУЫУ ҡ. 1. Бер ерҙән йәки яндан китергә
талап итеү; ҡыуалау. Ҡыуып ебәреү. Ҡыуып
ҡайтарыу, ш — Кит әле бынан! һин нимә белә
һең! — тинеләр, ҡыуып ебәрҙеләр, С, агиш . Бай
этте ҡыуа, эт китмәй, өрә лә өрә (Әкиәттән).
/ Өшкөтөп, өркөтөп ҡасырыу. Себен ҡыуыу.
Тауыҡтарҙы ҡыуыу, ш Незнайка кәзә емтеге
янынан каргаларҙы ҡыуып тора (Әкиәттән).
/ Ирекһеҙләп, ҡыҫырыҡлап, китергә мәжбүр
итеү. Ауылдан ҡыуыу. Илдән ҡыуыу. Өйҙән
ҡыуыу. Эштән ҡыуыу. ■ Атҡа гына менеп, яуҙы
ҡыуган үҙ илендә данлы ир булыр (Халыҡ йыры
нан).
2. ашыҡтырып, ҡыҫтап, тиҙләтеү; ҡыуалау.

Тыгыҙлап ҡыуыу. Шәп ҡыуыу, ш Прогулкала
йөрөгәндә, лос та лос тип ҡыуалар (Бәйеттән).
3. Кем йәки ниҙер артынан тиҙләтеп барыу.
Ҡыуып үтеү. ■ — Тоягы ергә теймәгән, ел дә
ҡыуып етмәгән ..Аҡбуҙатың бир, һылыу, « а ҡ б у 
ҙат».
4. Кем йәки ниҙелер тотор өсөн артынан йәһәт
ләп барыу; баҫтырыу. Арттан ҡыуыу. Бүре ҡыу

ыу. Ҡыуа сыгыу. Ҡыуа төшөү. Ҡыуып тотоу.
■ [Бәгиҙә:] Ҡасам тинем — ҡастым. Ата-ата
ҡыуҙылар — тота алманылар. И. Ғиззәтуллин.
5. Нимәгәлер ынтылыу. Байлыҡ артынан ҡыу
ыу. Дан артынан кыуыу. Мал артынан ҡыуыу.
Нәпсене ҡыуыу, ш Берәү йәшәй йәшен булып,
берәү донъя кыуа ҡалтырап, В. Әхмәҙиев.

ҠЫУ

ҡ

6. Әйләп алып барыу; ҡыуалау. Малды көтөүгә

ҡыуыу. Үрешкә ҡыуыу, Яланга кыуыу, ш һ ы 
йырын ҡыуырга һуңлаган бер бисә ҡыҙыл туҡал
ды сыбыҡлай-сыбыҡлай йүгерҙе, Ә. Вәли. Ту
гайҙа кемдер йырлай, һыҙгырып мал ҡыуалар.
Улар йылҡы ҡыуып килә-килә арып та, йыбанып
та, асыгып та бөткән, Һ. Дәүләтшина. / Билдәле
бер йүнәлештә күпләп күсереү. Бүрәнә ҡыуыу.
Эшелонды ҡыуыу, ш Аҡбулат карт гүмер буйы
агас ҡырҡҡан да кыугын ҡыуган (Әкиәттән).
7. Ҡайҙалыр ирекһеҙләп, көсләп оҙатыу. Хеҙ
мәткә ҡыуыу. Эшкә ҡыуыу, ш Аҫыл да аҫыл
ҡыҙҙарҙы ҡол итеп, ситкә ҡыуҙылар. Салауат
Юлаев.
8. Ниҙер үтә көс менән үткәреү. Ҡаҙан эсенә

резина эсәктән һауа ҡыуыу.
9. ҡар. ҡыуҙырыу 2. Бал ҡыуыу. Дегет ҡыуыу.
10. күсм. Нисәлер йәште йәшәй баш лау.— Ет
меш тугыҙҙы ҡыуам инде, аллага шөкөр. Ж. К е
йекбаев.
11. күсм. Н иҙелер башланғыс итеп, өҙмәй
дауам итеү. Ғәҙәтте кыуыу. Затты ҡыуыу. Иҫке

йоланы кыуыу.
ф а т ҡыуыу ҡар. ат 1. Ел ҡыуыу эшһеҙ йөрөү.
Ел ҡыуып, күккә карап, үткән гүмерҙе белмә
нем, Ш. Бабич. Урам ҡыуыу шул уҡ урам тапау
(ҡар, тапау1).
•
Атанан бала тыуһа ине, ата юлын ҡыуһа
ине. Мәҡәл. Атты сыбыртҡы менән ҡыума, һоло
менән ҡыу. Әитем. Көткән көтөп ала алмаҫ, кал
ган ҡыуып етә алмаҫ. Әйтем. Ҡурҡаҡты күп ҡыу
һаң, батырга әйләнә. Әйтем. Саҡырганга бар,
ҡыугандан кит. Әйтем. Уңмаган юлды ҡыума.
Мәҡәл.

ҠЫУЫШи. 1. Ергә лыпын ултыртылған ҡы
йыҡ рәүеш ендәге ваҡытлы торлаҡ. Ҡабык ҡыу

ыш. һалам ҡыуыш. Ҡыуыш ауыҙы. Ҡыуыш
башы. Ҡыуыш ҡороу, ш [Шафиҡ] кайынга иҫке
кәбән тагандарын терәне. Өҫтөн япраҡлы ботаҡ
менән ҡаплап, ҡыуыш яһаны. Я. Хамматов.
2. Н иҙеңдер эсендә өңөлөп торған тишек. Кә
бән ҡыуышы, ш Баҡсалагы бер ҡарт агас ҡыу
ышында себен тургайы балалары сипылдаша.
Ф . Рәхимғолова. Батырҙар ҡарт югалган урын
ды барып ҡараһа, бер ҙур ҡыуыш барлыгын
күрә. Ләкин был ҡыуыш тауҙы туп-туры өңөп,
төшөп киткән (Әкиәттән).
ҡ ы у ы ш л а н ы у ҡ. Эсе ҡыуыш хәлгә килеү.

Тау тоҡомдары иреп, ҡыуышлана,

ҠЫУЫШЛаУ ҡ. Ҡыуыш (1 мәғ.) ҡороу. Еҙби
кә әбей үҙ сабынлыгында ҡыуышлап ятҡан
(Хикәйәттән).

ҠЫУЫШЛЫҠ и. 1. Нимәнеңдер эсендә өңө
лөп, ҡыуыш булып торған урын. Тау кыуышлыгы. ■ һыу гипс тоҡомдарын иретә лә ер

аҫтында төрлө ҙурлыҡтагы ҡыуышлыҡтар яһала.
Д. Бураҡаев.
2. Тере организмда булған бушлыҡ йәки төрлө
ағзалар урынлашҡан урын. Ауыҙ ҡыуышлыгы.

Күкрәк ҡыуышлыгы. Ҡорһаҡ ҡыуышлыгы.
ҠЫУЫШМа с. диал. Кенәсел.
ҠЫУЫШЫУ ҡ. 1. урт. ярҙамл, ҡар, ҡыуыу
1—4, 6, 9. Мал ҡыуышыу,

2. Уҙып, үтеп китергә тырышып йүгерешеү;
уҙышыу. Кешеләр уҙамандан ҡыуышып, ут сыҡ747

ҠЫУ
3. Һауа йәки берәй төрлө газ тулған үтә күрен
мәле шар. һабын ҡыуыгы. т һауаһы сыгарыл-

ган ҡыуыҡ кеүек, беҙҙең быуындар ҡапыл бу
шаны, Д. Юлтый.
4. Шәмдең утын ҡаплап торған эсе тсыуыш быя
ла. Ҡыуыҡлы шәм, ш Мейес киртләсендә ҡыу
ыгы ҡоромланган шәм төтәп ултыра, Ғ. Ғүмәр.

Әсәһе филтәһен югарыраҡ күтәргәйне, шәм
һөрөмләнеп яна башланы, өйгә кәрәсин, филтә
еҫе таралды,— һаҡлап ҡына тотонган ҡыуыгым
да былтыр ҡыш ватылып ҡуйҙы шул, хәйерһеҙ,
Н. Мусин.
5. күсм. Е т д и булмаған, рухи ятстан сикләнгән;
б у т (кешегә тсарата). [Хәтмулла:] Аҡыллы ағайэне әйтә торгайны шул һине пустой бәндә, йәгни
ҡыуыҡ тип, хаҡ һүҙ икән. 3 . Ғәлимов.
ф Буш ҡыуыҡ ютстса ғына матстанған кешегә
әйтелә. Б у т (йәки ел) ҡыуыҡ осороу ялған, буш
хәбәр һөйләү. Ул [Әпкәләй] һүҙе менән кешене
арбарга, буш ҡыуыҡ осорорга тиһәң — беренсе
әҙәм. Ғ. Хөсәйенов. Ҡырҡ ҡыуыҡ диал. бойлоҡ
һоҙ. Ҡыуыҡ б а т ҡар. б а т 2. Үт ҡыуығы анат.
үт йыйыла торған эске ағза.
ҠЫУЫҠЛаНДЫр ЫУ ҡ. Ҡ ы уы ҡ 3 хәленә
килтереү, тсыуытс һыматс итеү. һабын күбеген

ҡыуыҡландырыу.
ҠЫУЫҠЛаНЫҮ ҡ. Ҡыуытс (3 мәғ.) хәленә
килеү, ҡыуыҡ хәлендә булыу.
Ҡ Ы ҮЫ ҠСа и. Эсендә һауа булған ваҡ ҡына
ҡыуыҡ.
Ҡ Ы УЫ ЛЫ У ҡ. төш. ҡар. ҡыуыу 1—2, 4, 6—9.
Шәһит менән Зыя мәҙрәсәнән ҡыуылды. Ф. Иҫән
ғолов.
ф Бер сыбыҡтан ҡыуылған ҡар. сыбыҡ.
ҠЫУЫН с. Ҡыуып алып барылған (малға ҡа
рата). Ҡыуын йылҡы. Ҡыуын мал.
ҠЫУЫУ ҡ. 1. Бер ерҙән йәки яндан китергә
талап итеү; ҡыуалау. Ҡыуып ебәреү. Ҡыуып
ҡайтарыу, ■ — Кит әле бынан!һин нимә белә
һең! — тинеләр, ҡыуып ебәрҙеләр, С, агиш . Бай
этте ҡыуа, эт китмәй, өрә лә өрә (Әкиәттән).
/ Өшкөтөп, өркөтөп ҡасырыу. Себен ҡыуыу.

Тауыҡтарҙы ҡыуыу, ш Незнайка кәзә емтеге
янынан каргаларҙы ҡыуып тора (Әкиәттән).
/ Ирекһеҙләп, ҡыҫырыҡлап, китергә мәжбүр
итеү. Ауылдан ҡыуыу. Илдән ҡыуыу. Өйҙән
ҡыуыу. Эштән ҡыуыу. ■ Атҡа гына менеп, яуҙы
кыуган үҙ илендә данлы ир булыр (Халыҡ йыры
нан).
2. Ашыҡтырып, ҡыҫтап, тиҙләтеү; ҡыуалау.

ҠЫУ

ҡ

6. Әйләп алып барыу; ҡыуалау. Малды көтөүгә

ҡыуыу. Үрешкә ҡыуыу, Яланга ҡыуыу, ш һ ы 
йырын ҡыуырга һуңлаган бер бисә ҡыҙыл туҡал
ды сыбыҡлай-сыбыҡлай йүгерҙе, Ә. Вәли. Ту
гайҙа кемдер йырлай, һыҙгырып мал ҡыуалар.
Улар йылҡы ҡыуып килә-килә арып та, йыбанып
та, асыгып та бөткән, Һ. Дәүләтшина. / Билдәле
бер йүнәлештә күпләп күсереү. Бүрәнә ҡыуыу.
Эшелонды ҡыуыу, ш Аҡбулат ҡарт гүмер буйы
агас ҡырҡҡан да ҡыугын ҡыу ган (Әкиәттән).
7. Ҡайҙалыр ирекһеҙләп, көсләп оҙатыу. Хеҙ
мәткә ҡыуыу. Эшкә ҡыуыу, ш Аҫыл да аҫыл
ҡыҙҙарҙы ҡол итеп, ситкә ҡыуҙылар. Салауат
Юлаев.
8. Ниҙер үтә көс менән үткәреү. Ҡаҙан эсенә

резина эсәктән һауа ҡыуыу.
9. ҡар. ҡыуҙырыу 2. Бал ҡыуыу. Дегет ҡыуыу.
10. күсм. Нисәлер йәште йәшәй баш лау.— Ет
меш тугыҙҙы ҡыуам инде, аллага шөкөр. Ж. К е
йекбаев.
11. күсм. Н иҙелер башланғыс итеп, өҙмәй
дауам итеү. Ғәҙәтте ҡыуыу. Затты ҡыуыу. Иҫке

йоланы ҡыуыу.
ф а т ҡыуыу ҡар. ат 1. Ел ҡыуыу эшһеҙ йөрөү.
Ел ҡыуып, күккә ҡарап, үткән гүмерҙе белмә
нем. Ш. Бабич. Урам ҡыуыу шул уҡ урам тапау
(ҡар. тапау1).
•
Атанан бала тыуһа ине, ата юлын ҡыуһа
ине. Мәҡәл. Атты сыбыртҡы менән ҡыума, һоло
менән ҡыу. Әйтем. Көткән көтөп ала алмаҫ, ҡал
ган ҡыуып етә алмаҫ. Әйтем. Ҡурҡаҡты күп ҡыу
һаң, батырга әйләнә. Әйтем. Саҡырганга бар,
ҡыугандан кит. Әйтем. Уңмаган юлды ҡыума.
Мәҡәл.

ҠЫУЫШ и. 1. Ергә лыпын ултыртылған ҡы
йыҡ рәүешендәге ваҡытлы торлаҡ. Ҡабыҡ ҡыу

ыш. һалам ҡыуыш. Ҡыуыш ауыҙы. Ҡыуыш
башы. Ҡыуыш ҡороу, ш [Шафиҡ] ҡайынга иҫке
кәбән тагандарын терәне. Өҫтөн япраҡлы ботаҡ
менән ҡаплап, ҡыуыш яһаны. Я. Хамматов.
2. Н иҙеңдер эсендә өңөлөп торған тишек. Кә
бән ҡыуышы, ш Баҡсалагы бер ҡарт агас ҡыу
ышында себен тургайы балалары сипылдаша,
Ф . Рәхимғолова. Батырҙар ҡарт югалган урын
ды барып ҡараһа, бер ҙур ҡыуыш барлыгын
күрә. Ләкин был ҡыуыш тауҙы туп-туры өңөп,
төшөп киткән (Әкиәттән).
ҡ ы у ы ш л а н ы у ҡ. Эсе ҡыуыш хәлгә килеү.

Тау тоҡомдары иреп, ҡыуышлана.
ҠЫУЫШЛаУ ҡ. Ҡыуыш (1 мәғ.) ҡороу. Еҙби
кә әбей үҙ сабынлыгында ҡыуышлап ятҡан

Тыгыҙлап ҡыуыу. Шәп ҡыуыу, ш Прогулкала
йөрөгәндә, лос та лос тип ҡыуалар (Бәйеттән).

(Хикәйәттән).

3. Кем йәки ниҙер артынан тиҙләтеп барыу.
Ҡыуып үтеү. ■ — Тоягы ергә теймәгән, ел дә

ҠЫУЫШЛЫҠ и. 1. Нимәнеңдер эсендә өңө
лөп, ҡыуыш булып торған урын. Тау ҡыуыш-

ҡыуып етмәгән ..Аҡбуҙатың бир, һылыу, «аҡ бу

лыгы. ш һыу гипс тоҡомдарын иретә лә ер
аҫтында төрлө ҙурлыҡтагы ҡыуышлыҡтар яһала.

ҙат».
4. Кем йәки ниҙелер тотор өсөн артынан йәһәт
ләп барыу; баҫтырыу. Арттан ҡыуыу. Бүре ҡыу

ыу. Ҡыуа сыгыу. Ҡыуа төшөү. Ҡыуып тотоу.
■ [Бәгиҙә:] Ҡасам тинем — ҡастым. Ата-ата
ҡыуҙылар — тота алманылар. И. Ғиззәтуллин.
5. Нимәгәлер ынтылыу. Байлыҡ артынан ҡыу
ыу. Дан артынан ҡыуыу. Мал артынан ҡыуыу.
Нәпсене ҡыуыу, ш Берәү йәшәй йәшен булып,
берәү донъя ҡыуа ҡалтырап. В. Әхмәҙиев.

Д. Бураҡаев.
2. Тере организмда булған бушлыҡ йәки төрлө
ағзалар урынлашҡан урын. Ауыҙ ҡыуышлыгы.

Күкрәк ҡыуышлыгы. Ҡорһаҡ ҡыуышлыгы,
ҠЫУЫШМа с, диал. Кенәсел.
ҠЫУЫШЫУ ҡ. 1. урт. ярҙамл. ҡар. ҡыуыу
1—4, 6, 9. Мал ҡыуышыу.

2. Уҙып, үтеп китергә тырышып йүгерешеү;
уҙышыу. Кешеләр уҙамандан ҡыуышып, ут сыҡ
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ҡан яҡҡа йүгерешә башланы, Ғ. Дәүләтпшн.
Агиҙелдән пароход килә, ҡыуышып һалдар менән

ш Малай ҡышлауга килеп, индеккә атын бәй
ләне лә алтын ашыгын алырга өйгә инде, ти

(Халыҡ йырынан). / Бер-береңде тоторға иүге^
решеү; баҫтырытыУ. Ҡыуышып уйнау.
Ҡ Ы Х оҡш. 1. Ҡаҡырғанда сыҡҡан таүыпггы
белдергән Һүҙ.
2. бал. Ҡырҡыуҙы белдергән Ьүҙ. Ҡулды ҡых

(Әкиәттән).

итеү. Теймә бысаҡҡа, ҡых була.
Ҡ Ы ХАЙ с. бал. Высраҡ. Теймә, ҡыхай!
Ҡ Ы Х Ҡ Ы Х оҡш. 1. Ҡ абат-ҡабат ҡаҡырған
тауышты белдергән һүҙ. Ҡайныһы, мин шәп
кеше тип, яр башынан аҡыра, ҡайныһы ҡых-ҡых
итеп, аҙбар башынан ҡаҡыра. Ш. Бабич.
2. бал. Ҡырҡыуҙы белдергән Һүҙ. Ҡуй, ҡулың
ҡых-ҡых була.
3. "Тамаҡ төбө менән көлгән тауышты белдер
гән һүҙ; ҡыһ-ҡыһ. Әй, мөсәххих, көлмә ҡых-ҡых

тиргәүемә, ауыртҡан урыныңды тырнауыма.

ҡышлау3с . Ҡыш

сыҡҡан, ҡыш ҡышлаған.

Ҡышлау бал. Ҡышлау кәбән. Ҡышлау үгеҙ.
ҡышлауыҡ и. Умарта ҡышлата торған
йылы урын; умарта баҙы. Күп кенә умарталыҡ
тарҙа умарталар, ҡышлауыҡтар етешмәй. «С о
вет Башҡортостаны», 1985, 21 сентябрь.
ҠЫШЛЫҠ 1 с. Бер ҡышҡа етерлек. Ҡышлыҡ

бесән. Ҡышлыҡ утын әҙерләү.
ҠЫШЛЫҠ2 и. Ҡышҡы Ьыуыҡка булған сы
ҙамлыҡ. Бер ҙә ҡышлыгың юҡ, өшөйһөң дә йө
рөйһөң.
ҠЫШЛЫҠ3 и. Маңҡа ауырыулы аттың тана
уынан аҡҡан лайла.

ҡышлыҡлау ҡ. Маңҡаға, ҡышлыҡлыға
әйләнеү; ҡышлыҡлы булыу. Ҡышлыҡлап йөрө
гән ат.

Ш. Бабич.
ҠЫ Һ-ҠЫ Һ оҡш. Тамаҡ төбө менән Көлгән
тауышты белдергән һүҙ; ҡых-ҡых. Ҡыһ-ҡыһ

ҠЫШЛЫҠЛЫ с. Ҡышын бирешмәй торған,
ҡышҡы Ьыуыҡҡа. сыҙамлы. Ҡышлыҡлы кеше.

көлөү.

Ҡышлыҡлы мал. Ҡышлыҡлы булыу.

ҠЫҺЫТУ1ЫҠ [гәр.] и, диал. Ҡытлыҡ.
ҠЫШи. Йылдың көҙ менән яҙ араһындағы

иң

һыуыҡ ваҡыты. Ҡ ы ш айҙары. Ҡ ы ш көнө. Ҡ ы ш

уртаһы. Ҡ ы ш сыгыу. ш Ҡыштың сонтор айы
февраль дә килеп етте. Тышта күҙ асҡыһыҙ
епшек, һырма буран. Ғ. Дәүләтшин. Ыжгыр бу
ранлы, шартлап торган селләле ҡыш килде.
Ф . Иҫәнғолов. Ҡ ы ш үтеп, яҙ айҙары килһә, ке
рәм шул баҡсага. Ш. Бабич.
+ Ҡыш бабай ҡар. бабай.

ҠЫШҠЫ С. 1.

Ҡыш көнөндәге, ҡышҡа хас.

Ҡыш ҡ ы кис. Ҡышҡы һыуыҡ, ш Ҡышҡы ҡояш
көлөп торһа ла йылыһы юҡ. Ш. Янбаев. Ул [Зыя]
саңгы менән ҡышҡы ҡыҫҡа көндө бер ҡараңгынан икенсе ҡараңгыга саҡлы тауҙар, урмандар
араһында йөрөнө, М. "Тажи.
2. Ҡыш өсөн тәғәйенләнгән, ҡышын (файҙала
ныла торған. Ҡышҡы кейем, ш Беҙ блиндажга

ҡараныҡ. Хәҙер ҡышҡы окоп түгел. Бөтөнләй
башҡа. Окоптар тәрән ҡыҙылган, блиндаждар
ныҡ эшләнгән, эсе ҡоро һәм иркен. Д. Юлтый.
# Ҡышҡы көн бер тотам. Мәҡәл.
ҠЫШҠЫЛЫҠи. Ҡышҡы көн, ҡышҡы ваҡыт.
Ҡышҡылыҡҡа аҙыҡ әҙерләү. ■ Сентябрь айын
да ҡорттар гаилә ягынан берләштерелеп, ҡыш
ҡылыҡҡа ике корпусҡа йыйыла, 3 . Баибурин.
ҠЫШҠЫҺЫН р. Ҡыш көнө; тсышын. Йылгалар ҡышҡыһын туңа,
ҠЫШЛаҠ и. Урта Азиялағы ауыл.
ҠЫШЛАТЫЛЫУ ҡ. төш, ҡар, ҡышлатыу.
Ҡышлатылган мал.
ҡышлатыу ҡ. Ҡыш аҫрап сығарыу. Мал
ҡышлатыу, ш [Шәрги:] Бер һәүкәште ҡышла
тырмын әле нисек тә, эҫкерт төптәрен йыйып
ашатырмын, Я. Вәлиев.

ҡышлау 1ҡ. 1. Ҡышҡылыҡҡа урынлашыу.
Унда [өңдә] көҙҙән ҡышлап ҡалган айыу ята
имеш. "Г. Хәйбуллин.
2. Ҡыш миҙгелен үткәреү, ҡыш сығыу. Йәйге-

нәһен бында йәйләгәйнем, ҡышҡынаһын ҡайҙа
ҡышлайым (Халыҡ йырынан).
ҠЫШЛаУ 2 и. Ҡыш йәшәй торған урын; ҡыш
ҡы йорт. Ҡышлау умартаһы. Ҡышлауга ҡайтыу.
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ҠЫШЛЫҠҺЫҘ с . Ҡышҡы Ьыуыҡҡа сыҙам
һыҙ; өшөмтәл. Ҡышлыҡһыҙ кеше. Ҡышлыҡһыҙ
мал. Ҡышлыҡһыҙ булыу.
ҠЫШТЫҠ и. Оҙаҡ йыуынмаған кешенең тә
ненә ҡабырсыҡланып ҡатҡан ҡауаҡ, кер.
ҡыштыҡлау к. Ҡабырсыҡланып, ҡыштыҡ
менән ҡапланыу.
ҡыштыр оҡш. Ҡатҡыл, йоҡа нәмә ҡуҙғал
ғанда һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Ҡыштыр итеү.

ҡыштыр ҡыштыр оҡш. Ҡабат-ҡабат
ҡыштыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡ ы ш 
тыр-ҡыштыр итеү. Ҡыштыр-ҡыштыр килеү,
ш Баҫҡан һайын миңә ҡыштыр-ҡыштыр ниҙер
һөйләй кеүек һәр япраҡ. Н. Нәжми.

ҠЫШТЫрЛАҠ

с.

Ҡыштыр-ҡыштыр итеүсән.

Ҡыштырлаҡ плащ.

ҠЫШТЫрЛаТЫУ ҡ. Ҡыштыр-ҡыштыр итте
реү. Ҡагыҙ ҡыштырлатыу, ш Ишмәмәттең аты
киске туңгаҡты ҡыштырлатып, Әхмәҙулла мул
ланың йортонан сыгып китте. А. Карнай.

ҠЫШТЫРЛАУ

ҡ.

Ҡыштыр-ҡыштыр итеү.

Ҡагыҙ ҡыштырлай, ■ һуҡмаҡҡа ҡойолган
япраҡтар аяҡ баҫҡан һайын ҡыштырлай, Б. Х ә
сән. Килеүсе, ишек тотҡаһын һәрмәп таба алмай,
оҙаҡ ҡына ҡыштырланы, Ф . Иҫәнғолов.
ҠЫШТЫРЛАШЫУ ҡ. урт, ҡар, ҡыштырлау.
Ҡыштырлаша уҡлы ҡамыштар, р . Ғарипов.
ҠЫШЫН р. Ҡыш көнө; ҡышҡыһын. Ҡышын
саңгыла йөрөү,
ҠЫШЫР [гәр,] и, иҫк, кит. Ҡабыҡ. Әфлисун
араһында һин бер кишер,,, заһирга горурланган
һин бер ҡышыр. Аҡмулла.
ҠЫЯс. Тура йүнәлештән ситкә ауышлы, ситкә
тайпылышлы. Ҡыя биҙәк Ҡыя һыҙыҡ, // Ҡыя
һыҙыу. Сәсте ҡыя тарау. Ҡыя булыу. Ҡыя итеү,
■ Күп тә үтмәне, ҡыя һуҡтырып, ямгыр яуа
башланы, 3 . Хисмәтуллин.
ҠЫЯБАШи, диал, ҡар, с ү р ә к ә 2.
ҠЫЯҘ и, ҡар, ҡаяҙ.
ҠЫЯҠ 1и, 1. Бик йоҡа тәңкә. Ҡыяҡ тагыу.
Ҡыяҡ тагылган хәситә,
2. диал, ҡар, бетеү 2.
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ҡан яҡҡа йүгерешә башланы, Ғ. Дәүләтшин.
Агиҙелдән пароход килә, ҡыуышып һалдар менән

■ Малай ҡышлауга килеп, индеккә атын бәй
ләне лә алтын ашыгын алырга өйгә инде, ти

(Халыҡ йырынан). / Бер-береңде тоторға йүге^
решеү; баҫтырышыу. Ҡыуышып уйнау.
Ҡ Ы Х оҡш. 1. Ҡаҡырғанда сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ.
2. бал. Ҡырҡыуҙы белдергән Ьүҙ. Ҡулды ҡых

(Әкиәттән).

итеү. Теймә бысаҡҡа, ҡых була.
ҠЫХаЙ с. бал. Бысраҡ. Теймә, ҡыхай!
Ҡ Ы Х Ҡ Ы Х оҡш. 1. Ҡабат-ҡабат ҡаҡырған
тауышты белдергән Һүҙ. Ҡайныһы, мин шәп

кеше тип, яр башынан аҡыра, ҡайныһы ҡых-ҡых
итеп, аҙбар башынан ҡаҡыра, Ш. Бабич.
2. бал. Ҡырҡыуҙы белдергән һүҙ. Ҡуй, ҡулың
ҡых-ҡых була.
3. Тамаҡ төбө менән көлгән тауышты белдер
гән һүҙ; ҡыһ-ҡыһ. Әй, мөсәххих, көлмә ҡых-ҡых

ҠЫШЛаУ 3 с. Ҡыш сыҡҡан, ҡыш ҡышлаған.
Ҡышлау бал. Ҡышлау кәбән. Ҡышлау үгеҙ.
ҡ ы ш л а у ы ҡ и. Умарта ҡышлата торған
йылы урын; умарта баҙы. Күп кенә умарталыҡ
тарҙа умарталар, ҡышлауыҡтар етешмәй. «С о
вет Башҡортостаны», 1985, 21 сентябрь.
ҠЫШЛЫҠ 1 с. Бер ҡышҡа етерлек. Ҡышлыҡ

бесән. Ҡышлыҡ утын әҙерләү.
ҠЫШЛЫҠ2 и. Ҡышҡы һыуыҡҡа булған сы
ҙамлыҡ. Бер ҙә ҡышлыгың юҡ, өшөйһөң дә йө
рөйһөң.
ҠЫШЛЫҠ3 и. Маңҡа ауырыулы аттың тана
уынан аҡҡан лайла.

тиргәүемә, ауыртҡан урыныңды тырнауыма.

ҡ ы ш л ы ҡ л а у ҡ. Маңҡаға, ҡышлыҡлыға
әйләнеү; ҡышлыҡлы булыу. Ҡышлыҡлап йөрө

Ш. Бабич.

гән ат.

Тамаҡ төбө менән көлгән
тауышты белдергән һүҙ; ҡых-ҡых. Ҡыһ-ҡыһ

ҠЫШЛЫҠЛЫ с. Ҡышын бирешмәй торған,
ҡышҡы һыуыҡҡа сыҙамлы. Ҡышлыҡлы кеше.

көлөү.

Ҡышлыҡлы мал. Ҡышлыҡлы булыу.

ҠЫҺ-ҠЫҺ оҡш.

ҠЫҺЬГГЛЫҠ [гәр.] и. диал. Ҡытлыҡ.
ҠЫШи. Йылдың көҙ менән яҙ араһындағы иң
һыуыҡ ваҡыты. Ҡ ы ш айҙары. Ҡ ы ш көнө. Ҡ ы ш
уртаһы. Ҡ ы ш сыгыу. ш Ҡыштың сонтор айы
февраль дә килеп етте. Тышта күҙ асҡыһыҙ
епшек, һырма буран. Ғ. Дәүләтшин. Ыжгыр бу
ранлы, шартлап торган селләле ҡыш килде.
Ф . Иҫәнғолов. Ҡ ы ш үтеп, яҙ айҙары килһә, ке
рәм шул баҡсага. Ш. Бабич.
ф Ҡыш бабай ҡар. бабай.

ҠЫШҠЫ С. 1.

Ҡыш көнөндәге, ҡышҡа хас.

Ҡ ышҡы кис. Ҡышҡы һыуыҡ, ш Ҡышҡы ҡояш
көлөп торһа ла йылыһы юҡ. Ш. Янбаев. Ул [Зыя]
саңгы менән ҡышҡы ҡыҫҡа көндө бер ҡараңгынан икенсе ҡараңгыга саҡлы тауҙар, урмандар
араһында йөрөнө. М. Тажи.
2. Ҡыш өсөн тәғәйенләнгән, ҡышын (файҙала
ныла торған. Ҡышҡы кейем, ш Беҙ блиндажга

ҡараныҡ. Хәҙер ҡышҡы окоп түгел. Бөтөнләй
башҡа. Окоптар тәрән ҡыҙылган, блиндаждар
ныҡ эшләнгән, эсе ҡоро һәм иркен. Д. Юлтый.
• Ҡыш ҡы көн бер тотам. Мәҡәл.
ҠЫШҠЫЛЫҠи. Ҡышҡы көн, ҡышҡы ваҡыт.
Ҡышҡылыҡҡа аҙыҡ әҙерләү. ■ Сентябрь айын
да ҡорттар гаилә ягынан берләштерелеп, ҡыш
ҡылыҡҡа ике корпусҡа йыйыла. 3 . Байбурин.
ҠЫШҠЫҺЫН р. Ҡыш көнө; ҡышын. Йылгалар ҡышҡыһын туңа.
ҡышлаҡ и. Урта азиялағы ауыл.
ҡышлатылыу ҡ. төш. ҡар. ҡышлатыу.
Ҡышлатылган мал.
ҡышлатыу ҡ. Ҡыш аҫрап сығарыу. Мал
ҡышлатыу. ■ [Шәрги:] Бер һәүкәште ҡышла
тырмын әле нисек тә, эҫкерт төптәрен йыйып
ашатырмын. Я. Вәлиев.

ҡышлау 1 ҡ.

1. Ҡышҡылыҡҡа урынлашыу.

Унда [өңдә] көҙҙән ҡышлап ҡалган айыу ята
имеш. Т. Хәйбуллин.
2. Ҡыш миҙгелен үткәреү, ҡыш сығыу. Йәйгенәһен бында йәйләгәйнем, ҡышҡынаһын ҡайҙа
ҡышлайым (Халыҡ йырынан).
ҠЫШЛаУ 2 и. Ҡыш йәшәй торған урын; ҡыш
ҡы йорт. Ҡышлау умартаһы. Ҡышлау га ҡайтыу.
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ҠЫШЛЫҠҺЫҘ с . Ҡышҡы һыуыҡҡа сыҙам
һыҙ; өшөмтәл. Ҡышлыҡһыҙ кеше. Ҡышлыҡһыҙ
мал. Ҡышлыҡһыҙ булыу.
ҠЫШТЫҠ и. Оҙаҡ йыуынмаған кешенең тә
ненә ҡабырсыҡланып ҡатҡан ҡауаҡ, кер.
ҡ ы ш т ы ҡ л а у ҡ. Ҡабырсыҡланып, ҡыштыҡ
менән ҡапланыу.
ҡ ы ш т ы р оҡш. Ҡатҡыл, йоҡа нәмә ҡуҙғал
ғанда һ. б. сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Ҡыштыр итеү.
ҡ ы ш т ы р ҡ ы ш т ы р оҡш. Ҡ абат-ҡабат
ҡыштыр иткән тауышты белдергән һүҙ. Ҡ ы ш 

тыр-ҡыштыр итеү. Ҡыштыр-ҡыштыр килеү.
■ Баҫҡан һайын миңә ҡыштыр-ҡыштыр ниҙер
һөйләй кеүек һәр япрак. Н. Нәжми.

ҠЫШТЫРл а ҡ

С. Ҡыштыр -ҡыштыр итеүсән.

Ҡыштырлаҡ плащ.
ҠЫШТЫр ЛаТЫУ ҡ. Ҡыштыр-ҡыштыр итте
реү. Ҡагыҙ ҡыштырлатыу. ■ Ишмәмәттең аты

киске туңгаҡты ҡыштырлатып, Әхмәҙулла мул
ланың йортонан сыгып китте. А. Карнай.
ҡы ш ты рлау

ҡ.

Ҡыштыр-ҡыштыр итеү.

Ҡагыҙ ҡыштырлай, ш һуҡмаҡҡа ҡойолган
япраҡтар аяҡ баҫҡан һайын ҡыштырлай. Б. Х ә
сән. Килеүсе, ишек тотҡаһын һәрмәп таба алмай,
оҙаҡ ҡына ҡыштырланы. Ф . Иҫәнғолов.
ҠЫШТЫр ЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. ҡыштырлау.
Ҡыштырлаша уҡлы ҡамыштар. р . Ғарипов.
ҠЫШЫН р. Ҡыш көнө; ҡышҡыһын. Ҡышын
саңгыла йөрөү.
ҠЫШЫр [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡабыҡ. Әфлисун
араһында һин бер кишер,., заһирга горурланган
һин бер ҡышыр. Дҡмулла.
ҠЫЯс. Тура йүнәлештән ситкә ауышлы, ситкә
тайпылышлы. Ҡыя биҙәк Ҡыя һыҙыҡ. Ц Ҡыя
һыҙыу. Сәсте ҡыя тарау. Ҡыя булыу. Ҡыя итеү.
ш Күп тә үтмәне, ҡыя һуҡтырып, ямгыр яуа
башланы. 3 . Хисмәтуллин.
ҠЫЯБаШ и. диал. ҡар. сүрәкә 2.
ҠЫЯҘ и. ҡар. ҡаяҙ.
ҠЫЯҠ 1и. 1. Бик йоҡа тәңкә. Ҡыяҡ тагыу.
Ҡыяҡ тагылган хәситә.
2. диал. ҡар. бетеү 2.

ҠӘБ

ҠЫЯ
ҠЫЯҠ2 и, 1.

Тар ғына оҙон үлән япрағы.

Иген кыягы, Күрән кыягы. Үлән ҡыягы. т Ю л
ситендәге ҡурпы ҡыяҡтарында ,,ысыҡ бөртөк
тәре ята, 3 . Биишева.

2.

Ҡош ҡанатының ситке эре ҡауырһыны.

«Осҡор» ҡоштоң ҡанат төптәре лә баҙыгыраҡ,
ҡыяҡтары ла оҙонораҡ кеүек тойола, Н. Ҡәрип.
ҠЫЯҠ3с, ҡар, ҡыяҡлы 1. Ҡыяҡ гөл,

ҠЫЯҠЛаНЫу

ҡ. Ҡ ы я ҡ 2 (1 мәғ.) ебәреү.

Ҡыяҡланып үҫеү,
Ҡ Ы Я Ҡ Л аП р. Ҡ ы я ҡ 2 (1 мәғ.) рәүеш ендә.
Ҡыяҡлап ҡырҡыу,
ҠЫЯҠЛЫ с, 1. Ҡыяҡ япраҡлы. Ҡыяҡлы
үлән,
2. и, мәг, ҡыяҡлылар бот. Япрағы ҡыяҡ р әүе
шендәге, быуын-быуын көпшә һабаҡлы бер
өлөшлө үҫемлектәр ғаиләһе исеме.
ҠЫЯҠТГа и, диал, ҡар, ҡыяҡ 2 1.
Ҡ Ы ЯЛаҠ 1 и, диал. Кәйелтмәк.
Ҡ Ы ЯЛаҠ 2 с, диал. Ҡыялаш.
ҠЫЯЛата Р. 1. Ҡыя хәлдә, ҡыя рәүештә.

Ҡыялата төшкән нур,
2. күсм. Кинәйә менән; ситләтеп, уратып. Ҡыя
лата әйтеү,
ҡ ы я л а т ы у ҡ. 1. Ҡыя хәлгә килтереү; ҡыя
итеү. Ҡыялатып ҡуйыу. Түбәне ҡыялатып ябыу,
/ Өсмөйөшләү. Яулыҡты ҡыялатып ябыныу,
2. Ҡыя йүнәлешкә килтереү; ҡыя итеү. Ҡыя

латып атыу. Ҡыялатып ҡарау. Ҡыялатып осоу,
■ Өркөп, ҡапыл һулаҡайга ҡыялатып алып кит
те Ерәнсәй, Т. Килмөхәмәтов.
3. күсм. Ситтән уратыу; кинәйәләү. Ҡыялатып
әйтеү, ш [Тимергәле ҡарт] һүҙҙән һүҙ сыгарган
кеше булып, ҡыялатып, Айбулат тураһында һүҙ
асты. Һ. Дәүләтшина.
ҡ ы я л а у ҡ.

1.

Ҡыя хәлдә итеү; ҡыя итеү.

Ҡыялап бәйләү. Ҡыялап ябыу,

2. Ҡыя йүнәлеш алыу; ҡыя итеү. Ҡыялап ки
теү, Ҡыялап яуган ямгыр, ш һауаларҙан осҡан
эй ягылбай ҡыялап та оса, ҡош күрһә (Халыҡ
йырынан).

ҠЫЯЛаШ с. Ҡара-ҡаршы тормаған, тура тү
гел, ҡыя йүнәлешле. Ҡыялаш өйҙәр. // Ҡыялаш

ултырыу,

ҠЫЯЛҠЫ

и. Ығы-зығы килгән буталыш;
бола. Бал ҡыялҡыһы ысын хәл булганмы, көлә
мәс кенәме ..,ҡыҫҡаһы, халыҡ отолган, ә байҙар
отҡан. Б. Бикбай.

ҠЫЯЛЫУ ҡ. 1. Берәй эш менән булыу; мата
шыу. [Алсынбай:] Ю ҡ менән ҡыялаһың, энекә

йем. Лутсы үҙеңә оя ҡороп, донъя көтөргә ты
рыш, Д. Юлтый. [Ҡарам:] Ни эшләйһең?!Ҡыял
ма, олога китмәҫ элек бар, ысҡын. Н. М у
син.

2. диал. ҡар. ҡыланыу 1. Иҙрис ҡарт ..урамда
балалайка дыңгырлатып, ҡыялып йөрөгән бер
кеше ине. 3 . Биишева.
ҠЫЯМ [ гәр.] и. 1. иҫк. кит. а я ҡ өҫтө торған
хәл. Булма бер ерҙә ҡыям, эй, юҡҡа шатланган
ҡуян. Ш. Бабич.
2.дини Намаҙҙың аяҡ өҫтө торған хәлдә уҡыла
торған өлөшө.
ҠЫЯН 1 с. Йор һүҙле, үткер, сая. [Әбей:]

Ҡыпсаҡтар ҡыян, һауалы, уҫал халыҡ, тип
һөйләй торгайны атайым мәрхүм. С. Кулибай.

Ҡ

Ҡ Ы ЯН 2 с. диал. Ҡыдан. Ҡыян ел.
Ҡ Ы Я р [гәр.] и. 1. Ваҡ һары сәскәле, йомшаҡ
киртләс япраҡлы, еле һабаҡлы, оҙонса йәшел
сәле баҡса үҫемлеге. Ҡыяр орлого.
2. Шул үҫемлектең йәшелсәһе. Йәш ҡыяр.

Тоҙло ҡыяр. ш Эй, мин ауылда ҡыяр урлап
тотолганды һөйләйем әле. Т. Йәнәби.
ф Тиле ҡыяр ҡыҫҡа, ҡытыршы һабаҡлы,
һары сәскәле, ҡыярға оҡшаш ҡумтаһынан
орлоғон бөркөп ебәрә торған күп йыллыҡ үлән.
ҡыяраҡ и. диал. Эт имсәге (ҡар. имсәк).
Ҡ Ы Я р Л аН Ы у ҡ. Ҡыярға тумалыу.
Ҡ Ы ЯС 1 с. диал. Ҡыя.
Ҡ Ы Я С 2 [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ике нәмәнең
сағыштырылышы.
2. Үрнәк, өлгө. Томан араһында хәүеф-хәтәр

күптер, фәрештә фәрештәгә ҡыяс

булмай.

аҡмулла.
□ Ҡыяс ҡылыу сағыштырыу, тиңләштереү.
Ҡ Ә Б Е р [гәр.] и. Үлгән кешене ерләр өсөн
әҙерләнгән соҡор. Ҡәбер ҡаҙыу. / Үлгән кеше
ҡуйылған урын. Ҡәбер бураһы. Ҡәбер ташы.

ш Халыҡ Урал батырҙы бик ҙурлап, хөрмәтләп,
ҡалҡыуыраҡ бер ергә күмде, шунан һәр кем
уның ҡәбере өҫтөнә бер ус тупраҡ һалып сыҡты,
ти. «Урал батыр». Ҡ әбер өҫтө мәйетте ерләгән
ваҡыт. Ҡәбер өҫтөндә һөйләнгән телмәр. Ҡ әбер
эйәһе булыу шул уҡ гүр эйеһе булыу (ҡар.
эйә). Ике-өс йыл эсендә бер өй эсенән өс кеше
ҡәбер эйәһе булһынсы, ә? Ж. Кейекбаев. Шәһит
тәр ҡәбере яуҙа шәһит үлгән күмәк кеше ҡәбере.

Яңынан көрәшкә ант биреп, баш эйҙек шәһиттәр
ҡәберенә. Б. Ишемғол.
ф Ҡ әбергә тығыу үлтереү, юҡ итеү. ш Көнө-төнө ыҙгыш. Башымды ҡәбергә тыгаһыгыҙ
бит инде. Ҡ әберең яҡын булмаһын кемделер
бик яманға иҫәпләгәндә әйтелә. [Әбей:] Тфү!..
Әстәгәфирулла, ундай кешегә ҡәберең яҡын
булмаһын, алла һаҡлаһын. Т. Хәйбуллин. Ҡ әбер
төбө әрләгәндә әйтелә. Тереләй ҡәбергә тығыу
шул уҡ тереләй гүргә тығыу ҡар. тереләй.
Ҡ Ә Б Е р ЛЕК и. Үлгән кешеләрҙе ҡуя торған
махсус урын; зыярат. Халыҡ был ҡәберлекте

изге юлда үлгән әүлиәләр ҡәберлеге тип йөрөт
кән. Ә. Вахитов.
Ҡ Ә БИ Л [гәр.] и. иҫк. кит. Төр. Мөхәммәтсәлим төрлө мәжлес күргән ..,Мирсалих Биксура,
Салих Ҡүкләшев ҡәбиленән мөдәристәр хозу
рында яҡшы урын тотҡан. Р . Фәхретдинов.
Ҡ Ә БИ Л И Ә Т и. ҡар. ҡабилиәт.
Ҡ Ә БИ Л Ә [гәр.] и. Бер нисә ырыуҙан тороп,
тел һәм ер йәһәтенән бер берәмек булған халыҡ
төркөмө. Ҡәбилә теле. Ҡәбилә тормошо.
Ҡ Ә БИ Л Ә ҮИ [гәр.] с. иҫк. Ҡ әбиләгә мөнәсә
бәтле, ҡәбиләгә бәйле. Ҡәбиләүи үҙенсәлек.
Ҡ Ә БИ Х [гәр.] с. иҫк. кит. Ерәнгес, әшәке.

Иблис .. бер ҡәбих эш ҡылды, уныһын яҙмаймын. Ш. Бабич.
Ҡ Ә БӘ ХӘ Т [гәр.] с. 1. Бысраҡ, ерәнгес.
[Сәскә:] Ошо ҡәбәхәт кейемдәрегеҙ менән мәж
лескә килергә нисек оялманыгыҙ? М. Ф әйзи.
2. күсм. Бик оятһыҙ, әшәке; шаҡшы. Ҡәбәхәт
кеше. Ҡәбәхәт һүҙ. ш [Ғәләү:] Миңә расчет бир,
һинең ҡәбәхәт, ялгансы Ҡәмәреңә ҡол булып
тороп булмаҫ. Т. Йәнәби.
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Ҡ ӘБӘХӘТЛ ЕК и. Оятһыҙ, әшәке эш; шаҡшы
лыҡ. Ҡәбәхәтлек эшләү,
ҠӘҒБӘ [ғәР.] и, 1. Мәккә ҡалаһындағы ғибә
ҙәтхана. Б еҙ хәҙер ҡәгбәңде хөрмәт итмәбеҙ,
ҡорбан салып. Д. Юлтый. Тәңре өйө оло ҡәгбәне
ете әйләнеп, яҙыгымды йоламын. «Иҙеүкәй менән
Мораҙым». Ҡ әғбә ташы ҡәғбәнең мосолмандар
табына торған ҡара ташы. Мин тауҙарҙы ҡәгбә
ташы итеп табынырга әҙер. Р. Бикбаев.
2. күсм. Изге күреп, күңел арнаған, табынған
нәмә. Беҙ йырларбыҙ һаман, беҙ көйләрбеҙ ҡәгбә
яһап һине, Салауат! X. Ғәбитов. Атай, әсәй, ике
күҙем, һеҙ инегеҙ минең ҡәгбәм (Бәйеттән).
Ҡ Ә Ғ БӘ Т У Л Л а и. ҡар. ҡәғбә 1.
ҠӘДӘМ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. аяҡ. Хөрмәтле

йортҡа үҙҙәренең бысраҡ ҡәдәмдәрен баҫтылар.
И. Насыри.

2. аҙым.
Ҡ Ә ҘЕ р [гәр.] и. 1. Тормоштағы урын Ьәм
әһәмиәттән килгән баһа. А ш ҡәҙерен белеү.

Донъя ҡәҙерен белеү. Мал ҡәҙерен белеү. Ҡәҙер
һаҡлау. Ҡәҙерҙе ебәреү. ■ Ҡәҙерҙәре бөткән
нәмәләрҙе ергә күмеп, өҫтөн ябалар. М. ҒаФури.
2. Баһалауҙан килгән иғтибарлы мөнәсәбәт;
хөрмәт. Ҡәҙер күрһәтеү. Ҡәҙер күреү. Ҡәҙер

эйәһе.

ҠӘҘ
Ҡ Ә ҘЕ Р Һ Е Ҙ е. 1 . Әһәмиәткә, баһаға торошһоҙ.

Ҡәҙерһеҙ кейем. / Күңелгә яҡын түгел, аяулы
түгел. / Әрләгәндә, яманлағанда әйтелә. Әсәйгә
шундай һүҙ әйтергә нисек баҙнат итә был ҡәҙер
һеҙ. Я. Вәлиев.
2. Оло баһаға, иғтибарлы мөнәсәбәткә лайыҡ
һыҙ; хөрмәтһәҙ. [Йорттоң] аҫҡы ҡаты ..ҡәҙер
һеҙерәк ҡунаҡтар өсөн тәгәйенләнгән. Ғ. Д ә ү 
ләтшин.
• Ҡәҙерһеҙ бала күп йәшәр. Әйтем.
Ҡ Ә ҘЕ Р Һ Е ҘЛ Ә Н Е Ү к. 1. төш. ҡар. ҡ әҙер
һеҙләү.
2. Ҡ әҙерһеҙгә әйләнеү.
Ҡ Ә ҘЕ Р Һ Е ҘЛ Ә Ү ҡ. Баһаламай, һаҡламай то
тоу. Кейемде ҡәҙерһеҙләү. / Сит күреп, яратмай
ҡарау. Баланы ҡәҙерһеҙләү.
Ҡ Ә ҘИ М [гәр.] и. иҫк. 1. Боронғо заман,
элекке ваҡыт. Яусы — һугышсы мәгәнәһендә

булып, кәҙимдә башҡорттарҙа ҡыҙҙы көсләп,
һугышып алыу гәҙәт булдыгынан, хәҙерҙә лә
ҡыҙ һораусы иттилаг ҡылына. С, Яҡшығолов.
Беҙгә ҡәҙимдән бирле кергәне булмагангалыр
инде, өй эсен текләп, берәмтекләп ҡарай. Т. Кил
мөхәмәтов.
2. ҡар. ҡәҙимселек. Ҡәҙим муллаһы. Ҡәҙим

мәҙрәсәһе.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.

ҠӘҘИМ ГЕ С. 1. Элекке, әүәлге. Ҡәҙимге
□
Ҡ әҙер итеү ҡәҙер-хөрмәт күрһәтеү. [Му
дәүер.
йылбикә:] Киленгә һүҙем юҡ, ҡәҙер итеп тора.
Һ. Дәүләтшина.
#
Бар нәмәнең ҡәҙере юҡ. Әйтем. Ир ҡәҙерен
ил белер. Мәҡәл.
Ҡ Ә ҘЕ Р -Ғ И ЗЗӘ Т и. йыйн. ҡар. ҡәҙер-хөрмәт.
Ҡ Ә ҘЕ р ЛЕ е. 1. Әһәмиәткә, баһаға торошло;
баһалы. Ҡәҙерле бүләк. Ҡәҙерле ҡомартҡы.
Ҡәҙерле булыу. / Күңелгә бик яҡын; аяулы,
ғәзиз. Ҡәҙерле бала. ■ Ул [Айбулат] үҙенең

иң ҡәҙерле кешеһе Лениндан күҙен алмай, ҡул
саба. Һ. Дәүләтшина.
2. Оло баһаға, иғтибарлы мөнәсәбәткә лайыҡ
лы; хөрмәтле. Ҡәҙерле ҡунаҡ, ш Бик ҡәҙерле

икән ай был егет ҡулдарында малы бар саҡта
(Халыҡ йырынан). / р әсми телдәге ололау һү
ҙе; хөрмәтле. Ҡәҙерле иптәштәр. ■ [Халыҡ:]

2. Ғәҙәткә ингән сиФат, баһаға ярашлы; ғәҙәти.

Ҡәҙимге бер кеше. Ҡәҙимге кейем. ■ [Апуш:]
Ниндәй тип ни,., ҡәҙимге ҡыш кейеп йөрөй тор
ган йөн быйма инде. Н. И ҙелбай. Яманйылга ..
үрге агымында ер аҫтына инеп югала һәм
түбәнге агымында гына ҡәҙимге йылгага әүере
лә. М. Хисмәтов.
ҠӘҘИМ ГЕСӘ p. 1. Элеккесә, әүәлгесә. Алсынбай — ул иҫке фекерле, ҡәҙимгесә донъя
көткән урта хәлле крәҫтиән. Ғ. Хөсәйенов.
2. Ғәҙәткә ингән рәүешсә; ғәҙәтисә. Кирәй
Мәргән ҡәҙимгесә һаман һунарга йөрөй, ти
(Әкиәттән).
Ҡ Ә ҘИ М И [гәр.] с. 1. иҫк. Иҫке, боронғо. Спас

ҡапҡаһы янында гәжәп бер һәндәсә гилеме
менән яһалган ҡәҙими сиркәү бар. 3. Шакиров.
2. тар. Ҡәҙимселеккә бәйле, ҡәҙимселеккә
ҡараған. Ҡәҙими мәктәп.
батыр».
3. тар. Ҡ әҙимселек яҡлы, иҫкелек яҡлы бул
Ҡ Ә ҘЕ Р Л Ә Н Е Ү ҡ. 1. төш. ҡар. ҡәҙерләү.
2. Ҡ әҙерлегә әйләнеү. Торган һайын көндәр ған. Ҡәҙими кеше. / / — Эйе, беҙ — замана мул
лалары, ҡәҙимиҙәр түгел. Ф. Иҫәнғолов.
ҡәҙерләнә бара. Ҡ . Даян.
Ҡ Ә ҘЕ Р Л Ә Ү ҡ. 1. Әрһеҙләмәй, һаҡлап, бап
Ҡ Ә ҘИ М СЕ и. тар. Ҡәҙимселек яҡлы кеше.
Ҡәҙимселәр борошонан килгән дини мәктәпте ..
лап тотоу. Ю л кәрәк-яраҡтарын, ҡәҙерләп кейә
яҡлап сыҡтылар. Ғ. Рамазанов.
торган кейемде сумаҙанга тултырҙым. Ф . И ҫән
Ҡ Ә ҘИ М СЕЛ ЕК и. тар. 19 быуат аҙағында
ғолов. / Ғәзиз күреп, аяу; һаҡлау. Баланы ҡәҙер
ләп аҫрау.
мәғриФәттә йәдидселеккә ҡаршы барлыҡҡа ки
леп, иҫкелекте яҡлаған ағым. Ҡәҙимселек ба
2. Ҡ әҙер-хөрмәт күрһәтеү; ҡәҙер итеү.
ф Илгә бирһәң ашыңды, ил ҡәҙерләр башың шында мосолман динселәре тора, хөкүмәт ида
ралары .. улар яҡлы була. Ғ. Рамазанов.
ды. Мәҡәл.
Ҡ Ә ҘЕРЛ Ә Ш ЕҮ ҡ. урт. ҡар. ҡ әҙерләү. Ҡунаҡ
Ҡ Ә ҘӘ Р 1 [гәр.] бәйл. 1. Төбәү килештәге һ ү ҙ
ҡәҙерләшеү.
ҙәр менән килеп, ара, ваҡыт сиген белдерә;
саҡлы, тиклем. Ауылга ҡәҙәр. Йәйгә ҡәҙәр.
Ҡ Ә ҘЕ Р ХӨРМ ӘТ и. йыйн. Кемгәлер күрһә
Әлегә ҡәҙәр. Киткәнгә ҡәҙәр. ■ Ватандың аргы
телгән яҡшы мөнәсәбәт, иғтибарлы тәрбиә. Ҡә
ҙер-хөрмәт күреү. Ҡәҙер-хөрмәт күрһәтеү.
сигенән йәйәүләп сыҡһаң әгәр, йыл йөрөрһөң,
■
Өйрәнсекте ..быгаса күрелмәгән ҡәҙер-хөр- етә алмаҫһың бирге сигенә ҡәҙәр. Р. Ниғмәти.
2. Ниҙеңдер яҡынса самаһын, иҫәбен күрһәт
мәт менән ололап күмгәндәр. 3 . Биишева.
Ҡәҙерле Урал атабыҙ, һин шул һыуҙы эсеп
ебәр ҙә үлемдең ни икәнен белмәй ..йәшә! «Урал
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• Килен ҡәйнә тупрагынан ярала. Мәҡәл.
Хәлдән килгән ҡәҙәр, ш Шалтыраган, ялтыраҠ Ә Л Б [гәр.] и. иҫк. кит. Йөрәк. Алдыбыҙҙа
ган кемсәләрҙәц ис[е]менә оҡшатып теҙмәккә
ир тәне, ҡәлбебеҙҙә ил гәме. Ш. Бабич.
Ҡ ӘЛБӘН р. иҫк. кит. Ихлас йөрәктән, ысын
уйланым хәл ҡәҙәр был тиҫбене, Ш. Бабич.
3. Ҙурлығы, размеры йәһәтенән кемгә, нәмәгә күңелдән. Ҡәлбән һөйләшеү.
лер тиңәлгән башҡа бер нәмәне, кешене күрЬәтҠӘЛҒӘ [гәр.] и. иҫк. Һөжүмдән ҡурғаныу
кәндә ҡулланыла.— Ҡала, ҡала бик ҙур тиһең,
әсән төҙөлгән хәрби нығытма; крепость. Ҡәлгә
һугыу. ■ [Әлибай:] Был Кириллов һанаттан
нисә ауыл ҡәҙәр булыр, һинеңсә? Һ. Дәүләтш и
на. Беҙ шул эҙҙән тик барырбыҙ, таймабыҙ бар илде боларттырырга ярамай, унан ҡәлгә лә,
ҡала ла һалдырмаҫҡа кәрәк. Ғ. Ибраһимов.
маҡ ҡәҙәр! Ғ. Ғүмәр.
ф Бер ҡәҙәр күпмелер кимәлдә, ниндәйҙер
ҡәлмәргән и. Ҡарсығалар ғаиләһенә ҡа
дәрәж әлә. Бер ҡәҙәр иркә Гөлсирә балерина
раған, балыҡ тотоп ашай торған ҡараһыу ҡанат
булырга хыяллана, р . Ниғмәти. Был ҡәҙәр был
Ьәм ҡойроҡло, аҡ ҡорһаҡлы йыртҡыс ҡош.
тиклем дә, бик ныҡ. Был ҡәҙәр булырһың икән.
ҠӘЛМ Әр ЕН и. диал. Кармазин. Ҡәлмәренкәй
Был ҡәҙәр йәнгә тейерһең икән. Шул ҡәҙәр(е)
сәкмән туҙмай тиҙәр, ең осонан ҡырылып туҙа
шулай уҡ, шул тиклем үк (ҡаршы ҡуйып сағыш
икән (Халыҡ йырынан).
тырғанда әйтелә). Минуты ай, сәгәте йыл — шул
ҠӘЛӘМ [гәр.] и. 1. Н әҙек ағас эсенә буяҡлы
ҡәҙәре һагындым (Халыҡ йырынан). Әллә ни ҡә
үҙәк ҡуйылған яҙыу-һыҙыу өсөн ҡулланылған
ҙәр шул уҡ әллә нн тиклем (ҡар. әллә '). [ Ғаббас] осло нәмә Буяу ҡәләме. Ҡара ҡәләм, Ҡулга ҡә
кәндә ҡулланыла. Етерлек ҡәҙәр. Мөмкин ҡәҙәр.

менән бергә әллә ни ҡәҙәр эшсе, ҡатын-ҡыҙ ба~
рырга сыҡты. Ш. Шәһәр.
Ҡ Ә ҘӘ р 2 [гәр.] и. иҫк кит. Яҙмыш. Мәкәрйә
үҙәрә бер күперүк ирер аһ! У шал күперүк —
«сират» атлыг ҡәҙәр гаһ. М. ҒаФури.
Ҡ Ә ҘӘ р ЕМ бәйл. һөйл. ҡар. ҡәҙәр
Ҡ Ә ҘӘ р ЛЕ бәйл. һөйл. ҡар. ҡәҙәр 1.
Ҡ Ә ҘӘ Ү Ә Т [ғәР.] и. иҫк. 1. Яҡшы тәм, тат.
2. күсм. Ҡ әҙер, баһа. Ҡәҙәүәтте ебәреү. Ҡәҙәүәтте һаҡлау,
Ҡ ӘЙД [ғәр.]: ҡәид итеү шул уҡ ҡәиет итеү
(ҡар, ҡәиет).
Ҡ ӘЙ ЕН БИКӘ и. И рҙең апаЬы (ҡатынына

ләм тотоу, ш Урталагы кеше .. ике башы ла
осланган ҡәләм сыгарҙы. С. Агиш. Төҫлө ҡәләм
дәре менән бәләкәс малай Юлдаш ..яһаны матур
кояш. А. Игебаев. Ҡашҡынайың нәҙек ҡәләм
дән, аҡылдарың артыҡ әҙәмдән (Халыҡ йыры
нан). / / Егет кеше гашиҡ була ҡыҙҙың ҡәләм
ҡашына (Халыҡ йырынан). / Һәр төрлө яҙыу-һыҙыу ҡоралы. Ҡара һауыттары көмөштөр,
ҡәләмдәре генә ҡамыштыр (Халыҡ йырынан).
Ҡаҙ ҡанаты ҡәләм булыр яҙыу белгән әҙәмгә
(Халыҡ йырынан). Ҡәләм тибрәтеү иҫк. ҡәләм
тотоу. Ҡәләм тибрәтеп, хат яҙыусы туганың
Дилә булыр. Һ. Дәүләтшина. Ҡәләм Ьауыты

ҡарата) Ьәм ҡатындың апаһы (иренә ҡарата).—
Тәнзилә ҡәйенбикә, — тине әбейгә ҡарт, — бына

ҡәләм Ьалып йөрөтә торған ҡапҡаслы ҡумта.
Таш ҡәләм таш таҡтаға яҙыу өсөн аспид ташы
нан яһалған ҡәләм.
2. күсм. Яҙыу белеме. [Ташбулат:] Ана, коопе

ауылга уҡытыусы алып ҡайттым, ,, Был
әбейең — минең ҡатындың бер туган апаһы, —
тине ул шунан Сәгиҙәгә. М. "Тажи.
Ҡ Ә Й ЕН БИКӘ С и. диал. ҠәйенЬеңле.
Ҡ ӘЙЕН ЙЕҘН Ә и. И рҙең еҙнәЬе (ҡатынына
ҡарата).
ҠӘЙЕНЙЕҢГӘ и. Ҡатындың еңгәЬе (иренә
ҡарата). Ҡәйенйеңгәләре кейәүгә тәңкә һалып,
ҡымыҙ эсерә. М. Буранғолов.
ҠӘЙЕНҺЕҢЛЕ и. И рҙең һеңлеһе (ҡатынына
ҡарата). Төшәр өйгә килгәндән һуң яҡын бер

ҡәйенһеңлеһе килендең билен сисеп, билбауын
алып ҡайтып китә лә бер нисә көндән аш-һыу
менән билбауҙы килтереп, һыйлашып, еңгәһенән
йөҙөк алып ҡайта. М. Буранғолов.
ҠӘЙЕТ" [гәр.]: ҡәиет итеү иҫк. кит. теркәп
яҙыу; теркәү. [Әмирханов:] Фәйзуллин иптәш
тең ..был мәсхәрәләүҙәрен протоколга ҡәйет
итеүегеҙҙе талап итәм. С. Агиш.
ҠӘЙНЕ и. диал. 1. Ҡайны.
2. Ҡәйнеш.
ҠӘЙНЕГӘС и. диал. Ҡәйенбикә.
ҠӘЙНЕШ и. И рҙең ҡустыһы (ҡатынына ҡара
та) һәм ҡатындың ҡустыһы (иренә ҡарата).
Кейәү ҡәйнештәренә аҡса бирмәһә, атының ҡой
роғон киҫәләр, М. Буранғолов.
ҡ ә й н ә и. И рҙең әсәһе (ҡатынына ҡарата)
һәм ҡатындың әсәһе (иренә ҡарата). Килен һа

ратив асып ебәрҙеләр, унда ла ҡәләм белгән кеше
кәрәк. С. Агиш. Ҡ әләм эиәЬе яҙыу оҫтаһы;
яҙыусы. Әһле ҡәләм ҡар. ҡәләм эиәЬе. һәр төрлө
һүҙ яҙҙы был көн әһле ҡәләм, күп һөйләнде
уҡтар кеүек үткер ҡәләм. М. ҒаФури.
3. күсм. Яҙыу Ьәләте, ижад оҫталығы. Журналга [«Дәһри»гә] үҙҙәренең ҡәләме менән
танылган күп кенә мәҙәни көстәр ҡатышлыҡ итә.
Ғ. Йәнәби. Ҡ улға ҡәләм алыу ижад эшенә тото
ноу, яҙыша башлау. Ҡ әләмгә (йәки ҡәләм осона)
алыу яҙып алыу.
t И Ке ҡәләм башҡорт һәм рус яҙыуы. Ике

ҡәләмде лә белеү. Ике ҡәләмгә лә оҫта булыу.
ҠӘЛӘМДӘШ и. Бер үк яҙма ижад әлкәһендә
эшләгән кеше.
ҠӘЛӘМКӘШ [фарс.] и. иҫк. Эш ҡағыҙҙарын
яҙып барыусы.
ҠӘЛӘМЛЕ с. Яҙыу эшенә һәләтле.
Ҡ Ә Л Ә М Ф Ер и. һөйл. ҡар. ҡәнәфер 2. Баҙыян

да менән ҡәләмферҙең күрһәң ине сәскә ярганын
(Халыҡ йырынан).
ҠӘМ БӘр Г ӘН и. диал. Ҡәлмәргән.
ҠӘМ Әр 1 [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ай. Ҡәмәр

кеүек йөҙөгөҙҙө күҙем туя мин күрмәнем

ман ҡәйнәһен күндерергә тырышҡан һымаҡ:
«Ҡәйнәм, һин шулай тиһең дә бит» ..,— тине,

(Бәйеттән).
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Ҡ ӘМ Әр 2 [фарс.] и. Ҡашлы ҡаптырма, алтынкөмөш, уҡа-мәрйен менән биҙәлгән яҫы билбау.

Т. Йәнәби.
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• Килен ҡәйнә тупрагынан ярала. Мәҡәл.
ҠӘЛБ [гәр.] и. иҫк. кит. Йөрәк. Алдыбыҙҙа
Хәлдән килгән ҡәҙәр, ш Шалтыраган, ялтыраир тәне, ҡәлбебеҙҙә ил гәме. Ш. Бабич.
ган кемсәләрҙәң ис[е]менә оҡшатып теҙмәккә
Ҡ Ә Л БӘ Н р. иҫк. кит. Ихлас йөрәктән, ысын
уйланым хәл ҡәҙәр был тиҫбене, Ш. Бабич.
3. Ҙурлығы, размеры йәһәтенән кемгә, нәмәгә күңелдән. Ҡәлбән һөйләшеү.
ҠӘЛҒӘ [гәр.] и. иҫк. Һөжүмдән ҡурғаныу
лер тиңәлгән башҡа бер нәмәне, кешене күрһәт
өсөн төҙөлгән хәрби нығытма; крепость. Кәлгә
кәндә ҡулланыла.— Ҡала, ҡала бик ҙур тиһец,
һугыу. ■ [Әлибай:] Был Кириллов һанаттан
нисә ауыл ҡәҙәр булыр, һинеңсә? Һ. Дәүләтш и
на. Б еҙ шул эҙҙән тик барырбыҙ, таймабыҙ бар илде боларттырырга ярамай, унан ҡәлгә лә,
ҡала ла һалдырмаҫҡа кәрәк. Ғ. Ибраһимов.
маҡ ҡәҙәр! Ғ. Ғүмәр.
ф Бер ҡәҙәр күпмелер кимәлдә, ниндәйҙер
ҠӘЛМ Әр ГӘН и. Ҡарсығалар ғаиләһенә ҡа
дәрәж әлә. Бер ҡәҙәр иркә Гөлсирә балерина
раған, балыҡ тотоп ашай торған ҡараһыу ҡанат
һәм ҡойроҡло, аҡ ҡорһаҡлы йыртҡыс ҡош.
булырга хыяллана, Р. Ниғмәти. Был ҡәҙәр был
ҠӘЛМ Әр ЕН и. диал. Кармазин. Ҡәлмәренкәй
тиклем дә, бик ныҡ. Был ҡәҙәр булырһың икән.
сәкмән туҙмай тиҙәр, ең осонан ҡырылып туҙа
Был ҡәҙәр йәнгә тейерһең икән. Шул ҡ әҙәр(е)
икән (Халыҡ йырынан).
шулай уҡ, шул тиклем үк (ҡаршы ҡуйып сағыш
ҠӘЛӘМ [гәр.] и. 1. Н әҙек ағас эсенә буяҡлы
тырғанда әйтелә). Минуты ай, сәгәте йыл — шул
ҡәҙәре һагындым (Халыҡ йырынан). Әллә ни ҡә
үҙәк ҡуйылған яҙыу-һыҙыу өсөн ҡулланылған
осло нәмә Буяу ҡәләме. Ҡара ҡәләм. Ҡулга ҡә
ҙәр шул уҡ әллә ни тиклем (ҡар. әллә *). [Ғаббас]
менән бергә әллә ни ҡәҙәр эшсе, ҡатын-ҡыҙ ба- ләм тотоу. ■ Урталагы кеше .. ике башы ла
осланган ҡәләм сыгарҙы. С. агиш . Төҫлө ҡәләм
рырга сыҡты. Ш. Шәһәр.
дәре менән бәләкәс малай Юлдаш ..яһаны матур
Ҡ Ә ҘӘ р 2 [гәр.] и. иҫк кит. Яҙмыш. Мәкәрйә
ҡояш. а . Игебаев. Кашҡынайың нәҙек ҡәләм
уҙәрә бер куперүк ирер аһ! У шал күперүк —
дән, аҡылдарың артыҡ әҙәмдән (Халыҡ йыры
«сират» атлыг ҡәҙәр гаһ. М. ҒаФури.
нан). 11 Егет кеше гашиҡ була ҡыҙҙың ҡәләм
Ҡ Ә ҘӘ р ЕМ бәйл. һөйл. ҡар. ҡәҙәр 1.
ҡашына (Халыҡ йырынан). / Һәр төрлө яҙыуҠ Ә ҘӘ р ЛЕ бәйл. һөйл. ҡар. ҡәҙәр 1.
һыҙыу ҡоралы. Ҡара һауыттары көмөштөр,
Ҡ Ә ҘӘ Ү Ә Т [гәр.] и. иҫк. 1. Яҡшы тәм, тат.
ҡәләмдәре генә ҡамыштыр (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Ҡ әҙер, баһа. Ҡәҙәүәтте ебәреү. Ҡәҙәкәндә ҡулланыла. Етерлек ҡәҙәр. Мөмкин ҡәҙәр.

үәтте һаҡлау.
ҠӘЙД [гәр.]: ҡәйд итеү шул уҡ ҡәйет итеү
(ҡар. ҡәиет).
ҠӘЙ ЕН БИКӘ и. И рҙең апаһы (ҡатынына
ҡарата) һәм ҡатындың апаһы (иренә ҡ арата).—
Тәнзилә ҡәйенбикә, — тине әбейгә ҡарт, — бына

ауылга уҡытыусы алып ҡайттым. .. Был
әбейең — минең ҡатындың бер туган апаһы,—
тине ул шунан Сәгиҙәгә. М. Тажи.
Ҡ ӘЙ ЕН БИКӘС и. диал. Ҡәйенһеңле.
ҠӘЙ ЕН ЙЕҘН Ә и. И рҙең еҙнәһе (ҡатынына
ҡарата).
ҠӘЙЕНЙЕҢГӘ и. Ҡатындың еңгәһе (иренә
ҡарата). Ҡәйенйеңгәләре кейәүгә тәңкә һалып,
ҡымыҙ эсерә. М. Буранғолов.
ҠӘЙЕНҺЕҢЛЕ и. И рҙең һеңлеһе (ҡатынына
ҡарата). Төшәр өйгә килгәндән һуң яҡын бер

ҡәйенһеңлеһе килендең билен сисеп, билбауын
алып ҡайтып китә лә бер нисә көндән аш-һыу
менән билбауҙы килтереп, һыйлашып, еңгәһенән
йөҙөк алып ҡайта. М. Буранғолов.
ҠӘЙЕТ [гәр.]: ҡәиет итеү иҫк. кит. теркәп
яҙыу; теркәү. [Әмирханов:] Фәйзуллин иптәш
тең .. был мәсхәрәләүҙәрен протоколга ҡәйет
итеүегеҙҙе талап итәм. С. агиш.
ҠӘЙНЕ и. диал. 1. Ҡайны.
2. Ҡәйнеш.
ҠӘЙНЕГӘС и. диал. Ҡәйенбикә.
ҠӘЙНЕШ и. И рҙең ҡустыһы (ҡатынына ҡара
та) һәм ҡатындың ҡустыһы (иренә ҡарата).

Ҡаҙ ҡанаты ҡәләм булыр яҙыу белгән әҙәмгә
(Халыҡ йырынан). Ҡәләм тибрәтеү иҫк. ҡәләм
тотоу. Ҡәләм тибрәтеп, хат яҙыусы туганың
Дилә булыр. Һ. Дәүләтшина. Ҡәләм һауыты
ҡәләм һалып йөрөтә торған ҡапҡаслы ҡумта.
Таш ҡәләм таш таҡтаға яҙыу өсөн аспид ташы
нан яһалған ҡәләм.
2. күсм. Яҙыу белеме. [Ташбулат:] Ана, коопе

ратив асып ебәрҙеләр, унда ла ҡәләм белгән кеше
кәрәк. С. агиш. Ҡ әләм эйәһе яҙыу оҫтаһы;
яҙыусы. Әһле ҡәләм ҡар. ҡәләм эйәһе, һәр төрлө
һүҙ яҙҙы был көн әһле ҡәләм, күп һөйләнде
уҡтар кеүек үткер ҡәләм. М. ҒаФури.
3. күсм. Яҙыу һәләте, ижад оҫталығы. Журналга [«Дәһри»гә] үҙҙәренең ҡәләме менән
танылган күп кенә мәҙәни көстәр ҡатышлыҡ итә.
Ғ. Йәнәби. Ҡ улға ҡәләм алыу ижад эшенә тото
ноу, яҙыша башлау. Ҡәләмгә (йәки ҡәләм осона)
алыу яҙып алыу.
ф Ике ҡәләм башҡорт һәм рус яҙыуы. Ике

ҡәләмде лә белеү. Икё ҡәләмгә лә оҫта булыу.
ҠӘЛӘМДӘШ и. Бер үк яҙма ижад әлкәһендә
эшләгән кеше.
ҠӘЛӘМКӘШ [фарс.] и. иҫк. Эш ҡағыҙҙарын
яҙып барыусы.
ҠӘЛӘМЛЕ с. Яҙыу эшенә һәләтле.
Ҡ ӘЛ ӘМ Ф Ер и. һөйл. ҡар. ҡ ән әф ер 2. Баҙыян

да менән ҡәләмферҙең күрһәң ине сәскә ярганын
(Халыҡ йырынан).
Ҡ ӘМ БӘр ГӘН и. диал. Ҡәлмәргән.
ҠӘМ Әр 1 [гәр.] и. иҫк. кит. 1. ай. Ҡәмәр

Кейәү ҡәйнештәренә аҡса бирмәһә, атының кой
рогон киҫәләр. М. Буранғолов.
ҠӘЙНӘ и. И рҙең әсәһе (ҡатынына ҡарата)
һәм ҡатындың әсәһе (иренә ҡарата). Килен һа
ман ҡәйнәһен күндерергә тырышҡан һымаҡ:
«Ҡәйнәм, һин шулай тиһең дә бит» ..,— тине.

(Бәйеттән).
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ҠӘМ Әр 2 [фарс.] и. Ҡашлы ҡаптырма, алтынкөмөш, уҡа-мәрйен менән биҙәлгән яҫы билбау.

Т. Йәнәби.
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ҡәмәр менән быуҙы, «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян
һылыу».
ҠӘМ Әр СЕК и, диал. Аҡ сәпсек.
Ҡ Ә Н Д [фарс,] и, иҫк, Шәкәр. һыу өҫтөндәге

Ҡ Ә р ҘӘШ и. Туған тейешле кеше; нәҫелдәш.
Алыҫ ҡәрҙәш. Яҡын ҡәрҙәш. / / Ҡәрҙәш кеше.
Ҡәрҙәш тел. ш Сәйҙән һуң ҡәрҙәштәр, күршеләр
күрешергә килә башланы. М. Ғасфури.
ф Ҡан ҡәрҙәште мал ҡәрҙәш айырган. Мәҡәл.
Ҡ Ә р ҘӘШ ҠӘҮЕМ и. йыйн. диал. Туған-

ҡамыштың асылы берҙер, нәҫеле бер, бәгзеһенән ҡәнд алырҙар, бәгзеһенән — бурыл (М өнә
жәттән).
Ҡ Ә Н ДИ Л [гәр,] и, 1. иҫк. Шәм. Янһын әйҙә
нурлы ҡәндил көн һайын, Ш. Бабич.
2. Шәмде күп итеп ҡатарлап ҡуя торған шәм
төбө. Тамсыланып торган гәлсәр ҡәндил йәшел
хәтфә пәрҙә менән биҙәлгән. С, агиш.
ҠӘНӘҒӘТ" [гәр.] с. Булған эш-хәлгә ҡарата
ризалыҡлы. Ҡәнәгәт кеше, Ҡәнәгәт төҫ, / / Ҡәнәгәт йәшәү, ■ — Урын ул табылыуын табылыр
ҙа ,.,— тинем. Быны бик тыныс, үҙ хәлемдән

ырыу.
•
Ата-инәһен һөймәгән ҡыҙ яман, ҡәрҙәшҡәүемен һөймәгән ул яман. Әйтем.
Ҡ Ә р ҘӘШ Ыр ЫУ и. йыйн. Бер нәҫелдән сыҡ
ҡан кешеләр; туған-ырыу.
Ҡ Ә Р ЕН Д ӘШ и. һөйл. ҡар. ҡарындаш.
Ҡ Ә р ИБ 1 [гәр.] с. иҫк. кит. Яҡын. Эй туган

алһыу төҫтәге ваҡ сәскәле, ваҡ ҡына ҡыяҡ
япраҡлы күп йыллыҡ үлән. Баҡса ҡәнәфере.

ш әжәрәләре», 1960.
ҠӘТИҒ [гәр.] бәйл. иҫк. кит. Кеүек. Күренә
ул бәгдән залим, бәгзән ҡәтиг мазлум. Ш. Б а
бич.
Ҡ Ә ТИ Ф Ә [гәр.] и. 1. Бәрхәт.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Ҡ Ә Тр Ә [гәр.] и. 1. иҫк. кит. Тамсы. Кәрәмең

дар,.. яҡтыҡ һүҙем: юҡһа һәләк булыуыбыҙ
ҡәриб инде (М өнәжәттән).
Ҡ Ә р ИБ 2 и. 1 иҫк. кит. Ҡәрҙәш , туған. Ул
беҙгә ҡәриб.
ҡәнәгӘт булган тауыш менән әйтергә тырыштым,
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
С, агиш . Һәнәрсе бер ҡасан да тынгы белмәгән,
Ҡ Ә р ЙӘ [гәр.] и. иҫк. кит. ауы л. Хөкөм комис
үҙ эшенән бер ҡасан да ҡәнәгәт булмаган.
сияһының ҡарары менән фетнәсе бик күп баш
3 . Биишева.
□
Ҡәнәғәт итеү ҡәнәғәтләнеү. Аҡ ҡаласҡа ҡорт ҡәрйәләре ут менән яндырылды йәки туҙҙы
гына ҡәнәгәт итмәй, хәлүә кеүек нәмәләр ҙә рып юҡ ителде. М. Һаҙыев. һәр шәһәр, һәр
ҡәрйәлә һалдатка ҡалган йорт һайын. Ш. Бабич.
ала торган булып киттек. М. ҒаФури.
Ҡ Ә р Н [гәр.] и. иҫк. кит. Й өҙ йыллыҡ ваҡыт
ҠӘНӘҒӘТЛЕК и. Ҡәнәғәт булған хәл. Ҡәнәараһы; быуат. Дүртенсе ҡәрн һижри.
гәтлек тойгоһо, ■ — Әһә, йүтәлләйһегеҙме?! —
Ҡ Ә р ӘНФ ӨЛ и. ҡар. ҡәнәФер.
Фәхри эске ҡәнәгәтлек менән хахылдап көлдө.
ҠӘСаҮӘТ [гәр] и. иҫк. кит. Ғауға, янъял,
Б. Бикбай.
ыҙғыш; күңелһеҙлек. Туй мәжлестән ни файҙа,
ҠӘНӘҒӘТЛ Ә Н ДЕр ЕҮ ҡ. Ҡәнәғәт итеү, ҡәнә
ғәтлек биреү. Ихтыяжды ҡәнәгәтләндереү. ҡәсаүәт булһа пәйҙа? «ағи ҙел», 1966, № 6.
ҠӘСД [гәр.] и. иҫк. кит. Ниәт, маҡсат, теләк.
Ҡ ӘНӘҒӘТЛӘНЕҮ ҡ . Ҡәнәғәт булыу, ҡәнә
Ҡай ваҡыт ҡәсдем килә сынлап та нәфсем ҡәтеғәтлек алыу. Ҡоро сәй менән ҡәнәгәтләнеү.
Үҙ эшеңдән ҡәнәгәтләнеү.Кисәге уңыштар ме ленә. Я. Юмаев.
ҠӘТҒИ [гәр.] с. 1. Кире ҡаҡҡыһыҙ ҡырҡыу;
нән генә кәнәгәтләнеп йәшәргә ярамай, ш Ул
киҫкен, ҡаты. Ҡәтги бойороҡ, Ҡәтги ҡарар. Ҡәт[Ғәләү] быга тиклем калган аш ашап ҡына ҡәнә
ги талап. Ҡәтги фекер. Ҡәтги һорау. Ҡәтги яуап.
ғәтләнә ине. Т. Йәнәби.
Ҡәтги рәүештә баш тартыу, ш Ишандың һүҙе
ҠӘНӘҒӘТСЕЛ с. Һәр нәмәгә ризалыҡ менән
улар [шәкерттәр] өсөн ҡәтги икән, ул ярамай
ҡараусан. Ҡәнәгәтсел кеше.
тигәнде һис эшләргә ярамай. М. ҒаФури.
ҠӘНӘҒӘТҺЕҘ с. Һәр нәмәгә ризаһыҙлыҡ
2. Көсөргәнешле; киҫкен. Ҡәтги һугыш. Ҡәтги
менән ҡараусан. Ҡәнәгәтһеҙ кеше. Ҡәнәгәтхәл. Ҡәтги эш. ■ Көрәш ҡаты ине, ҡәтги ине:
һеҙ булыу.
йә йәшәргә, йәки үлергә! Б. Ишемғол.
Ҡ Ә Н ӘҒӘТҺЕҘЛ ЕК и. Ҡәнәғәт булмау тойғо
ҠӘТҒИӘН [гәр.] р. Ҡәтғи рәүештә; ҡырҡа.
һо. Ғусаев егетте һис тә иҫе китмәй, ҙур ҡәнә
ғәтһеҙлек менән тыңланы.— Был Назаров элек Ҡәтгиән тыйыу. ■ [Мулла:] Йәмәгәт, байҙарҙың
тән дә дыуамал ине, һаман аҡылга ултыра малдарына, уларҙың ерҙәренә тейеү ҡәтгиән
харам. Ғ. Хәйри.
алмаган икән. «ағи ҙел », 1982, № 9.
Ҡ ӘТЕЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Үлтереш, үлем
Ҡ Ә Н ӘҒӘТҺЕҘЛ ӘНЕҮ ҡ. Ҡ әнәғәтһеҙ булыу,
ҡәнәғәтһеҙлек белдер еү.— Уныһы нимәгә кә язаһы. Н әФес ҡәтеле йәки ҡәтле нәФес үҙеңде
рәк? — тине Никонов ҡәнәгәтһеҙләнеп. А, Маға үҙең үлтереү. Ҡай ваҡыт ҡәсдем килә сынлап
та нәфсем ҡәтеленә. Я. Юмаев. Ҡәтле ғам күмәк
зов.
үлтереш, ҡырылыш. Сынгыҙ ..ҡыпсаҡ таифәһен
Ҡ Ә Н Ә р и. диал. Күмәгәй.
ҡәтле гам менән тамам һәләк иткән. «Башҡорт
Ҡ Ә Н Ә Ф Ер 1 и. Н әҙек һабаҡлы, ҡыҙыл, аҡ,
Тау ҡәнәфере, ш Әйтерһең дә кыҙыл бер ҡәнә
фер сәскә атты ҡайын төбөндә. С. Ҡ удаш .
Ҡ Ә Н Ә Ф Е р 2 [гәр.] и. 1. Ҡара-ҡаршы оҙонса
япраҡлы, ваҡ ҡына ал, аҡ төҫтәге суҡ сәскәле
мәңге йәшел тропик ағас. Баҙыян да менән
ҡәнәферҙең күрһәң ине сәскә ярганын (Халыҡ
йырынан).
2. Шул ағастың аш тәмләү һ .б . өсөн (файҙала
нылған киптерелгән сәскә бөрөһө. Ҡәнәфер
майы. ■ Баҙыян менән ҡәнәферҙән сәйнәп кенә
бөткәс тәм ҡала (Халыҡ йырынан).
Ҡ Ә Н Ә Ф И и. ҡар. Кәнәф и .
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бәхре Оман ҡәтрәһендәй, ҡанса йорт һыу эсте
ихсаныңдан, аҡмулла.
2. күсм. Бик бәләкәй өлөш; бөртөк, тамсы.
Бер ҡәтрә оҡшашлыҡ юҡ. Ҡәтрә лә игтибар
күрмәй. ■ Ай-Һай һаран инде. Таштан йүкә
һуйылыр, ә Ғәләүҙән, үләм тиһәң дә, бер ҡәтрә
таммаҫ. Ғ. Ғүмәр.

Л

ҠӘҮ

ЛА

ҠӘҮЕМ [гәр,] и, иҫк, кит, 1. Халыҡ, милләт.
Башҡорт ҡәүеме, ■ Был дәүерҙәге ҡәүемдең
һәр эше алга китер, С. Яҡшығолов.
2. Ырыу, нәҫел. Бер ҡәүем кешеләре.
• Ауылы берҙең ҡәүеме бер. Әйтем.
ҠӘҮЕМ Ҡ Ә р ЕНДӘШ и. йыйн. Нәҫел-нәсәп,
туған-ырыу. Алыҫ ҡалды ҡәүем-ҡәрендәшем,
һәр береһе минең өсөн илар имде (Бәйеттән).
Ҡ ә ү е с [гәр.] и. 1. иҫк. {баш хәреф менән)
астр. Ун ике бөрөж дөң береһе; Ғәҡрәп һәм Жәди
бөрөж дәре ур-гаһында уры нлатҡан.
2. Ҡояш календары буйынса туғыҙынсы айҙың
ғәрәпсә исеме (22 ноябрь — 21 декабрь ваҡыты
на тура килә).
Ҡ Ә ҮИ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Көслө, ҡеүәтле.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ҠӘҺЕТ и. ҡар. ғәһед.
Ҡ ӘҺЕТЛӘН ЕҮ ҡ. ҡар. ҡәһәтләнеү.
Ҡ Ә Һ р ӘН р. К өсләү, ирекһеҙләү рәүешендә;
көслөк менән, һеҙ гөрбәтте ҡәһрән үҙәнә ихтыяр
итмәҫ (М өнәжәттән).
Ҡ ӘҺҮӘ [гәр.] и. 1. Орлоғонан айырым эсем 
лек әҙерләнә торған тропик ағас йәки ҡыуаҡ.

с. мәг. Бик яҡшы, бик шәп. Ҡәһәр егет.
Ҡәһәр ҡыҙ. Ҡәһәр йорт. Уның уҡыуы ҡәһәр.
/ / Ҡәһәр бейей. Ҡәһәр йырлай. Ҡәһәр шәп.
Ҡәһәр тырыш. Ҡәһәр яҡшы һөйләй икән был
кеше.
□ ҠәЬәр итеү ҡәһәрләү. [Кәбәк:] Ҡара ҡаргыш менән ҡәһәр итеп, иҫкә алырҙармы икән
исемемде? Б. Бикбай.
Ҡ Ә ҺӘ р ЛЕ с. 1. Аяуһыҙ, рәхимһеҙ, яуыз.
Ҡәһәрле дошман ҡулына ҡала күрмә М. Тажи.

Ҡәһүә агасы.

4.

2. Ҡәһәрләнгән, ҡәһәр ителгән; ҡарғышлы,
ләғнәтле. Ҡәһәрле гүмер. Ҡәһәрле көндәр.
Ҡәһәрле тормош. Ҡәһәрле яҙмыш. ■ Хәлкәй үҙе

тормоштоң иң ҡәһәрле ҡатламынан килеп сыҡ
ҡан кеше. Д. Юлтый. / Ҡәһәр, ләғнәт ҡатыш.
Ҡәһәрле һүҙ.
Ҡ Ә ҺӘ р ЛЕК и. Ҡаты асыу, зәһәр. Тауышын
да ҡәһәрлек ишетелде. М. Тажи. / Әрләгәндә
әйтелә.— Ш уларҙыр инде, ҡәһәрлектәр, ҡороттолар бит донъяны, дошмандар. Һ. Дәүләтшина.
Ҡ Ә ҺӘ р Л Ә НЕҮ ҡ. 1. төш. ҡар. ҡәЬәрләү.
Ниңә тейеш ҡәһәрләнергә гел бөтә ябай хеҙмәт.
Н. Нәжми.
2.
Ҡаты асыу менән ярһыу. [Юха] ҡәһәрлә
неп, ҡылыс менән саба. 3 . Биишева. Күҙеңде ас,

2. Шул ағастың орлоғо. Ҡәһүә йыйыу. Ҡәһүә
тартыу. / Шул орлоҡтан йәки шуға оҡшатып
башҡа нәмәнән яһаған онтаҡ. Ысын ҡәһүә.
Арпа ҡәһүәһе.

егет, бул ҡаһарман, зәһәр сәсеп ажгыр, ҡәһәр
лән! Күр, илеңде ялмап һәр ягынан дүрләп янып
килә йәһеннәм. Ш. Бабич.

3. Шул онтаҡтан ҡайнатып әҙерләнгән эсем 
лек. Ҡәһүә ҡайнатыу. ■ [Низами:] Төрөк ҡәр

Ҡ Ә ҺӘ р ЛӘҮ ҡ. Яман теләк, ҡарғыш менән
әрләү; ҡарғау, ләғнәтләү. Кешене ҡәһәрләү,

ҙәштәребеҙҙең күп гаиләләрендә был ваҡыт әле
сабах, улар иртәнге ҡәһүәне нәҡ ошо ваҡытта
эсә. X. Ибраһимов.
ҠӘҺҮӘХана [фарс. ]и. иҫк. кит. Ҡ әһүә эсә
торған ижтимағи урын. [Әхсән:] Низамиҙы Төркиәгә ебәрҙем. Ул унда уҡыу урынына .. ҡәһүә
ханалар буҫагаһын тапап гүмерен уҙҙырган.

һугышты ҡәһәрләү. Яҙмышты ҡәһәрләү. Халыҡ
фашизмды мәңге ҡәһәрләр.
ҠӘҺӘТ [гәр.] и. ҡар. ғәһед. Ҡәһәт биреү.
Ҡәһәтте боҙоу.

X. Ибраһимов.
Ҡ Ә Һ һ а р [гәр.] с. иҫк. кит. Ҡ өҙрәтле, көслө.

ҠӘҺӘТЛӘНЕҮ ҡ. 1. Ныҡлы ниәт, бурыс
ҡуйыу; хасланыу. Ҡәһәтләнеп йөрөү. Кешегә

Әле гәффар булып, әле ҡәһһар, холоҡландым
тәңрем холҡондай. Ш. Бабич.
Ҡ ӘҺӘр [гәр.] и. 1. Көслө йәбер, яуыз эш.
Тәфтиләүҙең ҡылган ҡәһәрҙәрен үҙе белмәһә лә
ил белә (Халыҡ йырынан). / с. мәг Тәнде, йән
де ғазапларлыҡ яман; зәһәрле. Ҡәһәр сир.
■
Ул күтәргән байҙың ҡәһәр эшен һәм ялангас
семья йөктәрен. Ғ. Оәләм.
2. Бик яман ҡаты асыу. Дәүләтең бәхетең
менән таша бирһен, ҡәһәрең дошмандарҙы баҫа
бирһен. Аҡмулла. Дошманың байҙарга ут ас,
гәйрәтең, ҡәһәреңде сәс. Б, Мирзанов.
3. Ҡаты ҡарғыш, ләғнәт. Ҡәһәр уҡыу. ш [Гә
рәй:] Хоҙаның ҡаты ҡәһәре төшөр әле бер, кеше
малы тамагыгыҙга тыгылыр. Б. Бикбай. / Әрлә
гәндә, һуҡранғанда әйтелә. Ҡыҙганманы, ҡәһәр,
ҡаргап-ҡаргап инеп китте тагы өйөнә, ә мин
тышта .. таң аттырҙым туңган көйөмә. Ғ. Аман
тай. Үгеҙ, ҡәһәрең, ашыгыуҙың ни икәнен бел
мәй (Әкиәттән). Алланың (ҡаты) ҡәЬәре Ьуҡҡыр
ҡар. ҡәһәр Ьуҡҡыр. ҠәЬәр Ьуҡҡан әрләгәндә
әйтелә. Аҡса тигән нәмә, ҡәһәр һуҡҡан, башты-күҙҙе тиҙ бәйләй. р . Низамов. Ҡ әһәр Ьуҡҡыр
(йәки төнпсөр) ҡарғағанда әйтелә. Ана шул ҡәһәр
һуҡҡыр Ҡунай этлеге был! — тип ҡаргана бай

ҡәһәтләнеү. ш Исмәгил менән Йомабай эстән
генә ҡәһәтләнеп, Тәфтиләүҙе үлтермәксе була

(Әкиәттән).

□ ҠәЬәт итеү һүҙ биреү, вәғәҙә итеү, ант итеү.

[Нигмәтулла] ауылдаштарын астан үлтерергә
ҡәһәт итте. Я. Хамматов.

(Легенданан).
2.
Асыу, үс менән ярһыу. «Ҡайтып ҡына

күҙемә күренһен әле, тотоп сыбыҡламаһам
мы !— тип ҡәһәтләнде [Разия]. Ш. Янбаев.

Л
Л [эль] Башҡорт алФавитының ун алтынсы
хәреФе.
ЛА 1(лә) терк. 1. Һөйләмдәге ике тиң киҫәктәр
ҙе һәм Ьөйләмдәрҙе бер-береһенә теркәй. Утта
ла янмаҫ, һыуҙа ла батмаҫ. ■ Бөтә малыбыҙ
бер кәзә лә бер тауыҡ (Әкиәттән). / Ҡабатланып
йәки ҡушарлап килгән ике ҡылымды, исемде
һ. б. теркәп, уларҙың мәғәнәләрен көсәйткән
һүҙбәйләнеш тәр яһай. Ала ла ҡола. Талаша ла
тартыша, һуҡты ла йыҡты. ■ Ғәләү һаман
ятмай, уңайһыҙланып тора ла тора. Б. Бикбай.
2. Эҙмә-эҙлекле эш-хәрәкәтте белдергән ике
хәбәрҙе теркәй. Яна ла һүнә. ■ Сыҡты ла ул
[ҡыҙ] ҡыуаҡтарҙа ҡулын һондо. М. Кәрим.
3. Ү ҙ-ара һөҙөмтәлелек, сәбәп, ҡаршылыҡ
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ЛА

ЛАВ

мөнәсәбәттәрендә булған ике һөйләмде теркәй.

ҡолаҡтың ишетеү һәм кәүҙәне тигеҙ тотоу (функ
цияһын үтәгән эске бер өлөшө. Ярылы лаби
ринт, Һөйәк лабирннт ярылы лабиринт урын
лашҡан кимерсәк йәки һөйәк.
ЛаБОрАНТ [РУе. (лат,] и, 1. Ғилми ойошма
һәм лабораторияларҙағы ғилми-техник хеҙмәт
кәр. Лаборант булып эшләү. Иген ҡабул итеү

Шәһиҙә әбей кунакка саҡырҙы ла улар төнгә
ҡалды, Һ. Дәүләтшина.
# Ҡайҙа барһаң, бер ҡояш — таң ата ла кис
була. Мәҡәл. Беләм тип эш башла ла кәңәш ит
бабайыңа, Мәҡәл.
Л а 2 (лә) киҫ, 1. Бер төшөнсәне бүтән тиң тө
шөнсәләрҙән айырып, баҫым яһай. Тауышы ла
сыҡмай. Эҙе лә ҡалмаган. ш Әллә ҡайҙарга
китте беҙҙең баштар, манара ла күренмәй.
Б. Бикбай / айырым төшөнсәне дөйөм хәлгә
бәйләп, мәғәнәгә баҫым яһай. [Ныязгол:] Их,

хаты ла юк. Исмаһам, бер өмөт булыр ине.

пункты лаборанты. Лаборант врач, ш Ғалимды
галим иткән — лаборант. Унан башҡа галим
ҡанаты имгәнгән ҡош булььр ине. Н. Мусин.
2.
Студенттар, уҡыусылар лабораторияла
эшләһен өсөн приборҙар, препараттар әҙерләп
торған хеҙмәткәр. Физика кабинеты лаборанты.

Һ. Дәүләтшина. / Дөйөм хәлдән бүлеп, айырым
бер шартҡа баҫым яһай. Кем булһа ла. Ҡасан
булһа ла. Кисләтеп булһа ла кил. ■ Ҡалай
булһа ла бәләнән ҡотолорга кәрәк (Әкиәттән).
/ Шарт мәғәнәһе биргән Формалар менән берлек
тә кире һөйләм яһай. Мең десятинаһын һатҡанда
ла ике йөҙ мең файҙа ҡала. Һ. Дәүләтшина.
2. Баҫым яһап, һүҙҙең лексик йәки грамматик
мәғәнәһән көсәйтә. Башына ла килтермәй. Бер

Химия кабинеты лаборанты.

нәмә лә белмәй. Бәләкәс кенәне лә ҙур итә. Саҡ
ҡына ла көтмәй. Уйларга ла иренә. / айырым
баҫым менән билдәләп, һүҙҙе көсәйтә. Нимә
булһа ла йылы булһын. Ни эшләһә лә ҡулынан
килә. Ҡыла ла һуң ҡылыҡты. Таба ла һуң һүҙ.
Саба ла һуң елдереп.

һынау эштәре алып барған ойошма йәки уның
бүлеге. Криминалистика лабораторияһы, Лабо

3. Ҡушма ҡылымдың ике компоненты араһын
да килеп, дөйөм мәғәнәне көсәйтә, һынды ла
ҡуйҙы. Китте лә барҙы. / Төп ҡылым менән төрлө
ярҙамлыҡ һүҙҙәр араһында килеп, мәғәнәгә
йомшаҡлыҡ төҫмөрө бирә. Бөгөнгә китмәй тор,

миңә ҡыйын була ла инде. Мине тартмаһа ла,
һаман уга ынтылам.
4. Йырҙың һүҙҙәрен оҙон көйгә тап килтереү
өсөн ҡулланыла. Кәмәлекәй буйы ла, эй урман,
йүгереп кенә булмай — ҡарама. Арыҫландай

егет, эй, булһаң да, кәңәш итмәй эшләү ярамай
(Халыҡ йырынан).
ф Ла баһа (лә баЬа) ҡар. б а Ь а 2. Иртәнсәк

радио һөйләмәгәс, Мәфтуха еңгә бик гәжәпләнде. 4Ел-ямгыр ҙа булманы ла баһа, был ни
эшләне икән тагы»,— тине. Ә. Вәли.
• Алтын ерҙә ятһа ла серемәҫ. Мәҡәл. А ш 
ҡа ла бар бер сама. Әйтем. Аҡ эт, ҡара эт —
барыһы ла эт. Мәҡәл. Батырга ла ял кәрәк. Әй
тем.
Л а Б а һ а (ләбаЬа) киҫ. шул уҡ ла баһа (ҡар.
баһа 2).
ЛаБИаЛИЗАЦИЯ [р у с . (лат.] и. лингв. Тел
мәрҙәге ҡайһы бер өндәрҙең ирендәрҙең ныҡ
ҡатнашлығында әйтелеше, иренләшеүе.
лавиализациялау ҡ. ҡар. и р ен л әтеү.
лавирйнт [РУе. (гр.]и. 1. Парктағы, баҡ са
лағы әйләнеп сыҡҡыһыҙ буталсыҡ юлдар селтә
ре һәм шундай юлдар менән сырмалған парк
йәки баҡса.
2. Ҡатмарлы, буталсыҡ төҙөлөшлө һәр бер
нәмә. Галя бер-береһенә терәтеп һалынган кә

бәндәр кеүек ҡыҫылып торган тауҙар лабирин
тына ҡарап һоҡлана. Ғ. Ибраһимов. / күсм.
аңлайышһыҙ, осона сыҡҡыһыҙ нәмә. Уйҙар ла
биринты.
3. анат. Умыртҡалы хайуандарҙа һәм кешелә
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ЛаБОраТОр [р ус. лабораторный] с. Л абора
торияла башҡарыла торған. Лаборатор тикше

реүҙәр. Лаборатор эштәр.
ЛаБОраТОрИЯ [рус. (лат.] и, 1. Эксперимен
таль ғилми тикшеренеү эше алып барған ойошма
йәки уның бер бүлеге. Агрохимия лаборатория

һы, Археология лабораторияһы. Клиник лабора
тория, Химия лабораторияһы, / анализлау һәм
ратория анализы. Орлоҡ тикшереү лаборато
рияһы, Социология лабораторияһы, ш Улар
[Тимерҙәр] көҙ көнө үк орлоҡтарҙың сыгышын
район ер бүлеге лабораторияһында тикшертте,
Б. Бикбай. / Шул ойошмалар урынлашҡан бина,
бүлмә. Лаборатория ҡорамалдары. ■
Сәй

ҡайнагансы тип, [Шәкир] лаборатория ягына
сыҡты. Н. Мусин.
2.
күсм. И жади эшмәкәрлек әлкәһе. Яҙыусы
ның ижади лабораторияһы.
Л а В Ы р Л а Ҡ с. һөйл. ауы ҙ тултырып күп
һөйләүсән. Лабырлаҡ кеше. / / Тыңлама шул лабырлакты.
лавырлатыу ҡ. йөкм. ҡар. лабырлау.
[Йәннәтбикә:] Уф, аллам, лабырлатма әле анау
нәмәкәйеңде [радионы]. Ф. Иҫәнғолов.

лавырлау ҡ. Лабыр-лобор итеү, лабыр-лобор килеү. [Забира] алсаҡ, лабырлап хәбәрен
һөйләп тора. Н. Мусин.
лавырлашыу ҡ. урт. ҡар. лабырлау. Өмә-

селәр бер ҙур табын булып әйләнеп ултырҙы ла
әңгәмәләшеп, лабырлашып, ашап-эсергә тотон
до. Һ. Дәүләтшина.
лавыр ловор оҡш. Туҡтауһыҙ һөйләшкән дәге тоноҡ тауышты белдергән һүҙ. Лабыр-ло
бор итеү. Лабыр-лобор килеү. ■ Түбән яҡтан
лабыр-лобор һөйләшеп, тагы ике-өс кеше килә.
Ф . Иҫәнғолов.
Л а Б Ы р ЛЫҠ: лабырлығы сығыу (йәки килеү)
туҡтауһыҙ күп һөйләү.
Л А в а 1 [Рг/С. ( ит.] и. Вулкандан урғылып
сыҡҡан утлы шыйыҡ минераль матдә. Лава
ургылышы. ■ Янар тауҙар ҙа бит көслө була,
лавалары янһа эсендә. 3 . Биишева.
ЛАВА 2 [рус. ]и. Күмер ҡатламын йәки башҡа
(файҙалы ҡаҙылмаларҙы ҡаҙып сығара торған
оҙон забой теҙеме.
ЛАВА 3 и. хәрби атлы ғәскәрҙең дошманды
ҡамау өсөн теҙелгән тәртибе һәм шул тәртиптә
теҙелгән ғәскәр төркөмө. Эскадрон лаваһы,

ш Бесән эҫкерте артында .. йәшеренеп ятҡан

Л

ЛАВ

ЛАЗ

егеттәр һикерешеп торҙолар ҙа юлбарыҫ ҡыйыулыгы менән дошман лаваһына барып инделәр,

лагерҙа ултырыусылар, X. Зарипов. Мораҙым
6 йылды холоҡ төҙәтеү-хеҙмәт лагерында алыҫ
һәм һалҡын себерҙә үткәрҙе, Ғ. Әмири.
4.
күсм. Ижтимағи-политик төркөм; йүнәлеш.
Тыныслыҡ лагеры. Дошман лагеры,
ф Концентрацион лагерь ҡар, концентрацион.

Ә. Ихсан.
Л А В К а [рус,]и. Ҙур булмаған магазин. Күсмә
китап лавкаһы. Кооператив лавкаһы, ■ Шәһит

бабай кәфенлек һатып алыр өсөн Ҡормош бай
лавкаһына йүнәлде, 3 . Биишева. Лавкаларга
таҫма килгән, алайыҡ һарыларын (Халыҡ йыры
нан).

л а в к а с ы и. 1,иҫк. Лавка тотҡан кеше, лавка
хужаһы. Шәгәли ауылда лавка асып, ете йыл
самаһы тора.. Лавкасының башы Ырымбур —
Стәрле — Өфө юлынан ҡайтмай, В. Бикбай.
2. Лавкала һатыу итҡән кеше. [Закир — Хам-

матка:] Беләһеңме, лавкасы агай китаптарын
минән бер ҙә йәлләмәй. Уҡы, егет, күҙеңде ас, ти.
3 . Биишева.
Л а В р [РУС. (л а т .] и. 1. Япрағы тәмләткес
итеп ашҡа һалына торған хуш еҫле мәңге йәшел
көньяҡ ағасы. Азар (йәки канар) лавры. Аҫыл

лавр. ш Кавказдың Ҡара диңгеҙ яры буйында
үҫкән мәңге йәшел лавр агасының япрагын
төрлө ашамлыҡҡа һалалар,
2. Лавр һымаҡтар, лаврҙар бот. Мәңге йәшел
көньяҡ ағастар ғаиләһенең (лавр, камФара
ағасы һ. б.) атамаһы.
ф Лавр венок еңеү, триумФ символын к әүҙә
ләндергән лавр япрағынан эшләнгән венок (б о 
ронғо гректарҙа һәм Римдәрҙә бындай венок
менән төрлө ярыштарҙа — дискы ырғытыу, йүге
реү, шиғыр һөйләү, ораторлыҡ итеү, музыкала
уйнау һ. б. еңгән кешене бүләкләгәндәр). Лавр
япрағы лаврҙың ашҡа йәки маринад яһар өсөн
әҙерләнгән ҡоро япрағы.
ЛАВр а [РУС. <гр,] и. Әһәмиәте һәм ҙурлығы
менән таныҡлы булған православие ирҙәр мона
стыры исеме. Александр Невский лавраһы,
Троице-Сергйевский лавраһы, ■ Киевҡа килгән

кеше бындагы тарихи-культура ҡомартҡыһы
Киев-Печера лавраһында булмай китмәй, Ғ. Рамазанов.
Л аВ С А Н [рус,] и, 1. Н еФттән эшкәртеп алын
ған синтетик еп төрө. Быныһы лавсан тигән
нәмә, ул йөндө алмаштыра, Ғ. Рамазанов.
2. Шул ептән һуғылған туҡыма. / / Лавсан

костюм. Лавсан күлдәк, ш Фирма лавсан һәм
башҡа синтетик туҡыманан төрлө кейем тегә
башланы, «Башҡортостан ҡыҙы», 1969, № 3.
Л аГ [рус. (гол,] и, диңг. Караптың үткән
юлын һәм тиҙлеген үлсәй торған прибор. Лаг
ташлау приборҙы эшләтеү өсөн һыУға төшө
рөү.
ЛАҒЕр Ь [РУе. (нем,] и, 1. Ғәскәрҙең ҡырҙағы
ваҡытлы торағы. [Бәкер:] Мин лазареттан ҡайт

ҡанса, полк ҡала ситенә, түңәрәк урынга лагерга
сыҡҡан, а . Таһиров.
2. Ваҡытлыса йәшәгән урын; тораҡ. Лагерь
ҡороу, / Ял итеү, күнегеүҙәр үткәреү маҡсатын
да ваҡытлыса туҡталып торған ҡаланан ситәге
урын. Спорт лагеры. Туристар лагеры, / ҡар,
йәйләү. Мал лагеры,
3. Тотҡондар, әсирҙәр тотола торған урын.

Тәрбиәүи хеҙмәт лагеры, Әсирҙәр лагеры,
ш [Мәҡсүтов] эшендә бер ҙур хаталыҡ эшләп
хөкөм ителгәндер, — тигән һыгымтага килде

Пионер лагеры мәктәп балаларының йәйгелектә
ял итә торған урыны. Сәйҙел, Зәйнәп «Артек»

пионер лагерында булдылар. Унда пионерҙар
Ер шарының бөтә мөйөшөнән йыйылган, Ғ.Сә
ләм.

ЛаТУН [РУС. (гр,] и,, дегет лагуны диал.
Дегет силәге (ҡар. дегет). [Хәсән] берәүҙән бер

лагун дегет алып ҡайтып арбаһын майлап ебәр
ҙе, К. Мәргән.
Л а Ғ Ы Р Л а Ҡ . с. Күп һөйләүсән.
Л а ҒЫр Л аТ Ы У ҡ. 1. Лағыр-лоғор иттереү,
лағыр-лоғор килтереү. Лагырлатып һыу ҡайна

тыу,
2. күсм, Ялыҡтырғыс итеп һөйләндереү, күп
һөйләргә юл ҡуйыу; лабырлатыу.
Л аҒ Ы р Л а У ҡ. 1. Лағыр-лоғор итеү, лағырлоғор килеү. Пар ҡаҙандары лагырлап, үкереп

ҡайнап сыҡты ла ярылырҙай булып шауларга
тотондо, Ш. Шәһәр.
2. күсм, Ялыҡтырғыс итеп күп һөйләү; лабыр
лау. Лагырлап хәбәрен һөйләп тора,
л а г ы р л а ш ы у ҡ. урт, ҡар, лағырлау.

л а ғ ы р лоғор окш. 1. Ҙур һауыттағы һыу
ҡайнағанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Лагыр-логор итеү, Лагыр-логор ҡайнау,
2. Һөйләгәндә сыҡҡан тоноҡ тауышты белдер
гән һүҙ; лабыр-лобор. Лагыр-логор килеү,
Л а Д [Рг/С.] и, муз. Тауышты билдәле тәртиптә
төҙөү ысулы, өн һәм яңғыраштың килешле
ярашыуы; музыка әҫәренең төҙөлөшө. Хәҙерге

ваҡытта музыка сәнгәтендә өҫтөнлөк иткән
мажор һәм минор ладтарынан башҡа төрлө ха
лыҡ йырҙарында осраган ладтар ҙа йәшәп килә,
Ғ. Сөләймәнов.
Л аДЬЯ [РУС.] и. Манараға оҡшатып эшләнгән
шахмат Фигураһы; тура.
ЛазарЁТ [РУС. <фр, ] и. Ғәскәри часть эргә
һендәге ҙур булмаған больница. Полк лазареты.

Лазаретҡа оҙатыу. Лазаретҡа эләгеү, ш Мин
уянганда Петроградтагы бер лазаретта ятҡа
нымды күрҙем. Тотош бинт менән сырмалган
һул ҡулым һыҙлай ине, Ш. Хоҙайбирҙин. Сад
рислам ,, еңелсә яраланып, лазаретта ла ятып
сыҡты. Ф . Иҫәнғолов.
ЛАЗЕр [РУс.] и. Оптик генератор — тулҡыны
билдәле бер оҙонлоҡта булған, бик нәҙек, көслө
нур сығанағы. Газ лазеры. Лазер нурланышы.

Лазер сваркаһы. Лазер менән киҫкеләү, m Йон
доҙҙарҙы мең-мең йылдар аша лазер менән ҡап
шап ҡарайым. Р. Бикбаев.
ЛАЗЫМ [гәр.] с. иҫк. К әрәк(ле), тейеш(ле).
Лазым табыу. Лазым күреү. ■ Партия тари
хын .. тикшереү өсөн Башҡортостандагы бөтә
коммунист иптәштәрҙең иштираҡ итеүе лазым.
Ш. Хоҙайбирҙин. Уның [Өмөтбаевтың] әҫәрҙә
рен уҡыу, белеү беҙгә лазымдыр. 3. Шакиров.
Инде беҙгә лазым булды кәсеп итмәк, беҙ фә
рештә булмагас, икмәк кәрәк. Ш. Әминев.
• Ғәрәп теле гәрәпкә лазым. Мәҡәл.
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ЛаЗЫМЛаНЫУ к, иҫк, төш, кар, лазымлау.
Грозный тарафынан лазымланган яһак ., баян
ҡылына, «Башҡорт ш әжәрәләре», I960.
Л а З Ы М Л а У ҡ. иҫк, "Тейешле, мотлаҡ итеү.
Ҡонҡас сәсән йә һамаҡларга тотона, йә лазымлап әйтем әйтә. Ғ. Ибраһимов.
ЛаИ ХӘ [гәр.] и. иҫк. кит. "Тәҡдим ителгән
проект. Хәреф вә имлә лаихәһе. ■ Б ашЦИК
административ комиссияның Ҙур Башҡорто
станды ете кантонга бүлеү тураһындагы лаихәһен тәсдиҡ итеп, декрет сыгарган ине. Ш. Х о

батыр Бабсаҡ (лайыҡмы, белгән һүҙҙе әйтмәй
ҡалһаҡ?) Уйлаган, саҡыргас, барайыҡ .. яҡшы
түгел, көткән ергә бармай ҡалһаҡ, «Бабсаҡ

ҙайбирҙин.
Л а Й и. 1. Һыу төбөндәге шыйыҡ мәте; ләм.

Урман бабай тирәктең яраһына ла лай яба һәм,
арбанан бау алып, сырмап бәйләп ҡуя. И. Солтанов. Батҡаҡта снарядтар ярыла, һауага лай
күтәрелә. А. Таһиров.
2. диал. Иҙмә. «Кирбес кәрәк, кирбес!». «Лай
бирегеҙ!». «Ҡустым, йәһәтерәк һыу сыгар».
р . Бикбаев.

ЛаЙҒЫ и. Яҙ көнө тау башынан шыуған ҡар.
Ҡар күп йылды мартта лайгы шыуып, ҡоралай
ҙар һәләк була.
ЛАЙКа [Рг/С.] и. М ахсус юл менән кәзә-һарыҡ
тиреһенән эшләнгән йомшаҡ күн. / / Лайка бир
сәткә.
ЛАЙҠАТЛЫ [гәртөрк.] с. диал. 1. ҡар.
яғымлы 2. Бәхетенә ҡаршы бик лайҡатлы кеше
тура килде.
2. Уңайлы.
Л а Й Л а и. 1. Шыйғаҡлап торған ҡуйы шыйыҡ
са. Йүкә лайлаһы, ш Их донъя! Берәүҙәрең

һинең ҡая һымаҡ, берәүҙәрең шул ҡаяга ягылып
ҡалган лайла һымаҡ. Ә. Вахитов. Ю л батҡаҡ вә
лайла, ҡул-аяҡ быгауҙа. Ш. Бабич.
2. диал. Ылымыҡ.
л а й л а л а н ы у ҡ. 1. Лайлалы булыу. Тоҙло
бәшмәк лайлаланып тора.
2. Лайлаға буялыу. Йүкә һыҙырганда өҫтөм
лайлаланып бөттө.

лайлалау

ҡ. Лайлалы итеү, лайлаға буяу.

Балыҡ ҡулымды лайлаланы,
ЛаЙЛаЛЫ с, 1. Лайла менән ҡапланған.
Лайлалы йүкә. Лайлалы балыҡ,
2. Лайлаға буялған. Лайлалы ҡул,
ЛАЙНЕр [РУС. {ингл,] и, 1. Билдәле бер мар
шрут менән йөрөгән эре диңгеҙ йәки һауа кара
бы. Океан лайнеры. Пассажирҙар лайнеры.
■ Хәҙер ТУ-154 лайнерҙары Өфөнән көн һайын
юлга сыгасаҡ. «Оовет Башҡортостаны», 1986,
10 июнь.
2.
р ейстағы ҙур пассажир самолёты, һауа

лайнеры.
Л аЙ Ы Ҡ [гәр.] с. 1. Ниндәйҙер талапҡа яуап
бирерлек, тура килерлек; ярарлыҡ, ярашлы,
торошло. Игтибарга лайыҡ. Лайыҡ булыу.
Лайыҡ күреү. Лайыҡ табыу. ■ Эҙлә үҙеңә
лайыҡ пар күңел. И. Насыри. [Егет:] Ул ҡыҙ

менән К үсәк».
3.
и, мәг. Эш-хәлдең ыңғайы, уңайы, яйы.

һүҙ лайыгы сыгыу.

лайыҡлау ҡ. Лайыҡ хәлгә килтереү, лайыҡ
итеү. Лайыҡлап йыр сыгарыу.
лайыҡлы с . Лайыҡ булырлыҡ; лайыҡ.

Лайыҡлы өлөш. Өлкәндәргә лайыҡлы алмашсы.
Лайыҡлы булыу. Лайыҡлы итеү. / Лайыҡлы
рәүештә маҡтау. Лайыҡлы табыу, ш Фәтхел
эше, Фәтхел батырлыгы данга һәм хөрмәткә
Лайыҡлы. р . Ниғмәти. Ә бит ул [Зөлхизә] бә
хеттең иң олоһона лайыҡлы. 3 . Биишева.
л а й ы ҡ һ ы ҙ с . Ниндәйҙер талапҡа яуап бир
мәгән; нимәгәлер ярарлыҡ, ярашлы, торошло
түгел; лайыҡ түгел.
Л аЙ Ы Л Д аУ ҡ. диал. ҡар. лаҡылдау.
ЛаЙЫШ с. диал. Ҡылансыҡ. Лайыш кеше.
лайышланыу ҡ. диал. Ҡылансыҡланыу.

Лайышланып йөрөү.
Л а К 1 [РУе. < ит.] и. Ыҫмаланың ағас, тимер
һ . б. нәмәләрҙе ялтыратыу, боҙолоуҙан һаҡлау
өсөн тыш яғынан буяла торған иретмәһе. Майлы

лак. Спиртлы лак. Лак ялатыу, һалҡында лак
ярыла.
лак 2 и. Дағстандың төп халыҡтарының бе
реһе Ьәм шул халыҡтың бер кешеһе (Кавказ-И берей телдәренең береһендә һөйләшә). Лак

халҡы. Лак ҡыҙы. Лак теле.
ЛаКЁЙ [РУС. <Фр.] и. 1. Баярҙарҙың, эре бай
ҙарҙың шәхси хеҙмәтсеһе. Өҫтөнә форма кейгән
йәш лакейҙар уның [повозканың] өлкән кузлаһы
аҫтына эреле-ваҡлы сумаҙандар тейәне. Һ. Д әү 
ләтшина. / Капиталистик илдәрҙәге ресторан,
гостиниңаға килгән кешене ҡарап, тәрбиәләп
йөрөгән хеҙмәтсе.
2. күсм. Кешегә ярап, кеше иркен үтәп йөрө
гән кеше. Был малайҙан лакей түгел, көрәшсе
сыгасаҡ. С. Агиш.
ЛаКЕЙЛЫҠ и. Лакей (1 мәғ.) хеҙмәте,
лакланыу ҡ. төш. ҡар. лаклау. Лакланган
иҙән. ш Аягында лакланган ботинка. С. Агиш.
ЛАКЛАТЫ У ҡ. йөкм. ҡар. лаклау. Иҙәнде

лаклатыу.
ЛАКЛАУ ҡ. Лак менән буяу, лак яғыу. Өҫтәл
де лаклау, ш Тәгәрмәс, күсәрҙең күп ере эшлән
гәндәр таҡтанан, [уларҙы] заводтагы эшселәр
буяп шыма лаклаган. Ғ. Ғүмәр.
ЛАКЛЫ с. Лак яғылған йәки һөртөлгән, лак
ланған. Лаклы итек. Лаклы шкаф. ш Иркә ..
кисәгә иң яҡшы күлдәген, бейек үксәле ҡара
лаклы босоножкаһын кейеп килгән, Ә. Вәли.
[Бүлмәлә] ялтыр ҡара һоро лаклы яҙыу өҫтәле,

3 . Биишева.
ЛАКМ УС [рус, (гол,] и. Диңгеҙ лишайнигынан яһалған, кислота тәьҫирендә — ҡыҙыл,
минең хыялымдың сагыу ҡояшы һәм ҡанатлы
һелте иретмәһендә күк төҫкә ингән буяҡ. Лакмус
быуынымдың лайыҡ ҡорҙашы. Н. И ҙелбай.
буягы. Лакмус ҡағыҙы лакмус иретмәһе һеңде
Ниндәй яза лайыҡ булыр икән салма кейгән ҡара
релгән ҡағыҙ (һелтелә һәм кислотала реактив
йыланга? X. Ҡунаҡбай.
итеп ҡулланыла).
2.
Әҙәп-тәртипкә һыйған, ярашлы; килешле.
ЛАКОНЙЗМ [РУС. (гр,] и. Һүҙҙәге ыҡсым
Был лайыҡмы айырылып унан йыраҡта торга- лыҡ, ҡыҫҡалыҡ. Лаконизмга миҫал итеп мәҡәл
ның. Ш. Бабич. Хатты уҡыгас, китмәк булды
дәрҙе ,. күрһәтергә мөмкин. К. Әхмәтйәнов.
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ЛаКОНИК с. Ыҡсым,

тсыҫтса итеп әйтелгән.

Лаконик телмәр,
ЛаКТАЦИЯ [РУе. <лат, ] и, физиол. Һөт
биҙҙәренең һауым биреше һәм һауым биргән
осор.
ЛаКТОМЕТр [РУС. (лат.] и. Һөттөң сиФатын
ҡуйылығына тсарап билдәләй торган прибор.

һөттөң куйылыгы лактометр менән үлсәнә.
Л аК Т О С К О П [рус. (лат.] и. Һөттөң ҡуйылы
ғын билдәләй торған прибор.
ЛаҠаБЫЙ с, диал. Мәрәкә, ҡыҙыҡлы. Ла-

кабый һүҙ әйтеү.
Л а ҡ а н и, 1. Ҙур ағас тәпән. Бер лаҡан һыу,
■ Ишектән ингәс тә мейес эргәһендә лаҡан!
Унда йыуынтыҡ туп-тулы, Ғ. Хәйри.
2. күсм. ауы р кәүҙәле кеше. Бөтә эште беҙҙән
эшләтеп, Ғизелбанат үҙе тик ултырмаҡсы. Бер
көн тегене.., әйҙә төш, ит лаҡаны, бергә эшләйек
тип, карауатынан һөйрәнем дә төшөрҙөм.

Л

сығанағы ток тәьҫирендә көндөҙгө яҡты һымаҡ
янған газ булған электр лампаһы.
ЛАМПАС [рус. (фр. ] и. Салбарҙың ике яҡ
йөйө буйлатып баҫҡан бер йәки ике һыҙатлы
таҫма. Генерал лампасы. Ҡаймалы лампас. Ҡ ы 

ҙыл лампас, ш Егеттәрҙең йәшкелт гимнастер
калары ла ҡырынан ҡыҙыл лампас йөгөрткән
зәңгәр салбарҙары ла кәүҙәләренә килешеп,
йәм биреп тора. Д. Исламов.
ЛАМПАСЛЫ с . Лампас баҫҡан. Лампаслы
салбар, ш Йәрмөхәмәтов әүәле башҡорт диви
зияһында хеҙмәт иткән һәм кавалерияны үтә
яратҡанга әле лә лампаслы салбар кейеп йөрөй.
М. Кәрим.

ЛАМПАСЫЙ [р ус. монпансье (фр. ] и. Шәкәр
менән емеш һутынан эшләнгән ҡаты кәнФит.
[Сәхипгәрәй — Ғәлиәгә:] Күстәнәскә бер мөйөш
сәй төр. Аҙыраҡ йөҙөм еләге, лампасый ал.
И. Ғиззәтуллин.

И. Ғиззәтуллин.
лаҡашыу ҡ. диал. Ҡаҡашыу. [Рәхимә:] Ана

ЛАМПОЧКА [РуС.] и. Ток тәьҫирендә ҡыҙған
сымдан яҡтылыҡ биргән быяла баллон. Лампоч

ҡалай бысранып, лаҡашып бөткән, сусҡа бала.

каны патронга бороу. Янган лампочка, ш Беҙ
ҙең бүлмәләге лампочканы алгандар ҙа коридорга ҡуйгандар. С. Агиш. Сагыу яҡтылы лампочка
һүнгәс кенә белделәр — яҡтыра башлаган.

Һ. Дәүләтшина.
Л а Ҡ -Л а Ҡ и. диал. Өкө.
Л аҠ Ы Й с. Йүнләп эшләмәй, гел ҡоро һүҙ
һөйләп йөрөүсән. Лаҡый кеше.
ЛаҠЫЛДаҠ с. Һөйләүгә әүәҫ, күп һөйләүсән. Лаҡылдаҡ кеше.
лаҡылдатыу ҡ. йөкм. ҡар. лаҡылдау.

Ниңә шуны лаҡылдатып ултыраһың, ҡыу ҙа
сыгар.
лаҡылдау ҡ. Һөйл. Күп һөйләү. Лаҡылдап
ултырыу. ■ [Бисә:] Кит, ҡарт убыр, юҡты ла
ҡылдама. Д. Исламов. Йыйылыштагылар ҡул
саба. Сабырҙар шул — дөрөҫөн һөйләйем бит..
Бер ҙә бушты лаҡылдамайым. 3 . Биишева.
Л аҠ Ы Л Д аШ Ы у ҡ. урт. ҡар. лаҡылдау. Ла
ҡылдашып гәп һатыу. Лаҡылдашып ултырыу.
Л аҠ Ы М и. алыҫтан һыу кеүек леберләп
күренгән һауа тулҡыны. Тауҙар алыҫта, лаҡым
эсендә күгәреп ята. Ғ. Ибраһим-Ҡысаҡ.
Л а Л [фарс.] и. иҫк. кит. а л , ҡыҙыл төҫтәге
аҫыл таш.
Л аЛ Ә и. ҡар. ләлә.
Л а м а 1 [тиб.] и. Тибет менән Монголиялағы
будда монахы.
Л А м а 2 [рус. (исп.] и. Дөйәләр ғаиләһенә
ҡараған үркәсһеҙ Көньяҡ Америка хайуаны.
ЛаМ БУҠ [РуС. нанбук] и. Сатинға оҡтаты п
һуғылған ныҡ атлы тауар. [Үмәр:] Бынау һы

бер ҡара нәмә, ламбуҡ тиһән, ебе эрерәк, ни
тип атайҙарҙыр инде.. Үҙемә кәзәкейгә булыр
тип алты аршын алдым. Һ. Дәүләтшина.
ЛАМПА [рус. (фр.] и. 1. Яҡтырта торған
төрлө төҙөлөшлө прибор; шәм. Кәрәсин лампа
һы. Өҫтәл лампаһы. Электр лампаһы.
2. Төрлө эш өсөн махсус маҡсат менән эшлән
гән прибор. Йәбештергес лампа. Электрон лам

паһы.
ф Вольфрам лампаһы яҡтылыҡ сығынағы
вольФрам һ. б. кеүек тиҙ иреп бармаған ме
талдың ток менән ҡыҙған сымы булған электр
лампаһы. Кварц лампаһы ультраФиолет нур
сағылдырған бәләкәй кварц көпшә рәүешендәге
электр лампаһы. Көн яҡтылы лампа яҡтылыҡ

Ф . Иҫәнғолов.
ЛаНГЁТ [РУС. <фр. ]и. Йоҡа ғына итеп телеп
ҡурған ит.
ЛаНДШАФТ [рус. (нем.] и. 1. геогр. Ер
өҫтөнөң үҙенә генә хас рельеФы, климаты, туп
рағы, үҫемлек һәм хайундар донъяһы булған
бер өлөшө. Тау ландшафты. Тундра ландшафты.

Үҙән ландшафты, ш Көнъяҡ Уралдың ландафты ифрат матур. Д. Вураҡаев.
2. иҫк. Урындың дөйөм күренеше, һүрәтләне
ше; пейзаж. Түбәнге Агиҙел буйындагы ланд
шафты йыш ултырган колхоз ауылдарынан
башҡа күҙ алдына килтереүе ҡыйын. М. Хисмә
тов.
3. иҫк. Тәбиғәтте һүрәтләгән сәнғәт әҫәре,
һүрәт.
ЛАНКЫ и. иҫк. "Гөрлө төҫтәге буй-буй тауар.
/ / Ланкы кәзәкей. Ланкы сапан.
ЛАНОЛЙН [РУе. (лат.] и. Һарыҡ йөнөн йыу
ғанда алына торған һарғылт май. Ланолин

һабыны. Ланолин кремы.
ЛАНЦЕТ [РУС. <фр. ] и. Хирургияла ҡулланы
ла торған ике яғы ла үткер осло бысаҡ.
ЛАНЬ [РУе.] и. Боландар ғаиләһенә ингән
ыҡсым матур кәүҙәле йүгерек хайуан.
ЛАҢ [фарс. ] и. Артыҡ йөк булып ауырлыҡ
килтергән нәмә; ауыр йөк.
л а ң ҡ л а ң ҡ оҡш. Эт өргән тауышты белдер
гән һүҙ. Лаңҡ-лаңҡ итеү. Лаңҡ-лаңҡ өрөү.
ЛаҢҠЫЛДаҠ с. 1. Күп өрөүсән. Лаңҡылдаҡ

эт.
2. күсм. кәмһ. Һәр саҡ өрөп торған эт һымаҡ
күп һөйләүсән. Лаңҡылдаҡ кеше.
лаңҡылдатыу ҡ. йөкм. ҡар. лаңҡылдау.

Этеңде лаңҡылдатып өрҙөрәһең дә тораһың.

лаңҡылдау ҡ. 1. Теңкәгә тейеп, өҙлөкһөҙ
өрөү (эткә ҡарата). Байҙың хеҙмәтселәренән

кемдер этте әрләй: «Эй, йүнһеҙ! Мәлһеҙ шулай
лаңҡылдайҙарҙыр шул. Көнөн-төнөн маҙа килте
реп ни!» Я. Хамматов.
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ЛаКОНИК с, Ыксым,

кыҫка итеп әйтелгән.

Лаконик телмәр,

ЛаКТАЦИЯ [рус, (лат,] и, физиол. Һөт
биҙҙәренең һауым биреше һәм һауым биргән
осор.
Л АКТОМ ЕТр [РУС. (лат.] и. Һөттөң сиФатын
ҡуйылығына карап билдәләй торған прибор.
һөттөң куйылыгы лактометр менән үлсәнә.
ЛаКТОСКОП [РУе. (лат.] и. Һөттөң ҡуйылы
ғын билдәләй торған прибор.
Л а Ҡ а Б Ы Й с. диал. Мәрәкә, ҡыҙыҡлы. Ла-

кабый һүҙ әйтеү,
лаҡан и, 1. Ҙур ағас тәпән. Бер лаҡан һыу,
ш Ишектән ингәс тә мейес эргәһендә лаҡан!
Унда йыуынтыҡ туп-тулы, Ғ. Хәйри.
2. күсм. Ауыр кәүҙәле кегле. Бөтә эште беҙҙән
эшләтеп, Ғизелбанат үҙе тик ултырмаҡсы. Бер
көн тегене,,, әйҙә төш, ит лаҡаны, бергә эшләйек
тип, карауатынан һөйрәнем дә төшөрҙөм,
И. Ғиззәтуллин.
лаҡашыу ҡ. диал, Ҡаҡанплу. [Рәхимә:] Ана

ҡалай бысранып, лаҡашып бөткән, сусҡа бала.
Һ. Дәүләтшина.
Л а Ҡ -Л а Ҡ и. диал. Өкө.
ЛаҠЫЙ с. Йүнләп эгпләмәй, гел ҡоро һүҙ
һөйләп йөрөүсән. Лаҡый кеше.
ЛаҠЫЛДаҠ с. Һөйләүгә әүәҫ, күп һөйләүсән. Лаҡылдаҡ кеше.
лаҡылдатыу ҡ. йөкм. ҡар. лаҡылдау.

Ниңә шуны лаҡылдатып ултыраһың, ҡыу ҙа
сыгар.
лаҡылдау ҡ. Һөйл. Күп һөйләү. Лаҡылдап
ултырыу. ■ [Бисә:] Кит, ҡарт убыр, юҡты ла
ҡылдама. Д. Исламов. Йыйылыштагылар ҡул
саба. Сабырҙар шул — дөрөҫөн һөйләйем бит..
Бер ҙә бушты лаҡылдамайым. 3 . Биишева.
ЛаҠЫЛДаШ ЫУ ҡ. урт. ҡар. лаҡылдау. Ла
ҡылдашып гәп һатыу. Лаҡылдашып ултырыу.
ЛаҠЫМ и. Алыҫтан һыу кеүек леберләп
күренгән һауа тулҡыны. Тауҙар алыҫта, лаҡым
эсендә күгәреп ята. Ғ. Ибраһим-Ҡысаҡ.
ЛАЛ [фарс.] и. иҫк. кит. Ал, ҡыҙыл төҫтәге
аҫыл таш.
ЛАЛӘ и. ҡар. ләлә.
ЛАМА 1 [тиб.] и. Тибет менән Монголиялағы
будда монахы.
ЛАМ А 2 [РУС. < исп. ] и. Дөйәләр ғаиләһенә
ҡараған үркәсһеҙ Көньяҡ Америка хайуаны.
ЛАМ БУҠ [РУе. нанбук] и. Сатинға оҡшатып
һуғылған ныҡ ашлы тауар. [Үмәр:] Бынау һы

бер ҡара нәмә, ламбуҡ тиһән, ебе эрерәк, ни
тип атайҙарҙыр инде.. Үҙемә кәзәкейгә булыр
тип алты аршын алдым. Һ. Дәүләтшина.
ЛАМПА [РуС. (фр.] и. 1. Яҡтырта торған
төрлө төҙөлөшлө прибор; шәм. Кәрәсин лампа
һы. Өҫтәл лампаһы. Электр лампаһы.

Л

сығанағы ток тәьҫирендә көндөҙгө Яҡты һымаҡ
янған газ булған электр лампаһы.
ЛАМПАС [РУС. <фр. ] и. Салбарҙың ике Яҡ
йөйө буйлатып баҫҡан бер йәки ике һыҙатлы
таҫма. Генерал лампасы. Каймалы лампас. Ҡ ы 

ҙыл лампас, ш Егеттәрҙең йәшкелт гимнастер
калары ла ҡырынан ҡыҙыл лампас йөгөрткән
зәңгәр салбарҙары ла кәүҙәләренә килешеп,
йәм биреп тора. Д. Исламов.
ЛАМПАСЛЫ с. Лампас баҫҡан. Лампаслы
салбар. ■ Йәрмөхәмәтов әүәле башҡорт диви
зияһында хеҙмәт иткән һәм кавалерияны үтә
яратҡанга әле лә лампаслы салбар кейеп йөрөй.
М. Кәрим.
ЛАМПАСЫЙ [р у с . монпансье (фр. ] и. Шәкәр
менән емеш һутынан эшләнгән каты кәнфит.
[Сәхипгәрәй — Гәлиәгә:] Күстәнәскә бер мөйөш

сәй төр. Аҙыраҡ йөҙөм еләге, лампасый ал.
И. Ғиззәтуллин.
ЛАМ ПОЧКА [РУС.] и. Ток тәьҫирендә ҡыҙған
сымдан яҡтылыҡ биргән быяла баллон. Лампоч
каны патронга бороу. Янган лампочка. ■ Беҙ

ҙең бүлмәләге лампочканы алгандар ҙа коридорга ҡуйгандар. С. Агиш. Сагыу яҡтылы лампочка
һүнгәс кенә белделәр — яҡтыра башлаган.
Ф . Иҫәнғолов.
ЛАНҒЁТ [Рг/С. (фр,] и. Йоҡа ғына итеп телеп
ҡурған ит.
ЛАНДШ АФ Т [рус. (нем.] и. 1. геогр. Ер
өҫтөнөң үҙенә генә хас рельефы, климаты, туп
рағы, үҫемлек һәм хайундар донъяһы булған
бер ө л ө ш ө . Тау ландшафты. Тундра ландшафты.
Үҙән ландшафты. ■ Көньяҡ Уралдың ландафты ифрат матур. Д. Бураҡаев.
2. иҫк. Урындың д ө й ө м күренеше, һүрәтләне
ше; пейзаж. Түбәнге Агиҙел буйындагы ланд

шафты йыш ултырган колхоз ауылдарынан
башҡа күҙ алдына килтереүе ҡыйын. М. Хисмә
тов.
3. иҫк. Тәбиғәтте һүрәтләгән сәнғәт әҫәре,
һүрәт.
ЛАН КЫ и. иҫк. Төрлө төҫтәге буй-буй тауар.
/ / Ланкы кәзәкей. Ланкы сапан.
Л АН О Л Й Н [РУС. (лат.] и. Һарыҡ йөнөн йыу
ғанда алына торған һарғылт май. Ланолин

һабыны. Ланолин кремы.
ЛАНЦЕТ [РУС. ( фр. ] и. Хирургияла ҡулланы
ла торған ике яғы ла үткер осло бысаҡ.
ЛАН Ь [РУС.] и. Боландар ғаиләһенә ингән
ыҡсым матур кәүҙәле йүгерек хайуан.
ЛАҢ [фарс.] и. Артыҡ йөк булып ауырлыҡ
килтергән нәмә; ауыр йөк.
Л А Ң Ҡ Л А Ң Ҡ оҡш. Эт өргән тауышты белдер
гән һүҙ. Лаңҡ-лаңҡ итеү. Лаңҡ-лаңҡ өрөү.
Л АҢ Ҡ Ы Л ДА Ҡ с. 1. Күп өрөүсән. Лаңҡылдаҡ

эт.

2. күсм. кәмһ. Һәр саҡ өрөп торған эт һымаҡ
2. "Гөрлө эш өсөн махсус маҡсат менән эшлән
гән прибор. Йәбештергес лампа. Электрон лам күп һөйләүсән. Лаңҡылдаҡ кеше.
ЛАҢ Ҡ Ы ЛДАТЫ У ҡ. йөкм, ҡар. лаңҡылдау.
паһы.
ф Вольфрам лампаһы Яҡтылыҡ сығынағы
Этеңде лаңҡылдатып өрҙөрәһең дә тораһың.
вольфрам һ . б. кеүек тиҙ иреп бармаған ме
Л АҢ Ҡ Ы Л ДА У ҡ. 1. Теңкәгә тейеп, өҙлөкһөҙ
талдың ток менән ҡыҙған сымы булған электр
өрөү (эткә ҡарата). Байҙың хеҙмәтселәренән
лампаһы. Кварц лампаЬы ультрафиолет нур
кемдер этте әрләй: «Эй, йүнһеҙ! Мәлһеҙ шулай
сағылдырған бәләкәй кварц көпшә рәүешендәге
лаңҡылдайҙарҙыр шул. Көнөн-төнөн маҙа килте
электр лампаһы. Көн яҡтылы лампа яҡтылыҡ
реп ни!» Я. Хамматов.
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2. күсм, кәмһ. Күп һөйл әү.— Күпме лаңҡылдарга мөмкин! Тый телеңде! Я. Хамматов.
л а ң ҡ ы л д а ш ы ү ҡ. урт, кар, лаңҡылдау.
Лаңкылдашып башты ауыртырып бөттөләр,
л а ң л о ң окш. Күмәк кеше геүләп һөйләшкән тауышты белдергән һү ҙ. Лаң-лоң килеү,
л а п окш, Йомшагыраҡ ҙ Ур нәмә килеп төш

төшә зыр килеп, ..кулдары лап-лоп итә ыласын
кеүек. Ш. Бабич.

кәндә йәки һүғылганда һ. б. сыҡҡан таүышты
белдергән Ьүҙ. Лап итеү. Лап итеп килеп улты
рыу, ■ Кеше, йәнһеҙ нәмә кеүек, лап итеп

йыгылды. Уның күлдәге йыртылып бөткән, сәсе
туҙган. Б. Хәсән. Бер заман сылбыр осо шартлап
китеп, төштө Иблес ергә лап итеп. Ш. Бабич.
л а п а й ы у ҡ. һөйл. Киң урын алыу, иркен
ләү; лапшайыу. Лапайып ултырыу,
л а п а й ы ш ы у ҡ. урт, кар, лапайыу. Лапай
ышып ултырыу,
Л а п а Ҡ с, 1. Йәйенке Ьәм тәпәшәк. Лапак
кына һарай, / / Лапак күренеү, Лапак ятыу,
■ һирәк тәҙрәле, лапак кына, ләкин оҙон,
тыштан караганда ла шөкәтһеҙ барак күренде,
И. Ҡәрип. Сыр ялангас лапак тауҙар сәсен
алдырган кеше һымак булып тора, Ж. Кейек
баев.
2. Ҡыҫҡа буйлы, йыуан. Лапак кеше,
ф Лапаҡ өи ҡыйыҡһыҙ өй. Февраль бураны

ауылды ,,күмеп ташлаган, Лапак өйҙәрҙең мө
рйәһе генә күренә, 3 . Виишева. Бигерәк таныш
миңә ошо урам, таныш миңә бынау лапак өй.
В. Әхмәҙиев.

ЛапаЛДЫШ с. диал. Тәпәшәк,
л а п а ҫ и. Ҡыйыҡ ҡуймай түшәп ябылған
тирә-яғы асыҡ кәртә. Лапаҫ башы. ■ Ғариф
агай .. атын тугарҙы һәм лапаҫ аҫтына куйып,
бесәнгә кушты. В. Викбаи. / Ҡар, ямғырҙан

лапрайыу ҡ. Тарбайып күтәрелеп, йәйелеү.

Ат куҙгалагы лапрайып үҫеп киткән.
ЛаПТА [рус.] и. кар. сәпәмә '.
ЛаПТЫрЛаҠ и. Тырпысаға еп урай торған
ҡулайлама.

лаптырлатыу ҡ. Лаптыр-лоптор иттереү,
лаптыр-лоптор килтереү. Лаптырлатып ҙур итек
кейеп алган.

лаптырлау ҡ. Лаптыр-лоптор итеү, лап
тыр-лоптор килеү. Лаптырлап атлап үтеп китте.
лаптырлашыу ҡ. урт. кар. лаптырлау.
лаптыр лоптор окш. Ҙур аяҡ кейемен
һөйрәп атлағанда сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. ■ Рифкәт, лаптыр-лоптор дүрт аяклап
ярга үрмәләне. Ф . Иҫәнғолов.
лапшайтыу ҡ. Киңлеккә йәйелдереү,
йәйенке төҫ биреү, йәлпәштереү. Аяк кейемен
кейеп, лапшайтып бөтөрөү.

лапшайыу ҡ. Киңлеккә йәйелеү, йәйенке
төҫ алыу, йәлпәшеү. Лапшайып бөткән бүрек,
ш Тиҙҙән сәллә урынына лапшайып бөткән
картуз ..кейәсәген уйлап, [Вахиттың] йөрәге
калтыранып китте. М. ҒаФури.
лапшайышыу ҡ. урт. кар. лапшайыу. Лап
шайышып төшөү.
ЛаПШЫҠ с. Лапшайып төшкән һимеҙ тәнле,
яй хәрәкәтле; былҡы.
•
һимеҙ ат артык туйһа, лапшык булыр.
Мәҡәл.
лапшырлатыу ҡ. Лапшыр-лопшор итте
реү, лапшыр-лопшор килтереү. Лапшырлатып

һыу кисеү. Тиреҫтең һары һыуы тулган итеге
менән лапшырлата баҫып, Ғәбделхәкимов йөрөй.

ҡасырып, арба, сана кеүек нәмәләрҙе индереп
ҡуя торған тирә-яғы ҡаплаулы япма. Пожар

Я. Вәлиев.

лапаҫы, ш Арыш тейәгән машиналар бер-бер
артлы лапаҫ аҫтына кайта башлагас, Акназаров
көшөл эргәһенә килде. Ә. Вәли. Снаряжение
ларҙы кояштан һаҡлау өсөн лапаҫтар, аттарга
һоло бирер өсөн улактар эшләнде. С. Әлибаев.
л а п а ш т ы р ы у ҡ. һөйл. Бөтә иңенә, яҫылығ
ына йәйелтеү. Лапаштырып һалыу. Лапаштыра
һугыу.
л а п а ш ы у ҡ. һөйл. Ергә һеңешкән кеүек
йәйелеү. Лапаштырып һалыу. Лапаштыра
һугыу.
л а п а ш ы у ҡ. һөйл. Ергә һеңешкән кеүек
йәйелеү. Лапашып ултырыу. Тапап һалынмаган
кәбән лапаша.
Л а П -Л а П , лап та лап окш. Ҡ абат-ҡабат лап
иткән тауышты белдергән Һү ҙ. Лап-лап баҫыу.
Лап-лап итеү. ■ Өлкән канаттарын лап-лап
кагып, бөркөттәр осоп үтә. Ғ. Ғүмәр. Айыу йөрөй
лап-лап, йәшел елканы һаклап. Ә. И хсан. Бер
заман көҙ етеү менән имән әкәләләре бешеп,
сыскан ояларына лап та лап килеп төшә, ти

шыр-лопшор

(Әкиәттән).

ЛаП-ЛОП, лап та лоп окш. Ҡабат-ҡабат лап
итеп төшөп, һуғылғанда сыҡҡан тауышты бел
дергән Ьүҙ. Лап-лоп атлау. Лап-лоп бәрелеү.
Лап-лоп һугылыу, ■ [Булат:] Тишеккә башым
ды тыгып кына өлгөрҙөм, лап-лоп аяк тауышы
ишетелде, К. Кинйәбулатова. Эй төшә Иблес,

лапщырлау

ҡ. Лапшыр-лопшор итеү, лап
килеү. Кейемдәре лапшырлап

торган йөҙләгән кеше яр буйындагы йәшел
үләнгә ултырҙы. Ғ. Ғүмәр.
лапшыр лопшор окш. Лыс һыу кейем
менән атлағанда сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Лапшыр-лопшор атлау. Лашыр-лопшор һыу

кисеү.

ЛаПШЫУ ҡ. һөйл. Ныҡ арыуҙан быуынһыҙ
ланыу, хәлдән тайыу. Дошмандан касып, юл

яҙҙырып..күпме ауыр юл үттеләр. Аттары
лапшып, үҙҙәре тамам йонсоп бөттө. Ғ. Х өсәйе
нов.

лапы и . 1. Һай ергә тығылып ятҡан бүрәнә
ләр өйөмө, һыу быуылган якка һаман агас йы
йыла, өҫтө-өҫтөнә өйөлә, ҙурая, оҙоная, кайһы
сактарҙа яртышар километрга һуҙыла. Бына
шул инде лапы тигәндәре. Ғ. Ғүмәр. Йылганың
тар урынына бер бүрәнә аркыры яткан да
шуга үрҙән төшкән башкалары төртөлөп лапы
барлыкка килгән. Ф . Иҫәнғолов.
2.
ауған ағастар, ботаҡтар, яҙғы ташҡындан
ҡалған сүп-сарҙар өйөмө. Бер өйкөм тал ҡороган. Аяк аҫтында лапы булып ята. Й. Солтанов.

Тауыштан ҡото осоп, яҡындагы лапы аҫтынан
куян сыгьт ҡасты. Н. Мусин,
лапылау ҡ. диал. Болартыу. Өйҙө лапылау.
лапылдатыу ҡ. 1 . Лап-лоп иттереү, лаплоп килтереү. Лапылдатып атлау, шя Кыҙ төҫө,

Л

ЛАП

ЛАС

бите, бөтә кәүҙәһе менән үпкә белдереп, ҙур
быймалары менән лапылдата баҫып сыгып китте.

лер биҙаланып, ларһылдап өрә, Т. Хәйбуллин.
2. күсм, һөйл. Әрләп, ҡысҡырыныу.

Н . Ҡ отдосов.
2. күсм. Күп һөйләргә юл тсуйыу. Лапылдатма

әле шул радиоңды,

лапылдау ҡ. 1. Лап-лоп итеү, лап-лоп
килеү. Вәхитовтың итек өҫтөнән кейгән калушы
бушаҡ — атлаган һайын лапылдап бара, М. Та
жи. Ҡайҙандар ,,лапылдап әйләнгән һыу тирмә
ненең тауышы килә. И. Насыри.
2. күсм. Күп һөйләү. Лапылдап ултырыу.
лапылдашыу ҡ. урт. ҡар. лапылдау.
Лапылдашып төшөү. Лапылдашып ултырыу.
■ ... Китаптар лапылдашып иҙәнгә төштө.
Ә. Байрамов. Уңды-һулды белмәй лапылдашып
ултырган алтмышлап кеше бер юлы шып туҡ
таны. Ғ. Дәүләтшин.
ЛаПЫЛЫҠ и. 1. Йылға үҙәненә бүрәнә ты
ғылған урын. Лапылыҡтан йылга аша сыҡтым.
2. а ға с күп йығылған, ботатстар өйөлөп яттсан
урын. Бабай лапылыҡты бүҫелдерә баҫып, йылга
ситенә үтә. Й. Солтанов.
3. диал. Шырлытс. Ҡомалаҡ сыбыгы үрмәлә

гән ҡуйы лапылыҡтар аша йыртҡыс януар һуҡ
маҡтары буйлап был ҡатын көн һайын алга
атланы. И. Ғиззәтуллин.
ЛаПЫШ с. ҡар. лапшыҡ.
Л а р [РуС. ларь] и. аҙы ҡ-түлек, ашлытс, он
һәм баштса нәмә һалыу өсөн тсулланылған ҙур
татста һандытс; әрйә. Ҡатын-ҡыҙ ер баштарына

ҙур-ҙур ларҙар ултыртып, шуларга үҙәк ырҙын
табагынан автомашина менән минераль ашлама
ташыны. Т. Килмөхәмәтов.
ЛарЁК [Рг/С.] и. Ваҡ-төйәк һата торған бәлә
кәй магазин. Күсмә ларек, ш Рәхмәтулла магазинга инеп, үҙенә кәрәкле тауарҙарҙы ала ла
ларегында һата. С. агиш .

ларҡайыу

ҡ. Һимеҙлеккә сыҙай алмау.

Анау кеше ҡайһылай ларҡайып ултыра,
Лар-ЛОр оҡш, 1. Яр Һалып батсырған һыйыр,
һарытс тауышын белдергән һүҙ. Лар-лор баҡы
рыу, Лар-лор килеү,
2. күсм. Ҡысҡырып һөйләп, ғауғалап йөрөгән
кеше тауышын белдергән һүҙ. Лар-лор итеү.
Лар-лор килеү. Лар-лор һөйләшеү, ■ Хәйҙәровҡа фашистарҙың тамаҡ төбө менән лар-лор
ҡысҡырыуҙары ,,ишетелеп тора, Ә. И хсан.
Л А Р Ҫ оҡш, 1. Оло эттең өргән тауышын
белдергән һүҙ. Ларҫ итеү, ■ Ҙур ялбыр ҡара
эт, уҫал күҙҙәрен алартып, осло тештәрен
ыржайтып, ларҫ итеп өрөп ҡапыл уга [Айбулат
ка] ташланды, Һ. Дәүләтшина.
2. Бик үк ҡаты булмаған ҙур ауыр нәмә ауған
да сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ; гөрҫ. [Мин

айыу га] терәп тигәндәй атып ебәрҙем. Ларҫ итеп
йыгылды ла үлде, Н. Мусин. Ғәмилә ларҫ итеп
урынга барып ятып, иренә һыйынды, Б. Бикбай.
ларҫ лорҫ оҡш. Оло эт оҙаҡ итеп өргән
тауышты белдергән һүҙ. Ларҫ-лорҫ итеү. Ларҫлорҫ өрөү, Ш Төндә йөрөгән ниндәй һәптән
был тип муйнактар ларҫ-лорҫ өрөп тороп ҡалды
лар, Б. Вәлит.
ларһылдатыу к. йөкм. ҡар, ларһылдау.
ларьылдау ҡ. 1. Ларҫ-лорҫ өрөү. Төн тымырыҡ. Тик Ыласын карттың муйнагы, ниңә

ларылдаҡ с . 1 . Гел генә баҡырып тороусан.

Ларылдаҡ һыйыр,
2. күсм, Һәр ваҡыт ҡысҡырып һөйләп, ғауға
лап йөрөүсән. Ларылдаҡ кеше,
л а р ы л д а т ы у ҡ. йөкм, ҡар, ларылдау.
л а р ы л д а у ҡ. 1. Лар-лор килеү (һыйыр,
һарыҡҡа ҡарата).
2. күсм. Өҙлөкһөҙ ҡысҡырып һөйләү, ғауға
лау. Ларылдап һөйләшеү. ■ Бандиттар аҡы

рышты. Уларҙың ларылдауын еңеп, урам бак
саһы аша йәштәр тауышы ишетелде. Һ. Д әүләт
шина.

л а р ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. ларылдау,
л а с оҡш. Йәбешкәк, һыулы нәмәне иҙәнгә,
ҡаты ергә бәргәндә, төкөргәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Лас итеү. ш Убырлы ҡарсыҡ
ергә лас иттереп бер төкөрһә — эт була, бер
ҡаҡырһа — килеһап була (Әкиәттән).
ф Лас йәбешеү 1) үҙле, һыулы иҙмә нимәгәлер
ныҡ һылашыу. Балсыҡ стенага лас йәбеште;
2) диал. сат йәбешеү. Кукурузга һыйыр лас

йәбешә.

ласҡ оҡш. Йәбешкәк, һыулы нәмәне бәргән
дә йәки иҙгәндә, төкөргәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Ласҡ итеү. Ласҡ иттереү.
ласҡ ласҡ оҡш. Ҡ абат-ҡабат ласҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ласк-ласҡ килеү. Ласҡласҡ итеү.

ласҡ лосҡ

тауышты

оҡш. Оҙаҡ ваҡыт ласҡ иткән
белдергән һүҙ. Ласҡ-лосҡ атлау.

Ласҡ-лосҡ итеү. Ласҡ-лосҡ килеү.
ласҡылдатыу к. Ласҡ-ласҡ

иттереү,
ласҡ-лосҡ иттереү; ласҡ-лосҡ килтереү. Лас

ҡылдатып батҡаҡ кисеү. Ласҡылдата төкөрөү.
■ [Салиха:] Кейәүгә бирерлек ҡыҙ булганһың,
ласҡылдатып һагыҙ сәйнәп йөрөмәҫһең инде.
Ж. Кейекбаев.

ласҡылдау ҡ. Ласҡ-ласҡ итеү, ласҡ-лосҡ
килеү. Аяҡ аҫты бысраҡ, ласҡылдап ята.
Л а С Л а м а * . ласлама һыу бик ныҡ һыу; лыс
һыу. Ташҡын шәбәйгәс, һыу күпер өҫтөнә һир
пелеп ята. Аяҡ аҫты ласлама һыу була. М. Тажи.
лас лас оҡш. Ҡабат-ҡабат лас иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Лас-лас сәйнәү. Лас-лас
һугыу. ш [Сәйфелмөлөк] бер туҡтауһыҙ ..
лас-лас һагыҙ сәйнәй. 3. Ғәлимов.
ласлатыу ҡ. Лас иттереү. Бригадир ҡулын
һелтәп, асыуынан ласлата төкөрөп ҡуйҙы.
Б. Бикбай.

ЛаС-ЛОС оҡш. Оҙаҡ ваҡыт лас иткән тауыш
ты белдергән һүҙ. Лас-лос ашау. Лас-лос атлау.
Лас-лос итеү. ш Яңыраҡ яуган яҙгы епшек
ҡарҙан лас-лос баҫып килгән Нәфисә, ирҙәрҙе
күреп, шып туҡтаны. Я. Хамматов. Аяҡтарын
алмашлап баҫҡан һайын Зыяның .. сабаталары
лас-лос килә ине. М. Тажи.
ласт оҡш. ҡар. лас. Мәгүзә ласт иттереп
Фатиманың битенә төкөрҙө. Б. Бикбай.
Л а С Т а [рус. ласты] и. ҡар. йөҙгөс. Аяҡҡа
ласта кейеү.
ЛаСТ-ЛаСТ оҡш. ҡар. лас-лас.
л а с т - л о с т оҡш. Оҙаҡ ваҡыт ласт иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ласт-лост итеү. Ласт-
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бите, бөтә кәүҙәһе менән үпкә белдереп, ҙур
быймалары менән лапылдата баҫып сыгып китте.

лер биҙаланып, ларһылдап өрә. Т. Хәйбуллин.
2. күсм. һөйл. Әрләп, ҡысҡырыныу.

Н. Ҡ отдосов.
2. күсм. Күп һөйләргә юл ҡуйыу. Лапылдатма

әле шул радиоңды.

лапылдау ҡ. 1. Лап-лоп итеү, лап-лоп
килеү. Вәхитовтың итек өҫтөнән кейгән калушы
бушак — атлаган һайын лапылдап бара. М. Та
жи. Ҡайҙандар ..лапылдап әйләнгән һыу тирмәненең тауышы килә. И. Насыри.
2. күсм. Күп һөйләү. Лапылдап ултырыу.
лапылдашыу ҡ. урт. ҡар. лапылд ау.
Лапылдашып төшөү. Лапылдашып ултырыу,
ш ... Китаптар лапылдашып иҙәнгә төштө.
Ә. Байрамов. Уңды-һулды белмәй лапылдашып
ултырган алтмышлап кеше бер юлы шып туҡ
таны. Ғ. Дәүләтшин.
ЛаПЫЛЫҠ и. 1. Йылга үҙәненә бүрәнә ты
ғылған урын. Лапылыҡтан йылга аша сыҡтым.
2. Ағас күп йығылған, ботаҡтар өйөлөп ятҡан
урын. Бабай лапылыҡты бүҫелдерә баҫып, йылга
ситенә үтә. Й. Солтанов.
3. диал. Шырлыҡ. Ҡомалаҡ сыбыгы үрмәлә

гән ҡуйы лапылыҡтар аша йыртҡыс януар һуҡ
маҡтары буйлап был ҡатын көн һайын алга
атланы. И. Ғиззәтуллин.
ЛаПЫШ с. ҡар. лапшыҡ.
Л а р [рус. ларь] и. Аҙыҡ-түлек, ашлыҡ, он
һәм башҡа нәмә һалыу өсөн ҡулланылған ҙур
таҡга һандыҡ; әрйә. Ҡатын-ҡыҙ ер баштарына

ҙур-ҙур ларҙар ултыртып, шуларга үҙәк ырҙын
табагынан автомашина менән минераль ашлама
ташыны. Т. Килмөхәмәтов.
Л А р ЁК [рус.] и. Ваҡ-төйәк һата торған бәлә
кәй магазин. Күсмә ларек. ■ Рәхмәтулла магазинга инеп, үҙенә кәрәкле тауарҙарҙы ала ла
ларегында һата. С. Агиш.

ЛАрҠАЙЫУ

ҡ. Һимеҙлеккә сыҙай алмау.

Анау кеше ҡайһылай ларҡайып ултыра.
Л А р Л О р оҡш. 1. Яр һалып баҡырған һыйыр,
һарыҡ тауышын белдергән һүҙ. Лар-лор баҡы
рыу. Лар-лор килеү.
2. күсм. Ҡысҡырып һөйләп, ғауғалап йөрөгән
кеше тауышын белдергән һүҙ. Лар-лор итеү.
Лар-лор килеү. Лар-лор һөйләшеү, ■ Хәйҙәровҡа фашистарҙың тамаҡ төбө менән лар-лор
ҡысҡырыуҙары ,,ишетелеп тора, Ә. И хсан.
Л Ар Ҫ оҡш. 1. Оло эттең өргән тауышын
белдергән һүҙ. Ларҫ итеү, ■ Ҙур ялбыр ҡара

эт, уҫал күҙҙәрен алартып, осло тештәрен
ыржайтып, ларҫ итеп өрөп ҡапыл уга [Айбулатҡа] ташланды, Һ. Дәүләтшина.
2. Бик үк ҡаты булмаған ҙур ауыр нәмә ауған
да сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ; гөрҫ. [Мин

айыу га] терәп тигәндәй атып ебәрҙем. Ларҫ итеп
йыгылды ла үлде, Н. Мусин. Ғәмилә ларҫ итеп
урынга барып ятып, иренә һыйынды, Б. Бикбай.
Л А р Ҫ Л О р Ҫ оҡш. Оло эт оҙаҡ итеп өргән
тауышты белдергән һүҙ. Ларҫ-лорҫ итеү, Ларҫ-лорҫ өрөү, ш Төндә йөрөгән ниндәй һәптән
был тип муйнаҡтар ларҫ-лорҫ өрөп тороп ҡалды
лар, Б. Вәлит.
Л А р ҺЫ Л Д АТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ларһылдау.
ЛАрҺЫЛД АУ ҡ. 1. Л арҫ-лорҫ өрөү. Төн тымырыҡ. Тик Ыласын ҡарттың муйнагы, ниңә

Л А р Ы ЛДАҠ е. 1 . Гел генә баҡырып тороусан.

Ларылдаҡ һыйыр.
2. күсм. Һәр ваҡыт ҡысҡырып һөйләп, ғауға
лап йөрөүсән. Ларылдаҡ кеше.
Л А р Ы ЛДАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. ларылдау.
Л Ар Ы ЛДАУ ҡ. 1. Лар-лор килеү (һыйыр,
һарыҡҡа ҡарата).
2. күсм. Өҙлөкһөҙ ҡысҡырып һөйләү, ғауға
лау. Ларылдап һөйләшеү. ■ Бандиттар аҡы

рышты. Уларҙың ларылдауын еңеп, урам баҡ
саһы аша йәштәр тауышы ишетелде. Һ. Д әүләт
шина.
Л А р ЫЛДАШЫУ ҡ. урт. ҡар. ларылдау.
ЛАС оҡш. Йәбешкәк, һыулы нәмәне иҙәнгә,
ҡаты ергә бәргәндә, төкөргәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Лас итеү. ■ Убырлы ҡарсыҡ
ергә лас иттереп бер төкөрһә — эт була, бер
ҡаҡырһа — килеһап була (Әкиәттән).
+ Лас нәбешеү 1) үҙле, һыулы иҙмә нимәгәлер
ныҡ һылашыу. Балсыҡ стенага лас йәбеште;
2) диал. сат йәбешеү. Кукурузга һыйыр лас

йәбешә,
Л АСҠ оҡш. Йәбешкәк, һыулы нәмәне бәргән
дә йәки иҙгәндә, төкөргәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Ласҡ итеү. Ласҡ иттереү.
Л АСҠ Л АСҠ оҡш. Ҡабат-ҡабат ласҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ласҡ-ласҡ килеү. Ласҡ-

ласҡ итеү.
Л АСҠ Л О С Ҡ оҡш. Оҙаҡ ваҡыт ласҡ иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ласҡ-лосҡ атлау.

Ласҡ-лосҡ итеү. Ласҡ-лосҡ килеү.
Л АСҠ Ы ЛДАТЫ У ҡ. Ласҡ-ласҡ иттереү,
ласҡ-лосҡ иттереү; ласҡ-лосҡ килтереү. Лас

ҡылдатып батҡаҡ кисеү. Ласҡылдата төкөрөү.
■ [Салиха:] Кейәүгә бирерлек ҡыҙ булганһың,
ласҡылдатып һагыҙ сәйнәп йөрөмәҫһең инде.
Ж. Кейекбаев.
Л АСҠ Ы Л ДАУ ҡ. Ласҡ-ласҡ итеү, ласҡ-лосҡ
килеү. Аяҡ аҫты бысраҡ, ласҡылдап ята.
ЛАСЛАМА: ласлама һыу бик ныҡ һыу; лыс
һыу. Ташҡын шәбәйгәс, һыу күпер өҫтөнә һир
пелеп ята. Аяҡ аҫты ласлама һыу була. М. Тажи.
ЛАС ЛАС оҡш. Ҡ абат-ҡабат лас иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Лас-лас сәйнәү. Лас-лас
һугыу. ■ [Сәйфелмөлөк] бер туҡтауһыҙ ..
лас-лас һагыҙ сәйнәй. 3 . Ғәлимов.
ЛАСЛАТЫ У ҡ. Лас иттереү. Бригадир ҡулын

һелтәп, асыуынан ласлата төкөрөп ҡуйҙы.
Б. Бикбай.
ЛАС-ЛО С оҡш. Оҙаҡ ваҡыт лас иткән тауыш
ты белдергән һүҙ. Лас-лос ашау. Лас-лос атлау.

Лас-лос итеү. ш Яңыраҡ яуган яҙгы епшек
ҡарҙан лас-лос баҫып килгән Нәфисә, ирҙәрҙе
күреп, шып туҡтаны. Я. Хамматов. Аяҡтарын
алмашлап баҫҡан һайын Зыяның .. сабаталары
лас-лос килә ине. М. Тажи.
ЛАСТ оҡш. ҡар. лас. Мәгүзә ласт иттереп
Фатиманың битенә төкөрҙө. Б. Бикбай.
ЛАСТА [рус. ласты] и. ҡар. йөҙгөс. Аяҡҡа
ласта кейеү.
Л AC T-Л ACT оҡш. ҡар. лас-лас.
Л АСТ-ЛОСТ оҡш. Оҙаҡ ваҡыт ласт иткән
тауышты белдергән һүҙ. Ласт-лост итеү. Ласт-
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-лост килеу, ■ Аяҡ аҫты ласт-лост итеп тора.
Өҫтән ҡар ҡатыш ямгыр яуа, X. Ғиләжев,

рәхәт-рәхәт һөйләшеп, латифалар әйтешеп ..
ултырыр ине. Р. Ф әхретдинов.
2. {баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
Л а Т Л а У [рус. латать] ҡ. диал. Й үнәтеү.
Тирмәнкәйҙәр еңел ҡулдан кәмә латлап бирҙе
ләр. Д. Юлтый.
латыш и. Латыш республикаһыының төп хал

ластылдатыу ҡ. Ласт ласт иттереү; ластлост килтереү. Эт ластылдатып һурпа ялай,
С. Кулибай.
ластылдау ҡ. Ласт итеү, ласт-ласт килтеү.
Аяҡ аҫты баҫҡан һайын ластылдап ята,
ластыр лостор оҡш. Һыуҙы, батҡаҡты
кискәндә сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Ла
стыр-лостор төшөп китеү, ш Төн ҡараңгы. Ҡар
лы-боҙло ямгыр яуа. Аяҡ аҫты баткак,, Ҡайһыбыҙ быйма, ҡайһыбыҙ сабата кейгән, ластырлостор баҫып барабыҙ, Ғ. Кәримов. Урамдарҙан
киләм ластыр-лостор, К. Кинйәбулатова.
Л аҪ Б Ы р с, 1. Оҙон, ҡуйы йөнлө; ялбыр. Лаҫ
быр эт. Лаҫбыр тун, ш Көтөүенән айырылып
сыҡҡан бер бәпкәне лаҫбыр һары эт баҫтырып
килгәнен иң тәүҙә Сабирйән күреп алды, М. Хәйҙэров.
2. Ялбырап торған, тарбаҡай. Дим буйы һине

саҡыра. Әйҙә ,,уның тулҡындарын ярып кәмәлә
йөҙ, һикереп ҡомло ярҙарына баҫ. Лаҫбыр тал
лыҡтарына инеп югал. М. Ғәли. / күсм. Ҡ аба
рып, ялбырлап торған [болотҡа ҡарата]. Дауыл
еле менән тулап-ҡайнап лаҫбыр болот килә.
М. Ғәли.
Л а Ҫ П а Ң Л а У ҡ. Туҙғып, тарбаҡайланыу
(үҫемлеккә ҡарата); ялбырлау. Киләһе йылдар

ҙа уга [тарыга] юл йәнә киңерәк асыласаҡ: ул
башҡа культуралар менән бер рәттән үҙен тиң
тотоп, лаҫпаңлап ултырасаҡ, Р. Низамов.
ЛАТЕКС [РУС. <лат.] и. Каучук, гуттаперча
өсөн сырьё хеҙмәтен үтәгән үҫемлектәрҙән алы
на торған һөт һымаҡ һут. Тәбиги латекс. Синте

тик латекс. Яһалма латекс. Каучук латексы.
Л АТИН и. 1. Боронғо Италияның Лаңиума
әлкәһендә йәшәгән халыҡ. Латин алфавиты. Ла
тин теле. Латин культураһы.
2. Егерменсе йылдар аҙағынан ҡырҡынсы йыл
ға хәтле башҡорт телендә ҡулланылған алФавит.

Латин таныу, ш Ғизитдин агай .. латинды бер
аҙ һупаларга өйрәнгән. Д. Исламов.
ЛАТИНЛаШТЫРЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. латин
лаштырыу. Латинлаштырылган алфавит.
ЛаТИНЛаШ ТЫр ЫУ ҡ. Яҙманы латин алФавитына күсереү. Алфавитты латинлаштырыу.
ЛаТИНСа Р. Латин телендә. Латинса аңла

шыу. Латинса уҡыу.

ЛаТИНСЫЛЫҠ и. 20-се йылдарҙа ғәрәп
алФавитынан латинға күсеү яғында торған
ижтимағи ағым. Латинсылыҡ хәрәкәте. Латин
сылыҡ шауҡымы.
Л а Т И Ф [ гәр.]. с. 1. Яғымлы, һөйкөмлө, гүзәл,
матур; иркә. Латиф ел. ш Йәйҙең йылы, матур
ҡояшы латиф нурҙарын һәр нәмәгә бер тигеҙ
һибә. Ф . Вәлиев. Изге таң! Байрам таңы!.. Ул
латиф алһыу күгең дә — ниндәй сикһеҙ, ниндәй
ҙур?! Б. Мирзанов. Төҙәлә ҡыш буйы арыган,
зәгиф тәндәр латиф йәйҙә. Ғ. Иҫәнбирҙин.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Латиф тән (йәки кәүҙә) матди булмаған
рухани зат. Латиф кәүҙәң нурҙа йөҙгән кеүек,
иләҫ-миләҫ итә алдымда. X. Ғәбитов.
Л а Т И Ф а [ғәр.] и. иҫк. кит. 1. Тапҡыр һүҙ,
көләмәс. Ғәббәс мулла ҡатыны илә берлектә
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ҡын тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең бер
кешеһе. Латыш халҡы. Латыш ҡатыны. Латыш

теле.
Л аТ Ы Ш С а Р. 1. Латыш телендә. Латышса
уҡыу. Латышса һөйләшеү.
2. Латыштар кеүек. Латышса бейеү. Латышса
кейенеү.
Л а У окш. 1. Ғауғалап, шаулап өргән эт тауы
шын белдергән һүҙ. Эте сыҡты лау өрөп, һалдат
сыҡты йүгереп (Һамаҡтан).
2. и. мәг. күсм. Көслө шау-шыулы тауыш. Лау
итеү. ■ Йәмле яҙҙа һандугас, һәр төрлө ҡош
һайрауҙары, саз ине йәш күңелемә һәр бер тәбигәт лауҙары. Д. Юлтый.
лаулатыу 1ҡ. йөкм. ҡар. лаулау 1 1. Этте
лаулатыу.
лаулатыу 2 ҡ. Ныҡ ялҡынландырыу. Бер
етеҙ малай лаулатып усак утын өргөләй.
М. Тажи.
Л а У Л а У 1 ҡ. 1. Л ау-лау итеү (эткә ҡарата).

Көн дә лаулап өргән Алабай ҙа .. бөгәрләнеп
ята тын гына. Т. Йәнәби.
2. күсм. Ныҡ ш аулау, шау-шыу итеү. Ҡапҡа
нан лаулап Бәҙекәй әбей килеп инде. С. агиш.

лаулау 2 к.Ныҡ ялҡынланып, геүләү; л әү
кеү. Фашист өңө лаулап, сайрап янһа, күк та
ҙарыр һөрөм, төтөндән, М. Тажи.
Л а У -Л а У оҡш. 1. Ғауғалап, шаулап өргән эт
тауышын белдергән һүҙ. Лау-лау өрөү,
2. и, мәг күсм. Көслө ш ау-шыу.— Иллә,
лау-лау тип, исемде белмәй кушмагандар был
Шогайга. С. агиш.
Л аУ Л Ы с. Шау-шыулы; тауышлы. [Яҙыусы]
үҙен әйләндереп алган лаулы тормошто мөбәләгә тәшбиһтәр менән кәүҙәләндерергә тырыша,
унда реализм аҙ, әммә уның төбөндә яҡшы
теләк бар. Д. Юлтый.
ЛаУЛЫ Й с. Туҙған ялбыр сәсле. Лаулый баш.
Л а У р ЕАТ [РуС. (лат.] и. Ф ән, сәнғәт һәм
әҙәбиәт өлкәһендәге ҙур хеҙмәт өсөн бирелә
торған дәрәж ә һәм шул дәрәж әне алған кеше.

Ленин премияһы лауреаты. Салауат премияһы
лауреаты. Пианистарҙың халыҡ-ара конкурсы
лауреаты, m [Тайфур — Алмасовҡа:] Рәхим ит,
бына ошо инде Гөлсәсәк, минең партнёргиам.
.. Ике конкурс лауреатыбыҙ. Ш. Бикҡол.
Л А У р Е аТ Л Ы Ҡ и. Лауреат исеме.
ЛаУЫЛДаҠ с. Ҡысҡырып, шаулап барыусан. Лауылдаҡ кеше.

лауылдау ҡ. 1. Л ау-лау итеү, лау-лау
килеү (эткә ҡарата).
2. күсм. Тауыш күтәреү, шау-шыу килеү.
Лауылдап йөрөү. ■ [Ҡатын:] Лауылдап тик
торалар, бер ҙә ишетеп булмай. Т. Баи
ш ев.— Минеке һәйбәт, минекен ал,— тип лауыл
дай башлай алма һатыусылар. Р. Солтангәрәев.
лауылдашыу ҡ. урт. ҡар. лауы лдау.—

Кәнишнә алдаша! Гөнаһһыҙ кешенең өҫтөнә быс
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раҡ ыргытырга нисек оялмай, — тип барыһы ла
лауылдашты, В. Н аФиков.
Л аУ Ы р и, 1. Ҡып-ҡыҙыл булып сурайып,
эренләп аҡҡан муйын шешеге; ҡылауыр. Лауы
ры аҙган,
2
(йәки лауыр үләне) Шул ауырыуҙан дауа

лаштырлата баҫып, Бибисара абыстай килеп
инде. 3 . Биишева.

итеп ҡулланылған оҙонса аҡһыл йәшел япраҡлы
үлән. Лауыр йәй көсөкләй. Ирҙәргә иркәген,

катын-кыҙга сәскә атканын алабыҙ,
Л а Ф [фарс, ] и. Маҡтансыҡ буш һүҙ. Океандагы ҡайһы бер сит илдәр яңы һугыш теләп лаф
орҙолар, Ә. Харисов. Лаф ороу маҡтанып, ҡа
бартып һөйләү; шапырыныу. [Мазһар — Бик
мәткә:] Йыйылыш яһаганда, һин кәпрәйҙең,
армияга китеү беҙҙең өсөн кыуа?шс, тигән булып
лаф орҙоң бит. С. агиш.
• Лаф менән былау бешмәҫ. Мәҡәл.
Л аФ Ё Т [РуС. (фр.] и, 1. Туп ҡуя торған ста
нок. Йөрөмәле (күсмә) лафет. Стационар лафет.
Ярым стационар лафет. Орудие лафеты. Лафет
ҡа ҡуйыу.
2. "Тағылма урғыс машина. Ургыстың эше тиҙ
генә яйланманы, оҙаҡ көйләнеләр. Шунан һуң
гына лафет үҙенең артынан сабылган тигеҙ
яҫмалар ҡалдырып, алга шыуҙы. Я. Хамматов.
Игендең бер бөртөгөн дә әрәм итмәйәсәкбеҙ.
Бөтә лафеттарга ла башаҡ күтәргестәр ҡуябыҙ.
Р. Ғабдрахманов.

ЛаФЕТЛЫ с. Л аФетҡа (2 мәғ.) тағылған.
М. Мөхәмәтуллин былтыр лафетлы ургыста
600 гектарга яҡын иген урҙы. Ғ. Рамазанов.
ЛаФЕТСЫ и. Л аФет менән ашлыҡ урыусы.
Л аШ М аН [гәр.] и. тар. 1. Беренсе донъя
һуғышы ваҡытында тыл хеҙмәтен үтәгән ғәскәр.

Порт-Артур тигән таш ҡала тороп ҡалды дошманга.. Караптары кыйратылгас, батырҙар
калды лашманга (Бәйеттән).
2. Хеҙмәттән һәм һалымдан бушатылып, ка
раптар төҙөүгә ағас ҡырҡҡан дәүләт крәҫтиәне.

Лашманга ебәрелеү ҙә еңел түгел. Унда киткән
дәр карап яһау өсөн ҡара урман эсенән сыҡмай
агас ҡырҡа. Ғ. Ибраһимов.
Л аШ М аН С Ы и. тар. Лашман хеҙмәтен үтәп
йөрөгән кеше.

ЛаШМаНСЫЛЫҠ и. тар. Лашман

хеҙмәте.

[Татар, мишәр, муҡшы, сыуаш, мари] Казан
ягынан меңәрләп килеп, элек үҙҙәренә һалынган
душ налогынан, лашмансылыктан, рекрут би
реүҙән ҡотолоу йәки уларҙы аҙайтыу өсөн
яҙыла. Ғ. Фәхретдинов.
л а п ш а й ы у ҡ. диал. Лапшайыу. Лашпайган
бүрек. Лашпайган портфель.

лашпырлатыу

ҡ. Лашпыр-лошпор итте
реү, лашпыр-лошпор килтереү. Лашпырлатып

һыу кисеү.

лашпырлау ҡ. Лашпыр-лошпор итеү,
лашпыр-лошпор килеү. Аяк аҫты лашпырлап
ятҡан һыу.

лашпыр лошпор оҡш. Кейем менән һыу
кискәндә йәки лыс һыу кейем менән барғанда
сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Лашпыр-лош

пор атлау. Лашпыр-лошпор итеү. Лашпырлошпор килеү.

лаштырлатыу ҡ. Лаштыр-лоштор итте
реү, лаштыр-лопггор килтереү. Ул ара булмай

Л

лаштырлау ҡ. Лаштыр-лоштор итеү, лаш
тыр-лоштор килеү. Лаштырлап атлау. Лыс һыу
кейеме атлаганда лаштырлап тора.
лаштьшлашыу ҡ. урт. ҡар. лаштырлау.
лаштыр лошггор оҡш. Лыс һыу кейем

менән барғанда йәки ҙур йомшаҡ аяҡ кейемен
һөйрәп атлағанда сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. [Ғәфиәт:] һиңә рәхәт тә ул! Ә бына миңә
быймам менән лаштыр-лоштор һаҙ кисеп ҡай
тырға кәрәк. Ф. Иҫәнғолов. [Ҡотлой] сәй әҙер

ләне, лаштыр-лоштор баҫып, самауыр килтереп
ҡуйҙы. Ғ. Ғүмәр.
Л аЯ Ҡ Ы Л [гәр.] р. аҡылды юйғанса, аҡылды
юғалтҡанса. Лаяҡыл иҫереү, ш [Торналар]
тарыны ашап алгас, балды һыу тип эскән-эскән
дә лаяҡыл иҫерешеп йыгылган (Әкиәттән).
□
Лаяҡыл булыу бик ныҡ иҫереү, аҡылды
юйғанса иҫереү,
лаяҡын р. диал. Лаяҡыл. Лаяҡын иҫереү.
ЛЕБЁДКа [РУе. ] и. Йөктө күтәрә йәки урын
дан урынға күсерә торған сығырлы машина.

Күсмә лебедка. Стационар лебедка. Электр лебедкаһы. ш Забойщик ҡаҙыган тимер тейәлгән
вагонетканы лебедка ярҙамында өҫкә күтәрәләр.
Р. Низамов.
Л ЕБЁДЧИ К [рус.] и. Лебедка менән эш иткән
кеше.
Л ЕБЕР ЛЕБЕр оҡш. Саҡ-саҡ ҡына һиҙелер
лек тулҡынлы хәрәкәтте белдергән һүҙ. Лебер-

лебер итеү. Лебер-лебер килеү.
Л ЕБЕр ЛӘТЕҮ ҡ. Л ебер-лебер иттереү, леберлебер килтереү.
ЛЕБЕрЛӘҮ ҡ. 1. Л ебер-лебер итеү, лебер-лебер килеү. Асыҡ тәҙрәнән әкрен генә иҫкән
елгә тәҙрә ҡормаһы леберләп тора. Б. Бикбай.

Йәйге эҫе көн. Ҡалҡыу урындарҙа һауа күклейәшелле булып леберләп тора. Т. Морат. / Саҡ
ҡына һиҙелерлек ҡалтырау; дерелдәү. Ғәйзулла
бабайҙың һалдауы тек итеп кенә ҡала. һалдауын
һыуҙан күтәрһә, уның теше араһында ҡарыш
ҙурлыҡ бәрҙе леберләп тора. Н. Мусин.
2. Ҡалтырап, йыш-йыш тибеү (йөрәккә ҡара
та); өлпөлдәү. Шундай саҡта йөрәк әллә нишләй,
елп-елп итеп кенә леберләй. Ғ. Ғүмәр.
Л ЕБЕр ЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. леберләү. Том

бойоҡ араһындагы был кескәй сөмбәйҙә әле лә,
могайын, ҡарыш ҙурлыҡ бәрҙеләр леберләшеп
яталыр. Н. Мусин.
ЛЕГаЛЛЕК и. Закон ҡушҡан, рөхсәт иткән
хәл.

ЛЕГаЛЛӘШЕҮ ҡ. асыҡтан-асыҡ эш итергә
хоҡуҡ алыу. Легалләшкән партия,
ЛЕҒаЛЛӘШГЕҒЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар, легаллә
ш еү. Октябрь революцияһынан һуң большевик
тар партияһы һәм бөтә эшсе ойошмалар легал
ләштерелде,

ЛЕгаЛЛӘШТЕрЕҮ ҡ. асыҡтан-асыҡ эш
итергә хоҡуҡ биреү. Партияны легалләштереү,

Эшсе ойошмаларҙы легалләштереү,
ЛЕТАЛЪ [рус, легальный <лат.] с. Закон тый
маған; рөхсәтле. Легаль газета. Легаль эш.
Легаль рәүештә йәшәү, ш Тәрән подполье һәм
легаль ойошмалар аша халыҡтың ваҡытлы
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са төшкән рухын күтәрергә кәрәк, Һ. Дәүләт-

ЛЕЙКОЩ ГГОЗ [рус. (гр.] и. мед. Ҡ анда лейкоциттарҙың күбәйеүе.
ЛЕЙТЕНАНТ' [рус. (фр.] и. Армияла һәм
Флотта түбәндән икенсе булған оФиңерлыҡ
дәрәж әһе һәм шул дәрәжәләге кеше. Лейтенант

шина.
+ Легаль марксизм 19 быуат аҙағында Россил
бурж уаз интеллигенцияһы араһында таралған,
Россияла капитализм ү ҫ е т е н нигеҙләү өсөн
К. Маркстың экономик тәғлимәтендәге айырым
положениеларҙы файҙаланырға тырышҡан иж 
тимағи-политик ағым. Легаль марксист шул
ағымды яҡлаған кеше.
ЛЕГЁНДА [рус, (лат.] и. Ҡасандыр булып
үткән йәки булғанға иҫәпләнгән ваҡиғалар ниге
ҙендә ижад ителгән Фольклор әҫәре; риүәйәт,
хикәйәт. Тарихи легенда. ■ Тарихи йыр, кагиҙә

булараҡ ниндәй ваҡига, шәхескә бәйле тыуыуы
хаҡында һөйләгән легендаһы менән бергә йәшәй.
Р. Бикбаев.
ЛЕҒЕНд а р [РУС. легендарный] с. Үҙенең
әһәмиәте, эше менән халыҡ араһында дап алған.
Легендар батыр. ■ Ш. Хоҙайбирҙин Чапаевтың

легендар дивизияһында Башвоенкомат вәкиле
булып эшләне. Р. Ҡузыев.
ЛЕҒИОН [РУС. (лат.] и. 1. тар. Боронғо Римдағы эре ғәскәри берәмек. Рим легионы.
2. Ҡайһы бер илдәрҙә айырым маҡсат менән
ойошторолған ғәскәр. Ҡораллы легион.
Л ЕҒИОНЁр [РУС. < лат.] и. тар. Легионда х е ҙ
мәт иткән кеше.
ЛЕҒирланыу ҡ. төш. ҡар. легирлау. Легир-

ланган ҡорос, ш Суйындың структураһын
яҡшыртыу маҡсатында цех белгестәре легирланган суйын эшкәртеүҙе үҙләштерҙеләр. «Совет
Башҡортостаны», 1970, 7 март.
ЛЕҒИр Л а у [Рг/С. легировать < нем. ] ҡ. Бил
дәле сиФаттағы металл алыу өсөн ике төрлө
металды ҡушып иретеү. Ҡоросто легирлау. Ле
гирлаусы элементтар. Легирлаусы металл
билдәле бер сиФат биреү өсөн иреткән металға
ҡушыла торған металл (вольФрам, никель, мо
либден, марганец, хром һ. б.).
ЛЕҒИр ЛЫ с. Билдәле сиФат биреү өсөн со
ставына башҡа металл ҡушылған. Легирлы

ҡорос. Легирлы ҡушылмалар.
Л ЁЗВИЕ [РУС.] и. Махсус ҡулайламаға ҡуйып,
ҡырына торған ике яғы ла үткер йоҡа бәке. Бер
пачка лезвие, ш [Максим — Богдановка:] һеҙгә
ҡәләм осларга һаҡлап йөрөткән лезвиемды агасҡа ҡыҫтырып, бынауы соҡорҙагы һыуҙы көҙгө
итеп ҡырынып тора инем әле. Д. Исламов.
ЛЕЗҒЙН и. Дағстан менән Әзербайжан хал
ҡының бер өлөшөн тәшкил иткән халыҡ һәм шул
халыҡтың бер кешеһе (Кавказ-И берий телдәре
нең береһендә һөйләшә). Лезгин халҡы. Лезгин

ҡатыны Лезгин теле.
ЛЕЗҒЙНКа [рус.] и. Лезгин халҡының б е 
йеүе һәм шуны бейей торған көй. Лезгинкага бе
йеү. Лезгинканы уйнау,
ЛЕЙБОр ЙСТ [РУе. < ингл,] и. Англияла, Авст
ралия менән Яңы Зеландияла һ. б. илдәрҙә
эшселәр партияһының ағзаһы. Лейбористар пар

тияһы.
Л Ё Й К а [Рг/С. ] и. "Түтәлгә һыу һибә торған
моронло күнәк; һиптергес. Төпкө бер бүлмәнән
лейкага һыу тултырып алып сыҡтым. С. Агиш.
ЛЕЙКОЦЙГ [рус. (г р .] и. физиол. Кеше һәм
хайуан ҡанындағы төҫһөҙ күҙәнәк.
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званиеһы. Лейтенант погоны, ш Лейтенант бу
лып, гәскәрҙе дошманга ҡаршы илтә. Р. Ниғмә
ти. К есе лейтенант иң түбәнге офиңерлыҡ дәрә
жәһе һәм шул дәрәжәләге кеше. Өлкән лейтенант
лейтенанттан юғарғы офиңерлыҡ дәрәж әһе
һәм шул дәрәжәләге кеше.
ЛЕЙТ’МО'ГЙВ [рус. (нем] и. 1. муз. Музыкаль
әҫәрҙә герой образына йәки драматик хәлгә
баштан аҙаҡҡа тиклем ҡушылып килеп, был
образды, хәлде асырға ярҙам иткән төп мотив.

Салауат Юлаев операһында [3. Исмәгилевтец]
оло драматургик һиҙемләй белеү һәләте, персо
наждарҙың психологияһын асып бирерлек сагыу
музыкаль лейтмотивтар тыуҙыра алыуы күрен
де, Н. Сабитов.
2. күсм. Әҙәби әҫәрҙә ҡабат-ҡабат әйтелеп,
һыҙыҡ өҫтөнә алынып килгән төп фекер, үҙәк
мотив. Китаптың лейтмотивы. ■ Сеңләүҙә

ҡыҙҙың үҙ яҙмышына ҡарата ризаһыҙлыҡ бел
дереүе лейтмотив булганлыҡтан, образлы сара
ларҙың бөтәһе ҡайгылы кисерештәрҙе, ата-әсәнән үтенеү, күҙ йәше менән ялбарыу тойголарын
биреүгә буйһонган. Ә. Харисов.
ЛЕКСЁМ А [рус. (гр.] и. лингв. Бөтә форма
һәм мәғәнәләре менән үҙаллы булған һүҙ бе
рәмеге.
Л ЕКСИ К с. Һүҙгә мөнәсәбәтле, һүҙгә бәйле.

Лексик берәмек. Телдең лексик байлыгы. Лек
сик калька, ■ Халыҡтың һөйләү теленән алынган һүҙҙәр яҙыусының әҫәрҙәре аша әҙәби телдең
лексик нормаһына инеп китә һәм уны байыҡты
ра, М. Ғималова.
Л Ё К С И К А [РУС. < гр. ] И. Телдең йәки диалект
тың бөтә һүҙ байлығы. Диалект лексикаһы.

Әҙәби тел лексикаһы, ш Ике халыҡтың фольк
лорын, .. этнографияһын, ер-һыу исемдәрен, те
лен, бигерәк тә лексикаһын өҫтән генә байҡап
ҡарау ҙа боронго башҡорт һәм венгр ҡәбилә
ләренең ҡәрҙәшлеге хаҡында [күп] материал
бирә. Ж. Кейекбаев. / Берай эш әлкәһендә ҡул
ланылған һүҙҙәр йыйылмаһы. Профессиональ
лексика. / Бер авторҙың айырым әҫәрендә йәки
ғөмүмән

ижадында

сағылған

һүҙ

байлығы.

Р. Нигмәти лексикаһы.
Л ЕКСИ КО Ғр АФ [Рг/с.] и. Лексикография
өлкәһендәге белгес. Башҡорттарҙың тормошон

һәм көнкүрешен ныҡлап өйрәнгән галимдарҙың
береһе — рус лексикографы һәм яҙыусыһы Вла
димир Иванович Даль булды. Ә. Усманов.
Л ЕКСИ КО Ғр А Ф И К с. Лексикографияға мө
нәсәбәтле, лексикографияға бәйле. Лексикогра
фик эш.
Л ЕКСИ КО Ғр А Ф И Я [РУС. (гр.] и. Һүҙлектәр
төҙөү теорияһы һәм эше. Лексикографиялағы
традициялар.
ЛЕКСИ КО ЛОҒ [рус.] и. Лексикология өлкә
һендәге белгес.
Л ЕК СИ КО Л ОГИ К с. Лексикологияға мөнә
сәбәтле, лексикологияға бәйле. Легсикологик

эш.

ЛЕК
Л ЕК СИ КО Л О ГИ Я [РУС. < гр.] и, Тел ғилеме
нең лексиканы өйрәнеү менән шөғөлләнгән б ү 
леге. Тарихи лексикология, ш Лексика менән

лексикология гәҙәттә конкрет бер телдец һүҙлек
составын тикшерә, Ж. Кейекбаев.
ЛЕКСИКОН [РуС. (гр,] и, айырым бер кеше
йәки төркөм телендәге һүҙҙәр. Бай лексикон,
■ Яҙыусы үҙенә кәрәк һүҙҙе лексикондан те
ләгәнсә һайлай ала, ләкин һүҙҙец һөйләм эсен
дәге урынын .. үҙе теләгәнсә .. үҙгәртергә уның
хаҡы юҡ. Ә. Харисов.
Л ЁК ТО р [рус. (лат.] и. Лекция уҡыған кеше.
Лекторҙар төркөмө,
ЛЕКТ ° р ИЙ [РУе. (лат,] и, асы ҡ лекциялар
ойоштороу эше менән шөғөлләнгән ойошма һәм
шул лекциялар уҡыла торған бина. „Белем“

йәмгиәтенең үҙәк лекторийы,
Л ЕК ТО РЛ Ы Ҡ и. Лектор эше. Лекторлыҡ
стажы,
Л ЕК Ц И Я [рус, (лат,] и. Юғары уҡыу йортон
да уҡытыусының студенттарға Фәнде телдән
һөйләп биреүе йәки ниндәйҙер теманың халыҡ
алдында һөйләнеүе. Лекциялар циклы. Лекция
тыңлау. Лекция уҡыу. Лекция яҙыу, / Юғары
уҡыу йортонда уҡытыусы тараФынан Фән итеп
һөйләнгән уҡыу дәресе. Лекцияга йөрөү, ■ Тән

зилә лекцияның һуңгы сәгәтен тыңламаны тиер
лек: башына бер нәмә лә инмәне уның, Р. Н иза
мов. Концертлы лекция музыкаль темаға ар
налып, концерт менән бергә алып барылған
лекция.
Л ЁМ М а [рус, (гр,] и, мат, Тик башҡа теория
ларҙы иҫбатлау өсөн генә кәрәк булған ярҙамсы
теорема.
ЛЕМ УР [рус, (лат,] и. Үҫеш е яғынан маймыл
дар менән түбән һөтимәрҙәр араһында торған
маймыл һымаҡ хайуан.
ЛЕНИНЙЗМ [рус,] и. Империализм йәшәгән
һәм пролетар революциялар барған шарттарҙа,
пролетариат диктатураһы урынлашҡан һәм со
циализм менән коммунизм төҙөгән дәүерҙә марк
сизмды артабан үҫтергән һәм конкретлаштыр
ған В. И. Ленин тәғлимәте. Күпме йәшәһәк тә

беҙ Ленинһыҙ, йәшәмәйбеҙ ленинизмһыҙ. Эй,
илһамлы, ябай,ихлас телем,мең ҡабатла Ленин
исемен, С. Кулибай.
ЛЕНИНСа р. Ленин ҡушҡанса; Ленин тәғли
мәтенә ярашлы итеп; ленинизм принциптарына
таянып.
ЛЕНИНСЫ и. Ленинизм юлынан барыусы.
/ / Ленинсы комсомол. Ленинсы партия, ш Бын

да гына түгел ленинсылар! Беҙ таралган бөтә
илдәргә, М. Хәй.
ЛЕНИ Н СЫ Л с. Ленинизмға мөнәсәбәтле, ле
нинизм принциптарына нигеҙләнгән. Ленинсыл
милли политика,
ЛЁНТа [рус, (нем.] и. ҡар, таҫма.
ЛЕНТаЛЫ с, ҡар, таҫмалы.
ЛЕП оҡш. Ҡапыл ғына еңелсә булған хәрә
кәтте белдергән һүҙ. Леп итеп һүнеү, ш [Алпар:]
Минең холҡомдо беләһең бит: бер секундта гөлт
итеп ҡабынам да, шунда уҡ леп итеп һүнәм дә
ҡуям. Ҡ. Даян.
Л ЕПЕЛДӘТЕҮ ҡ. Леп-леп иттереү, леп-леп
килтереү. Лепелдәтеп ҡанат ҡагыу.

ЛЕР

Л

Л ЕПЕЛДӘҮ ҡ. Леп-леп итеү, леп-леп килеү.

Балаларҙың ҙур бәхетһеҙлек һиҙеп әрнегән кес
кәй йөрәктәре кемдәндер ярҙам өмөт итеп, сит
лектәге сыпсыҡ кеүек лепелдәй ине. 3 . БииIIIев а.
ЛЕПЕР ЛЕПЕР оҡш. 1. Йоҡа яҫы нәмәне тиҙтиҙ генә һелкеткәндә сыҡҡан тауышты белдер
гән һүҙ. Лепер-лепер итеү.
2. Дер-дер иткән хәрәкәтте белдергән һүҙ. Ле

пер-лепер килеү.
ЛЕПЕр ЛӘТЕҮ ҡ. Лепер-лепер иттереү, ле
пер-лепер килтереү. [Фил] дегәнәк япрагынан

күп тапҡыр ҙүр колагын леперләтеп һелкеп
куйҙы. Ә. Байрамов.
ЛЕПЕр Л Ә Ү ҡ. 1. Лепер-лепер итеү, леперлепер килеү. Өй әсе һил булып китте. Әкрен

генә иҫкән елдең асыҡ тәҙрә ҡормаһын елпетеүе
генә леперләп ишетелә, Б. Бикбай.
2.
Ваҡ-ваҡ ҡына ҡалтырау; дерелдәү. Ҡур
ҡыуымдан йөрәгем леперләп, тәнем ҡалтыранып
ҡуйҙы. Ш. Насыров.
ЛЕПЕр ЛӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. леперләү. Япраҡ
тар талгын иҫкән елгә леперләшеп үҙ-ара һөйлә
шә һымаҡ. Ә. атнабаев.
ЛЕПКӘ и. 1. Йәш баланың түбә ҡапҡасындағы
ҡатып өлгөрмәгән ере. Бала, бала.. Әйтерһең
дә илаһи ул бер нур һибә. Күрәм уның
лепкәһендә леп-леп, леп-леп йөрәк тибә. Н. Н әж 
ми.
2.

диал. Түбә. Мырҙагол лепкәһенә кәҙәр
ялангасланып ҡалган һары маңлайын йыйырып,
.. ҡараңгы тәҙрәгә ҡараны, 3. Ғәлимов.
ЛЕП ЛЕП 1оҡш. 1. Тиҙ-тиҙ елпенгәндә сыҡҡан
нескә тауышты белдергән һүҙ. Леп-леп итеү.
■
Ергә төшкән ҡантүш тургай һымаҡ, япраҡ
уйнай леп-леп елберләп. С. Кулибай. Леп-леп

итеп осҡан күбәләктең ҡанат осҡайҙары түңәрәк
(Халыҡ йырынан).
2.
Ҡапыл-ҡапыл елп иткән саҡ һиҙелерлек
хәрәкәтте белдергән һүҙ. Баланың ирендәре бер

нисә тапҡыр леп-леп итте лә башы бер яҡҡараҡ
ҡырын төштө. М. Тажи. Леп-леп итеп тулҡынла
нып китте Сәлимәнең кескәй йөрәге. Р. Ниғ
мәти.
ЛЕП-ЛЕП 2 өнд. Тауыҡты тоторға баҫтырған
да, ятҡырыу өсөн әйтелә торған һүҙ.
ЛЕПШ ЕЛДӘҮ ҡ. Һыуланып, йәбешкәкләнеү
(ҡарға ҡарата); епшекләнеү. Лепшелдәп торган

.. йылы буранды шиһаҡа бураны йәки аҡмантоҡман бураны тип йөрөтә карттар. Ж. Кейек
баев.
Л Е Р, лер-р-р оҡш. Һарыҡ-кәзә көтөүе йәки
күмәк халыҡ ҡапыл урындан ҡупҡандағы хәрә
кәтте йәки тауышты белдергән һүҙ. Лер-р-р итеп

ҡалыу.
Л ЕРК ЕЛ ДӘ ТЕҮ ҡ. Лерк-лерк иттереү, лерклерк килтереү. Леркелдәтә баҫыу.
Л ЕРК ЕЛ Д Ә Ү ҡ. Лерк-лерк итеү, лерк-лерк
килеү. Леркелдәп тороу.
Л Е РК Л Е РК оҡш. Ҡапыл-ҡапыл тотош һел
кенгән хәрәкәтте белдергән һүҙ. Лерк-лерк

итеү. ш Көр ат һәлмәк кенә итеп лерк-лерк
юрта. Ф . Иҫәнғолов. Ғилман бай бөтә олҡаһын
һелкетеп, лерк-лерк көлөп алды. И. К өҫәп
ҡол.
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ЛЕР

ЛИГ

Л Ер Л ӘТЕҮ к, Лер-р иттереп, тсапыл урындан
ҡуҙғатыу. Бибеш менән Хисбулла ялан кәртәлә

һарыҡ ҡыуыу.

кәзә-һарыҡты лерләтеп ҡыуа-ҡыуа, ҙур аҡ һа
рыҡты тотто. 3 . Биишева.

Леһерләп ..бер нисә мең баш ҡуй көтөүе бара.

Л Ер Л Ә Ү ҡ. Лер-р итеп, тсапыл урындан ҡ у
быу. Пассажир поезы килдеме, ыгы-зыгы ҡуба.

Дежурный ҡыңгырау ҡага, лерләп пассажирҙар
төшә. Д. Исламов.
Л Ер Т-Л Ер т оҡш. ҡар. лурт-лурт. Билал агай
..атының лерт-лерт юртыуына ла, ҡалай сылты
рауына ла .. гәҙәтләнеп бөткән. Ә. Вәли.
ЛЕСН Й К [рус,] и. Урман ҡараусыһы.
ЛЕСН ИЧЕСТВО [р ус.] и. Урман учасгогы
һәм уның идараһы. / Идараның хужалытс тсаралтылары. Лесничество йылга буйында ине.
Л ЕСН ИЧ ИЙ [РУС.] и. Лесничество мөдире.

Л ЕҺЕр ЛӘТЕҮ ҡ. Леһер иттереү. Леһерләтеп
Л ЕҺЕр Л ӘҮ ҡ. Леһер итеп, урындан ҡубыу.
Һ. Дәүләтшина.
Л И А н а [РУС. < Фр.] и. 1. Тропик һәм субтро
пик урмандарҙа үҫә торған сырмалсыҡ ағас.
2. ҡар. сырмалсыҡ '.
Л И Б Ер АЛ [Рус. < лат. ] и. 1. Либерализм яҡлы
кеше. [Григорий Иванович — халыҡҡа:] Батша
ның манифесты — күҙ буяу .. Ул манифесты яҡ

лаусылар — шул уҡ помещиктарҙың, либерал
дарҙың ҡойрого булган кадеттар, эсерҙар, меньшевиктар. Һ. Дәүләтшина. / Либераль партия

ағзаһы.
2. һөйл. Хөр Фекерле кеше. [Әбүзәров — ХәтиЛесничий ярҙамсыһы.
мәгә:] һин — либерал. Улыңдың бер генә китек
ягын да күрергә теләмәйһең, И. абдуллин.
Л ЕСО ВО Д [РУС.] и. Урмансылытс белгесе.
Л И БЕр АЛЙ ЗМ [РУС. (лат,] и, 1. Ф еодалЛ ЕСО ПЙ Л КА [рус.] и. 1. һөйл. Таҡта ярыу
заводы; таҡта яра торған урын, бина. Лесо-крепостниклыҡ һәм бурж уаз революциялар осо
ронда бурж уазияға иреклек даулаған, уның
пилкага индем.
2.
Такта ярған машина. Лесопилка туҡтауһыҙ политик хакимлығы урынлашыу менән реакция
яғын яҡлаған идеологик һәм ижтимағи политик
эшләй.
йүнәлеш.
ЛЕСОСЁКа ГРУС.] и. ҡар. диләнкә.
2. Үтә талапһыҙлыҡ, зарарлы иреклелек.
Л ЕСПр О М Х ° 3 [рус.] и. Билдәле бер урында
3. һөйл. Хуш күңеллелек. Либерализм күрһә
ағас әҙерләү, ҡырҡыу һ. б. эштәрҙе башҡарған
теү.
урман хужалығы. Бөрйән леспромхозы.
Л И Б Ер АЛЛАНЫ У ҡ. 1. Либерализм пози
Л Е С Х О З [рус ] а ға с үҫтереү, ағас ҡырҡыу
кеүек эштәрҙе башҡарған урман хужалығы.
цияһына төшөү.
Лесхоз ҡарамагындагы урман.
2. Талапһыҙлы к күрһәтеү, талапһыҙға әйлә
неү.
ЛЕТАр ГИК: летаргик йоҡо ҡар. летаргия.
3. һөйл. Хуш күңеллелек күрһәтеү.
ЛЕТАр ГЙЯ [рус. ( гр.] и. О ҙаҡ ваҡыт бер
Л И Б Ер АЛЛЬ1Ҡ и. Талапһыҙлыҡ. Либерал
нәмә белмәй хәрәкәтһеҙ ягып үткәргән йоҡо
лыҡ күрһәтеү.
ауырыуы; мәрт.
Л И Б ЕРА Л Ь с. 1, Либерализм яҡлы, либераЛ ЁТОПИСЬ [рус ] и. Боронғо Руста илдә,
лизмға ҡарағай. Либераль буржуазия, Либепаль
кала йәки башҡа урында йылыныҡын йылға тер
кәп барған тарихи яҙма. Борошо Русь летопи партия Либераль народпик.
2. Талапһыҙ.
стары, Летопись гөҙөү. ш Мөһим ваҡта лар бер
епкә теҙелә, үҙенә к үрә летопись барлыҡҡа килә.
3. һөйл. Хуш күңелле. Либераль ҡараштар.
Л И БРЕТТО [рус. ( ит.J и. 1. Ҙур күләмле му
3
У (манов. / күсм, Нимәнеңдер үҫеш ендә
зыкаль сәхнә әҫәренең [опера, опереттаның] эҙз
'ч'/р. т он айырым яҡты сағылдырған һәр төрлө
би тексы. 3 Иг м п» ifс башҡорт халыҡ шагиры
я^'а Револүщия летописы, һугыш летописы,
Мостай Кәр" м 'и'р'г:;һына 4Гөлзифа» опера
ф Гере легопись ^ҙ заманында барған ваҡи
һын ЯҘ п Р ' ' f * 5тк Р
•^а ларҙы яҡшы ч.'•>1ер тәгән кеш е.
2 . \Ту< Tf ч П;
><■
нең театр програм ма
Л Е Т ^Н \ру' \ч. кар. алағанат. [Ямал - - иреһ ында
w r к* ' :i г?ксьт Либретто яҙ 
->>./ Һ би\ алагапат, летун,бисәңдең елкәһен
’
ыусы.
7"<>г "т•jһм ,
'-■> irpev hi (>һың, М Тажи.
ЛЙ ВЕР [ пис ( 1Г/'? J и. Ваҡ итеп тапал га к
Л ^Т У ^К А [рус. | и. һөйл. 1. FTимәлер тураһын
үпгсә fa' -тьгр һ>
1 ()гбпсаһы. Л ивер бәлеше,
да wf»Tv ка: ч хәбәр иткән ашығыс яҙыу. Летучка
ЛЙГА 1 \t>i;r (Ы* I и. Ижтимағи политик
•\>гог.ы{1 Ч Летучка газета.
СОЮЗ, ОЙОШ\г .
Л Лшгтғ,'тс бер мәсьәләне тиҙ генә ҡарау өсөн
,т- - а11 Гтыйы 1МЧТ. Өфө журналистарының
ф Милләттәр» лигаһы беренсе һәм икенсе
ksh ^'рҙ i п./ jb'v* үткән дөйөм ҡала летучка- донья һуғыштары араһында эшләгән халыҡ ара
дәүләттәр берләш мәһе.
һы радио һәм и'теидение эшенә арналды «Со
ЛЙГА ' [рус. < ит.] и. Нотаның өҙмәй уйналыр
в ет Башкор'кк гапы>, 1964, 30 апрель.
ға тейешлеген күрһәтеп торған йәйә һымаҡ билдә.
ЛЁТЧИК [рус.j и. Самолёт йөрөтөүсе; осоусы.
Хәрби летчик. Истребитель лётчик, һынаусы
ЛИГАТУҒА [рус. (лат.] и. 1. махс. Шыйыҡ
лётчик.
йәки ҡаты металға кәрәкле үҙенсәлек биреү өсөн
ф СССр -ҙың лётчик-космонавты космосҡа
ҡушылған ярҙамсы иретмә.
бик мөһим осош яһаған космонавтарға бирелә
2. махс. Аҫыл металдарға кәрәкле үҙенсәлек
торған исем.
биреү йәки уларҙан эшләнгән нәмәләрҙең хаҡын
Л ЕҺЕР оҡш. Кәзә-Һарыҡ көтөүе йәки күмәк
кәметеү өсөн ҡушылған металдар.
халыҡ ҡапыл урындан ҡупҡан хәрәкәтте һәм
3. Бер яҙма билдә менән ике йәки бер нисә
шул ваҡытта сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.
хәреФтең бирелеше.
Леһер итеп ҡалыу.
4. мед. Операция ваҡытында ҡан тамырын бәй
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ләп тсуйыу өсөн ҡулланылған ебәк еп. Лигатура

Лимит ҡуйыу, ш Оборудование техника ебәрел
гәндә лимит ҡыҫыла. И. Абдуллин.
ЛИМИТ" ЛАНЫ У ҡ. төш. ҡар. ллмнтлау. Л и
митланған тауар.
л и м и т л а у ҡ. Лимит ҡуйыу, сикләү. Финанс
сыгымдарын лимитлау.
ЛИМ ИТЛЫ с. Лимит ҡуйылған. Лимитлы
хаҡтар,

ебе. Лигатура һалыу, Лигатураны алыу,
л и г а т У р а л ы с . махс. Лигатура ( 1 , 2 мәг.)
ҡугпылған. Лигатуралы металл. Лигатуралы
алтын.
ЛИҒН ЙН [РУС. (лат.] и. 1. биол. Ағастағы
углеродҡа бай матдә. Лигнин кислотаһы.
2. Ҡағыҙ һымаҡ йоҡа ағас материал; ағас ма
мығы.
ЛИҒНЙТ [РУС. < лат.] и. махс. Түбән сиФатлы
һоро күмер, һоро лигнит күмере.
ЛИПРОЙН [РУС. < Фр.] и. Н еФть ҡыуғанда
алынған продукттарҙың береһе. Лигроин нефт

ЛИМ ОН [Рг/С. < ит.] и. 1. Көньяҡта үҫкән мәң
ге йәшел цитрус емеш ағасы.
2. Шул ағастың ҡалын һары ҡабыҡлы, әсе итле
өлөш сәләрҙән торған емеше. Лимон һарылары
тамды аҡ сатин күлдәгемә (Халыҡ йырынан).
ф Лимон кислотаһы лимон һәм ҡайһы бер
тән алына.
башҡа үҫемлектәрҙән алына торған химик бер
Л Й Д Ер [РУе. < ингл.] и. 1. Партия, проФсоюз
һәм бапгка ижтимағи төркөмдәр бапшығы. Проф ләшмә (аҙыҡ промышленносында, медицинала,
союз лидерҙары. Социал-демократик партия ли буяу эшендә һәм башҡа урында ҡулланыла).
ЛИМОНАД [Рг/С. < Фр.] и. Лимон йәки башҡа
дерҙары. ш Көнбайыш пролетариаты өсөн Ле
нин юлбашсы, лидер булһа, көнсыгыш халыҡ емеш һуты ҡушылған тәмле алкоголһеҙ эсемлек.
Л И М У ЗИ Н [РУС. < Фр.] и. Эс яҡтан бүленгән
тары өсөн ул.. нимәһе менәндер югарыраҡ, ..
ябыҡ еңел автомобиль кузовы һәм шундай кузов
изге зат. «Ағиҙел», 1970, № 4.
2.
Ярышта алда барған кеще. Лидерҙар төр лы автомобиль.
Л ЙМ Ф А [РУС. < лат.] и. Умыртҡалыларҙа ту
көмө. Шахмат ярышының лидеры, ш Был осра
шыу га тиклем «Торпедо» командаһы 9 очко ме ҡымалар араһын тултырып, тәндәге бөтә күҙә
нән лидер булып барһа, юлаевсылар 6 очко ме нәктәр аша үтеп йөрөгән төҫһөҙ шыйыҡлыҡ.

нән турнир таблицаһының бишенсе баҫҡысын
биләй ине. «Совет Башкортостаны», 1986,
4 ф евраль.
Л И Ж Н ЭК [РУС. лежнлк] и. иҫк. Яһаҡ йыйырға
килеп, anian, эсеп, кәйеф-сафа ҡороп Ятҡан ке
т е . Беҙҙең Күк Ыҙма йәйләүенә лижнәктәр

килеп төштө. Күтәрә алмаҫлыҡ яһаҡ талап итә
ләр, түләмәһәгеҙ көтөүе менән малыгыҙҙы алып
китәбеҙ, тиҙәр. Ш. Шәһәр.
Л И ЗО Л [Рг/С. < гР.] и. Ауыл хужалығында
дезинФекциЯ өсөн ҡулланыла торған ҡоңғорт
май һыматс шыйыҡлыҡ. 3 процентлы лизол иҙел

мәһе.
Л И К Б Ё З [Рг/С.] и. Совет власының тәүге йыл
дарында ололарҙы һәм үҫм ерҙәрҙе грамотаға
өйрәткән мәктәп. Ғизитдин агай.. сәсе агара

башлагас ҡына ликбезга йөрөп, латинды бер аҙ
һупаларга өйрәнгән. Д. Исламов. Әйҙә, иптәш
тәр, ликбезга, уҡырга кәрәк беҙгә [Халыҡ йыры
нан].
Л И К В И Д А ТО р [РУе.] и. Ликвидаторлыҡты
яҡлаған кеше. Эшселәр ликвидаторҙарҙың рево

люцион көрәш урынына реформа юлына баҫы
уын күрҙеләр. «Совет Башҡортостаны», 1969,
7 ғинуар.
Л И К В И Д А ТО р ЛЫ Ҡ и. 1907-1910 йылдарҙа
РС ДРП -ла революцион көрәште кире ҡаҡҡан,
пролетариаттың легаль булмаған революцион
партияһын юҡ итергә тырышҡан реакцион меньшевистик ағым. Ликвидаторлыҡҡа ҡаршы кө

рәш. Ликвидаторлыҡты гәйепләү.
Л И К Ёр [РУС. < Фр.] и. Ныҡ шәрбәт, иҫерткес
ҡаты эсемлек. Ликер заводы. Ликер ҡайнатыу.
ЛИЛИПУТ4[РУС. < ингл.] и. Буйға бик бәләкәй
кеше; иргәйел. Лилипут кеше.
ЛИМ АН [РУе. < гр.] и. Диңгеҙгә төшкән йылға
тамағындағы һай ҡултыҡ. Ҡырым лимандары.
Одесса лимандары.
ЛИМ ЙТ [РУС. < лат.] и. Файҙаланырға рөхсәт
ителгән норма. Кредит лимиты. Тотоноу лимиты.

Лимфа төйөнө. Лимфа тамырҙары. Лимфа биҙ
ҙәре.
Л И Н ГА Ф О Н [РУс. (лат.]: лингафон каби
неты ниндәйҙер телде өйрәнеү курсы яҙылған
пластинкалар тупланған һәм уҡытыуҙың техник
саралары менән йыһазландырылған кабинет

Өсөнсө мәктәптә ,.сит телде өйрәнеү өсөн линга
фон кабинеты йыһазландырылған. «Башҡорто
стан уҡытыусыһы», 1966, № 8.
ЛИНГВЙСТ и. Лингвистика буйынса белгес,
телсе. [Доктор:] Минең атайым лингвист. Ул
төрки телдәре буйынса белгес. И. Абдуллин.
Л ИН ҒВИСТИК с. Лингвистикаға мөнәсәбәт
ле, лингвистикаға бәйле. Лингвистик анализ,

Лингвистик атлас. Лингвистик әҙәбиәт.
ЛИН ҒВЙСТИКА [рус. ( фр.] и. Тел тураһын
дағы Фән; тел ғилеме.
Л ИН ЁЙ КА [рус. ( лат.] и. 1. Тура һыҙыҡ һыҙа
торған үлсәмле планка. Бүлемле линейка. / Шул
рәүешле иҫәпләгес йәки үлсәгес ҡорал Ло?а-

рифмалы линейка. Масштаблы линейка.
2. хәрби Лагерь эсендә тура мөйөшлө квар
талдарға бүлгән юлдар селтәренең һәр береһе

Алгы линейка. Линейка буйлап йөрөү.
3. Бер шеренга лы саф. Линейкага баҫыу
/ Ошондай сафка баҫып үткәрелгән хәрбиҙәр,
пионерҙар, уҡыусылар йыйылышы. Лагерь ли

нейкаһы. Тантаналы линейка. Линейка үткәреү
Л Й Н ЗА [рус. (нем.] и. Оптик ҡоралдарҙч:
яҡтылыҡтың йүнәлешен үҙгәрткән ике сферик
йөҙлө есем. Ике ягы ҡабарынҡы линза. Ике ягы

уйынҡы линза. Микроскоп линзаһы. Фотоаппа
рат линзаһы.
Л Й Н И Я [РУс. < нем.] и. 1. ҡар. һыҙыҡ 1 1, 2.
Горизонталь линия. Горизонт линияһы. Демар
кация линияһы. Экватор линияһы.
2.
Ниндәйҙер ике пунктты тоташтыра торған
поезд, һыу һ. б. юлы. Тимер юл линияһы. Трол
лейбус линияһы. Трамвай линияһы. / Телеграф
һәм телефон бәйләнеше өсөн булған сым, кабель
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һ. б. ҡоролмалар системаһы. Телефон линияһы,
/ Электр тогы бирә һәм бүлә торған сым, кабель
һ .б . ҡоролмалар системаһы. Электр линияһы,
3. күсм, кар, йүнәлеш 3.
ф Линия хеҙмәте тар, сик буйындағы хеҙмәт.

Л И р И КЛ Ы Ҡ и. Лиризм менән һуғарылған,
эскерһеҙ, саФ тойғо сағылышы. Минең уйымса,

Уҡ-һаҙагы, аты-туны менән ул яктың [Ҡәһте
ягының] ир-егеттәре лә империя сиктәрен һаҡ
лау өсөн линия хеҙмәтендә йөрөргә мәжбүр
булган, «Совет Башҡортостаны», 1966, 13 март.
Л И Н К О р [рус,] и. Ҙур операциялар башҡа
рыу өсөн тәғәйенләнгән эре хәрби карап (20 быу
аттың беренсе яртыһында).
ЛИНОЛЕУМ [РУС. < лат. ] Иҙәнгә түшәр өсөн
эшләнгән бер йәки күп ҡатлы полимер материал.

Линолеум түшәү, ш Карикатураларҙы ,,Әхмәт
Сәйетов иҙәнгә йәйелә торган линолеумдан
эшләй торгайны, С. агиш.
Л ИН О ТЙ П [р ус ,( лат,] и. Наборҙы юлы-юлы
менән ҡойоп йыя торған типограФия машинаһы.
Л И Н О ТИПСЫ и. Линотип менән хәреФ йый
ған эшсе. Линотипсы булып эшләү,
ЛЙра 1 [рус, ( гр,] и, 1. Боронғо гректарҙа
сиртеп уйнай торған ҡыллы музыка ҡоралы.
2. Украин, белорус йырсыларының һыҙып уй
нала торған үҙенсәлекле ҡыллы музыка ҡоралы.
Л И р а 2 [рус, ( ит,] и, Италия менән Төркиәләге аҡса берәмеге.
Л И р ЙЗМ [рус. < ит,] и, 1. Сәнғәт әҫәренең
хис-тойғо менән һуғарылышы, поэтик тулҡынланыш, ихласлыҡ, һуңгы осорҙа лиризмдың көсә

йеүе хаҡ булһа ла, сюжетлы шигыр һәм поэма
ларҙың мөмкинлектәре тулыһынса файҙаланып
бөтөлгән тип әйтеп булмай, К. Әхмәтйәнов.
2. Лирик күтәренкелек, кәйеФ. ■ Дуҫлыҡ һәм
туганлыҡ идеяһы, патриотик пафос һәм шагирҙың көслө лиризмы йырҙы тормош поэзияһы
итеп күтәрә, Ә. Харисов.
Л Й р ИК [рус.] и. Ижадына лиризм хас булған

карашымса, лириклыҡ ул иң тәүҙә нескә күңел
лелек, Ң. Нәжми.
Л И р О -ЭП И К с. Лирика һәм эпос элементта
рын үҙ эсенә алған (әҙәби әҫәргә ҡарата). Лиро-эпик һәм эпик поэмала конфликт конкрет ерлек
кә һәм ваҡигага ҡорола, Р. Бикбаев.
ЛИСаН [гәр,] и, иҫк, кит, Тел. Гүзәл белһәң
дә һин рус лисанын, эреләнеү өсөн белмә уны!
М. ҒаФури. Етенсеһе Кинйәбулат,янына булмай
юлап: сикәһе тар, асыуы ҙур, тора лисаны тулап.
«Башҡорт шәжәрәләре», 1960.
ф Лисане хәл 1) үҙенән-үҙе аңлашылып тор
ған нәмә. Халыҡ теләгенең лисане хәле матбугаттыр. М. Ғафури; 2) баҫма орган.
ЛИСТ" [рус.]и. Нимәнелер раҫлаған йәки ниҙелер эшләргә күрһәтмә биргән документ. / Нин
дәйҙер мәғлүмәт тултырыр өсөн тәғәйенләнгән
һораулы ҡағыҙ, һораулыҡ лисы. О бходной лист
эштән киткәндә йәки башҡа сәбәп менән оҙаҡ
эштә булмағанда бурысы барын-юғын раҫлап,
ойошманың бүлектәрендә ҡул ҡуйҙырыр өсөн
бирелгән ҡағыҙ.
ЛИСТОВКа [рус.] и. Көн үҙәгендә торған по
литик мәсьәләгә ҡарата йәки нимә тураһында
лыр белдереү маҡсатында сығарылып, халыҡҡа
таратылған ҡағыҙ. Агитацион листовка. Листов
ка таратыу. ■ [Салих — Ғүмәргә:] һин уның
[ҡарсыктың] артынан шул уҡ игландар өҫтөнә

үҙеңдең листовкаларыңды йәбештер ҙә йөрө.
С. агиш.
ЛИСТОК [рус.]: боевой листок ашығыс рәүеш
тә сығарылған бәләкәй генә стена газетаһы. Бое

вой листок сыгарыу.
ЛИТВа и. Литва республикаһыының төп хал
ҡын тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең
бер кешеһе.
Л И Т В а С а р . 1. Литва телендә. Литваса һөй

шағир.
Л И р ЙК с. 1. Лирикаға (1 мәғ.) мөнәсәбәтле.

ләшеү.

Мәлих Харис нескә, тәрән тойголо, бик үҙенсә
лекле, талантлы лирик шагир ине. Н. Нәжми.

кейенеү.

2. Шиғри тойғо, нескә хис менән һуғарылған.

Лирик көй. Лирик шигыр.
3. муз. Йомшаҡ яңғырашлы, яғымлы. Лирик
сопрано. Лирик тенор,
ф Лирик герой авторҙың уй-тойғоһон йөкмә
гән әҙәби образ. Лирик монолог әҫәрҙә авторҙың
йәки әҙәби шәхестең үҙ уй-тойғоһон сағылдырған
өлөшө. 4Декабрь йыры» жанры ягынан лирик

поэма. Ул баштан-аяҡ лирик монологҡа ҡоролган. Ғ. Хөсәйенов. Лирик сигенеү 1) авторҙың
әҫәр эсенә ҡыҫтырып киткән лирик һүҙе; 2) күсм.
мыҫк. Һөйләгән хәбәрҙән берәй тойғо тәьҫирендә
ситкә тайпылыш.
Л й р и к а [РУС. < гр,] и, 1. Художестволы әҙә 
биәттең ысынбарлыҡты авторҙың эске тәрән ки
сереш е, уй-тойғоһо аша сағылдырған бер төрө.

Ысын лирика шагир кисерештәре аркыры тор
мош айышын, заман талаптарын асып бирә.
Ә. Хәкимов. / Яҙыусының үҙ әҫәрендә сағыл
дырылған тойғоһо. Лирика бөтә жанрҙарга ла .,
үтеп инә, уга йән һәм йәм бирә. Ғ. Хөсәйенов.
2.
Ошо төргә ингән әҫәрҙәр. Тыуган ил —

Ғ. Сәләм лирикаһында төп тема.

766

2. Литвалар кеүек. Литваса бейеү. Литваса
ЛИТЁЙЩИК [рус.] и. ҡар. ҡойоусы. Белорет
металлургия заводы литейгцигы.
ЛЙТЕр [рус. литера < лат.] и. 1. иҫк. Х әреФ.
2. типогр. Кире яғы менән хәреФ йәки башҡа
тамға төшөрөлгән дүрткел металл (Һирәкләп
ағас йәки пластмасса) киҫәге.
ЛЙТИЙ [рус. ( гр.] и. Химик элемент, көмөш
һымаҡ аҡ еңел йомшаҡ, һелтеле металл (тәбиғәт
тә саФ көйө осрамай].
ЛИТОТр а Ф [рус.] и. ЛитограФия эше буйын
са белгес.
ЛИТОТр А ф И Я [РУе. < гр,] и, 1. Ташҡа һүрәт
төшөрөү эше һәм шул һүрәтте ҡағыҙға баҫыу
ысулы. Литография цехы. Литография ташы
1) литограФияла хәреФ ҡалыбы хеҙмәтен үтәгән
эзбизташ төрө; 2) һүрәт төшөрөлгән баҫма ҡа
лып.
2. Шул ысул менән баҫып алынған һүрәт. Ху

дожестволы литография,
3. Ташҡа баҫыу менән шөғөлләнгән предприя
тие йәки цех.
ЛИТОСФЁра [рус, ( гр,] и, геол. Ер шары
ның өҫкө ҡатламы; ер ҡыртышы.

ЛИТ
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Л И Тр [рус. ( Фр.] и. 1. Мең күбик сантиметр
ға тигеҙ бүлған шыйыҡлыҡ үлсәү берәмеге. Ун
литр һөт, ■ Бишенсе тәүлеккә сыҡҡас, аҙыҡ-

сәт ҡағыҙы. Совет галимдары, инженерҙары һәм

техниктары уйлап тапҡан яңылыҡтарга лицен
зияларҙы донъяның 17 иле һатып алды. «Совет

түлек бөттө, бер анкерҙа ни бары өс литрҙай
гына һыу ҡалды. Й. М остаФин.
2. һөйл. Шүл күләмдәге шыйыҡлыҡ һыйған

Башҡортостаны», 1968, 9 (февраль.
ЛЙЧНЫ Й [рус. ]: личный состав шул уҡ шәхсн
состав (ҡар. состав 3). Дивизияның личный со

һауыт.
Л И ТРАЖ [рус. ( Фр.] и. Һауыттың литр иҫәбе
менән күрһәтелгән күләме; һыйыш. Мискәнең

ставы.

литражы.
Л И Тр АЖЛЫ с. Күпмелер литр күләмендәге
шыйыҡлыҡ һыйышлы. Бәләкәй литражлы авто

мобиль. Бәләкәй литражлы бак.
л и т р л а п p. 1. Литр-литр итеп бүлеп. Литр
лап ҡойоу. Литрлап үлсәү. Литрлап һатыу.
2. Күпмелер литр самаһы. Мискәгә 200 литр
лап һыу һыя.
ЛИТРЛЫ с. Билдәле литр шыйыҡлыҡ һыйыш
лы. Литрлы банка. Ярты литрлы шешә. ■ Ул
[балыҡсы] рюкзагынан бер литрлы термос кил
тереп сыгарҙы. Ф . Иҫәнғолов.
Л И ТР ЛЫ Ҡ и. һөйл. Ү лсәү итеп ҡулланылған
бер литр һыйҙырышлы һауыт. Литрлыҡты алып,
һөткә сыҡтым.
Л И Ф [рус. ( гол.] и. Ҡатын-ҡыҙ күлдәгенең
түште һәм арҡаны ҡаплап торған билдән юғар
ғы өлөш ө.
Л И Ф Т [РУс. ( ингл.] и. Ҡатлы йорттарҙа, ш ах
тала үрле-түбәнле йөрөй торған күтәргес маши
на. Лифт менән мене ү. ■ Улар Шәрифкә таныш

коридор буйлап барып, лифт менән төштөләр
һәм кәмәгә ултырып базага килделәр. Ф . Л оҡ
манов.
Л И Ф ТЁр [РуС. < ингл.] и. ЛиФт йөрөтөүсе
хеҙмәткәр. Ц Лифтёр ҡатын, ш Килеүселәр һа

ман туҡтаманы. Дворниктың сыгыуы булды,
лифтёр килеп инде. К. Мәргән.
Л Й Ф Ч И К [РУС.] и. 1. Ҡатын-ҡыҙҙың түште
ҡаплап һәм күтәртеп торған эске кейеме; бюст
гальтер. Беренсе номерлы лифчик. Лифчик

кейеү.
2. ҡар. Кү КрәКсә 2.
Л Й Х ТЕр [рус. < гол.] и. диңг. Йөк тейәгес ма
шинаһы булған баржа тибындағы карап йәки
порт эсендә урындан урынға йөк ташый торған
карап. Йылганан йөк тейәгән лихтерҙар үтә.
Л ИЦ ЕВО Й [РУС.]: лицевой счет фин. билдәле
бер кеше йәки ойошма исеменә асылған счет.

Лицевой счет асыу. Лицевой счетҡа һалыу.
Л И Ц Ё Й [РуС. ( гр.]н . тар. 1. Революцияға тик
лемге Россилла ир балалар өсөн тәғәйенләнгән
привилегиллы урта йәки юғары уҡыу йорто.
2.
Францияла һәм ҡайһы бер башҡа илдәрҙә
урта уҡыу йорто.
Л И Ц Е Н ЗИ Я [рус. (лат.] и. махс. 1. Дәүләт
органдары тараФынан ил сиге аша тауар үткә
реүгә бирелгән рөхсәт һәм шул хоҡуҡты раҫла
ған документ.
2. Нименәндер льгота буйынса йәки буш (фай
ҙаланыуға хоҡуҡ биргән рөхсәт ҡағыҙы. М ы ш ы 

ларҙы атыу ныҡ сикләнгән. Уларга һунар махсус
лицензия буйынса гына рөхсәт ителә. «Совет
Башҡортостаны», 1980, 14 сентлбрь.
3. Уйлап табылған нәмәне (файҙаланырға йәки
нимәнелер эшләп сығарырға хоҡуҡ биргән рөх

ЛИШ АЙНИК [рус.] и. Таш өҫтөндә, ағас
ҡайырында, ер өҫтөндә үҫә торған, бер орга
низмды тәшкил иткән бәшмәк менән ылымыҡтан
ғибәрәт түбән төҙөлөшлө үҫемлек.
Л О Б ЗИ К [рус. ( нем.] и. Ағасты семәрләп бы
сыу өсөн тәғәйенләнгән ҡорал һәм шул ҡорал
дың тар бысҡыһы. Лобзик бысҡыһы. Лобзик ме

нән семәрләү.
Л ОБОГРЕЙ КА [рус.], и. Урылған игенде ҡул
менән алып ташлап барырлыҡ итеп эшләнгән иң
ябай урғыс машина; урғыс. Лобогрейканың

артында ултырган Зөлҡәрнәй оҙон ҡамыллы, туҡ
башаҡлы бойҙайҙы көсәнеп тарта-тарта манма
һыуга төштө. Ғ. Дәүләтшин.
Л ОҒАр ЙФ М [рус. ( гр.] и. мат. Билдәле бер
һан сыҡһын өсөн нигеҙ һанды нисә тапҡыр ҡа
батларға кәрәклеген билдәләгән дәрәжә күрһәт
кестәре. Логарифмдар таблицаһы,
ф Логарифм линейкаһы төрлө ябай иҫәптәрҙе
башҡарыу өсөн ҡулланылған ҡорал; иҫәп линей
каһы.
ЛОГ Ар И Ф М ЛАУ ҡ, мат. Бирелгән һандың
логариФмын табыу.
ЛОГИК [РУе.] и. Логика буйынса белгес.
ЛОҒЙК с, 1. Логикаға мөнәсәбәтле, логикаға
бәйле. Логик закондар. Логик категориялар,
2. Логика закондарына ярашлы, логика закон
дарына нигеҙле. Логик эҙмә-эҙлелек, ■ Тыуган

тел дәрестәре ,,уҡыусының логик фекерләү
һәләтлеген үҫтерергә тейеш. Ж. Кейекбаев.
/ Логика закондары ярҙамында табылған, сыға
рылған, билдәле булған. Логик ҡапма-ҡаршы

лыҡ. Логик иҫбатлау. Логик һыгымта.
3. Нәмәңвң эске тәбиғәтенән сыҡҡан. X кла
ста Б. Бикбай ижадын өйрәнгәндә уның әҫәрҙә
рен билдәле бер системала, хронологик тәртиптә
һәм башҡа әҫәрҙәре менән эске логик бәйләнеш
тә өйрәнеү кәрәк. М. Ғималова.
ф Логик баҫым һөйләмдәге төп мәғәнәне бир
гән һүҙгә айырым төшкән баҫым. Башҡорт телен
дә логик баҫым ғәҙәттә һөйләмдең хәбәре алдындагы һүҙгә төшә. Ә. Харисов.
ЛОГИКА [рус. (гр.]и. 1. Фекер итеү закон
дары һәм (формалары тураһындағы (фән. Диалек

тик логика. Формаль логика.
2. Бәйләнешле (фекер йөрөшө. Аныҡ логи
ка, / Ф екер дөрөҫлөгө, төплөлөгө. Кире ҡаҡмаҫлыҡ логика, Логикага ҡаршы, Логикага һый
мау,
3. Эске законлыҡ. Ваҡигалар логикаһы, m Об
разлылыҡтың үҙ логикаһы бар, тормош логика
һы менән ул тура килеп бөтмәҫкә лә мөмкин.
К. Әхмәтйәнов.
Л ОГОПЕД [РУс.] и. Логопедия буйынса бел
гес. Совет врачтары һәм логопедтары теле тот

лоҡҡан балаларҙы дауалау буйынса комплекслы
методтар уйлап тапты. «Совет Башҡортостаны»,
1965, 3 сентябрь.
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ЛОҒОПЕДИК с, Логопедияға мөнәсәбәтле.
Логопедик бүлек,
ЛОГОПЕДИЯ [рус, ( гр,] и. Педагогика Фәненең телдәге етешһеҙлектәрҙе (тотлоғоу, һаҡаулыҡ һ .б .) һәм уларҙы дауалау ысулдарын өйрән
гән тармағы. Логопедия бүлеге, ш Логопеди-

яны айырым балага карата кулланырга мөмкин
булһа ла, тотош класс өсөн ярамай, М. Та

күптән

жи.

ЛОЖа1 [рус, (фр,]

ЛОМ 1 [рус.] и. Ҡаты нәмәне ватыу, аҡтарыу
өсөн ҡулланылған осло башлы ауыр тимер таяҡ.
Әле беҙҙең эш эшме ни ул! Кәрәк менән ер ҡаҙа
быҙ, лом, кирка менән таш аҡтарабыҙ, Ғ. Әхмәт
шин. Ҡайынйылга буйы әй ҡая таш, ватып та
булмай лом менән (Халыҡ йырынан).
ЛОМ 2 [рус.] и. ҡар. металлолом. Машинаһы
һуң ниндәй! Йәшәрен йәшәгән, эшләрен эшләгән,

и. Театр залында стена

буйлатып эшләнгән бер нисә кешелек айырым
урын. Йыр башланы катын ,, Ҡапыл бөтә зал

тына. Бына партер һәм ложалар, галерка тына.
Ғ. Әмири.
ЛОЖа 2 [рус,,] и. Мылтыҡ, автоматтың ағас
өлөшө. Автомат ложаһы. Ложа дүцгәләге. М ы л 

тыҡ ложаһы,
Л О ЗУ Н Г [рус, ( нем. ]и, 1. Төп идеяны, бурыс
йәки талапты ҡыҫҡаса белдергән өндәмә. Лозунг
биреү. Лозунг ташлау, ш Ҡалала ,,эшселәрҙең
бер нисә сыгышы була. Был сыгыштарҙа боль
шевиктарҙың лозунгылары ифрат күп урын
ала, 3 . Шәрҡи. / Ҡыҫҡаса бирелгән төп идея,
принцип.
2. Шул өндәмә яҙылған плакат. Лозунг элеү,
■ Тимер Шәрәфтең оҫта ҡулы менән яҙылган,

инде буяуҙары уңып бөтөп барган лозунгыларга оҙаҡ ҡарап торҙо. Б. Бикбай.

локалләшЕҮ ҡ. Билдәле урын менән сик
ләнеп, ары таралмау. Локалләшкән үҫемлек,
ЛОКаЛЛӘШТЕрЕҮ ҡ. Билдәле урын менән
сикләп, таралырға бирмәү. Эпидемияны локалләштереү,Янгынды локалләштереү,
ЛОКаЛЬ [РУс\ локальный (лат,] с. Билдәле
бер урынға, билдәле сиккә бәйле; урындағы. Ло
каль һугыш,
ЛОКАТОр [рус, (лат,] и. Есемдең урынын
унан сағылған тауыш йәки радио һәм электро
магнит тулҡындары ярҙамында билдәләй торған
ҡоролма.
ЛОКАУТ [РУС. ( ингл,] и. Буржуазияның күп
ләп эштән ҡыуыу йәки предприятиены ябыу юлы
менән эшселәргә ҡаршы үткәргән көрәшенең бер
Формаһы. Локаут иглан итеү, ш Эшселәрҙең

берҙәм көрәше забостовкага ҡаршы иглан ител
гән локаутты юкка сыгарҙы, «Совет Башҡорто
станы», 1965, 27 апрель.

ЛОКОМОБЙЛЬ [рус, (фр,] и. Ҡаҙаны, пар
машинаһы һәм төрлө ярҙамсы ҡоролмалары
булған бер урынға нығытылған йәки күсмә пар
установкаһы.
ЛОКОМОТЙВ [рус, (фр,] и. Тимер юлда
рельс буйлап вагон һөйрәп йөрөй торған машина
(паровоз, тепловоз, электровоз). Локомотив бри
гадаһы, Локомотив депоһы,
ЛОҠМа [гәр,] с. Бер ҡабым, бер йотом, бер
бөртөк, бер тамсы (бәләкәй генә мәғәнәһендә).
Сеү, балам, сеү!.. Нишләйем һуң, мин дә ас, һин

дә ас. һис табыр хәл юҡ, йәнем, инде һиңә бер
лоҡма аш. Т. Йәнәби. Янһары тамагына ашар
ине, лоҡма ҡабым аҙыгы юҡ (Әкиәттән).
ЛОҠОМ и. диал. ҡар. бауырһаҡ
ЛОҠОТ и. диал. ҡар. ноҡот 2.
Ф Локотка һүҙ һөйләһәң, уның киреһен көйләр. Әитем.

инде ломга

тапшырылырга

тейеш.

Д. Исламов.

ЛОМБАрД [рус.] и. 1. Күсмә милекте һалған
өсөн ваҡытлыса аҡса биреп торган кредит ойош
маһы. Нәмәне ломбардҡа һалыу.
2. Революцияға тиклемге Россияла төрлө төр
милекте һалған өсөн аҡса биреп торған, шулай
уҡ хужанан һаҡларға аҡса алып һәм уларға
тейешле процентын түләп торған кредит ойош
маһы.
ЛОМОВОЙ [рус.\. ломовой извозчик иҫк.
1) ялланып ат менән йөк ташыусы. Ҡала ҡыҙы
[Нина] станцияга йөк ташыган ломовой извоз
чиктарҙың көр аттарын белә ине. Б. Бикбай;
2) ялланып йөк ташый торған атлы арба. Ломо
вой извозчикта йөк ташыу.
Л О р Д [рус. ( ингл.] и. англиялағы юғары ҡат
лам дворяндарының нәҫелдән нәҫелгә килә тор
ған титулы һәм шул титулдағы кеше. Лордтар
палатаһы англия парламентының юғарғы пала
таһы.
ЛОСЬОН [РуС. (фр,] и. Биткә, ҡулға һөртә
торған еҫле һыу.
ЛОТ [РУе. < гол.] и. Карап өҫтөнән тороп диң
геҙ тәрәнлеген үлсәй торған навигация приборы.

Ҡул лоты. Механик лот. Лот ташлау,
ЛОТО [рус, ( фр.] и. Сатрашлы ҡатырғалағы
һандарҙың йәки һүрәттәрҙең иғлан ителгән берен
ҡаплап барып, кемдең алда бөтөүенә ҡарай
еңеүҙе билдәләгән отош уйыны. .. Сәй янында
унар тиндән генә лото уйнанылар, А. Таһиров.
ЛОТОК [РУС.] и. 1. Йөрөтөп һатыу өсөн
йәтешләнгән тирәсле таҡта йәки кәштәле бәлә
кәй арба. Лоток менән һатыуга сыгыу, Лотокта

булка йөрөтөп һатыу,
2. Урамда сауҙа итер өсөн эшләнгән һатыу
урыны.
ЛОТОрЕЯ [рус, лотерея (фр.] и, 1. Билет
буйынса үткәрелгән аҡсалы-әйберле отош уйы
ны. Лоторея билеты, Аҡса-әйбер лотореяһы. Ки

тап лотореяһы,
2. һөйл. Шул отошто алырға хоҡуҡ биргән би
лет. Лотореяга отоу. Лоторея алыу,
ЛОТОС [РУе. <( гр,] и. Томбойоҡтар ғаиләһенә
ҡараған, эре матур сәскәле, емеше ашарға яра
ған көньяҡ ер-һыу үҫемлеге.
ЛОЦМаН [РУС. < голл,] и. Һыу юлдарын
яҡшы белеп, х ә ү е Фле һәм ҡыйын урындарҙы
үткәндә, шулай уҡ портҡа ингәндә караптарға
юл күрһәтеп йөрөгән белгес. Диңгеҙ лоцманы.

Йылга лоцманы. Порт лоцманы,
ЛОЯЛЛЕК и, 1. Хөкүмәткә ҡарата булған
тышҡы тоғролоҡ. Лояллек белдереү,
2. Кемгәлер, нимәгәлер ҡарата булған йомшаҡ
мөғәмәлә. Лояллек күрһәтеү,
ЛОЯЛЬ [рус, лояльный < ингл, ] с. 1. Х өкү
мәткә ҡарата тышҡы яҡтан тоғро булған. Лояль

Л

Л0Ғ

ЛЫБ

карат, / Шул тоғролоҡто белдергән. Лоялъ ҡы
лыҡ,

ЛУПШАЙТЫУ ҡ. Лупышҡа әйләндереү, лупыш итеү. Бүреген лупшайтып кейеп алған,
ЛУПШАЙЫУ ҡ. Лупышҡа әйләнеү, лупыш
булыу. Кейеме лупшайып тора, Лупшайып һиме

2. Кемгәлер, нимәгәлер ҡарата йомшаҡ мөғә
мәлә күрһәткән. Лоялъ кеше,
ЛӨҒӘТ [ғәр,] и, иҫк. 1. Һүҙ. [Гәүһәр:] Мулла

реп киткән,

абзый, бөйөк шагир [Ғ. Туҡай] «йәшәйбеҙ беҙ
рус менән гел вә лөғәт алмашып», тип әйткән бит.
И. Ғиззәтуллин.
2. Һүҙлек. Мин Горъкийҙың «Әсә» романын ул
ваҡытта әле рус телен бик яҡшы белмәгәнгә
күрә, ҡайһы бер һүҙҙәрҙең мәгәнәһен лөғәттән
ҡарай-ҡарай уҡый инем. Һ. Дәүләтшина.
3. диал. Юҡ-бар һүҙ; сафсата. Лөғәт һатыу юҡ-

ЛУПШЫҠ с. кар. лупыш.
ЛУПЫ ЛДАТЫ У к. Луп-луп иттереү, луп-луп
килтереү. Тунын лупылдатып каға. Лупылд атып

бар һүҙ һөйләү.
Л ӨҠ Ҡ ӘТӘ и. ҡар. лөҡтәтә.
ЛӨҠМӘ с. ҡар. лоҡма.
ЛӨҠТӘТӘ [ғәр.] и. Табылдыҡ нәмә, көтмәгән
дә табылған мал. [Ғәйзулла:]Лөҡтәтә, лөҡтәтә!..
Хазина, ха-хазина таптым! Хазина! Я. Хамма
тов.
ләп оҡш. Ауыр ғына йомшағырак нәмә ҡаты
нәмәгә килеп төшкәндә сыҡҡан тауышты белдер
гән һүҙ. Ләп итеү. ж Ҡарт .. урынынан тороп,

ЛУПЫШ с . 1 . Йәлпәшеп, йәйелеп төшкән. Лу
пыш кейем.
2. күсм. Һимереп йыуанайыуҙан йәйелеп төш
кән. Лупыш кеше.
ЛУРПЫШ с. кар. лупыш.
Л У РТ Л У р Т оҡш. Ат юртҡанда сыҡҡан тау
ышты белдергән һүҙ. Лурт-лурт итеү. Лурт-лурт
килеү. ■ Кырандасҡа егелгән ат ,,баҫыу юлы
нан лурт-лурт юрта, Д. Исламов.
Л у р т ы Л Д АТЫУ ҡ. йөкм, ҡар. луртылдау.
Луртылдатып атыр юрттыра.

кемделер әрләне-әрләне лә, кире эскәмйәгә ләп
итеп ултырҙы, Һ. Дәүләтшина.
ләп ләп оҡш. Ҡабат-ҡабат ләп иткән тау
ышты белдергәи һүҙ. Ләп-ләп итеү. Лөп-лөп
килеү.
ЛӨПӨЛДӘТЕҮ ҡ. Лөп-лөп иттереү, лөп-лөп
килтереү.
ЛӨП Ө ЛДӘҮ ҡ. Лөп-лөп итеү, лөп-лөп килеү.

Йөрәк ләпелдәй.
ЛӘПӨ р -ЛӘПӨ р оҡш. Йыш-йыш бәрелгән
тауышты белдергән һүҙ. Лөпөр-лөпөр итеү. Ләпәр-лөпөр килеү, ■ Урам буйлап лөпөр-лөпөр
кешеләр сабыша, «Һәнәк», 1968, Jsfe 8.
ЛӘПӨр ЛӘҮ ҡ, Лөпөр-лөпөр итеү, лөпөрлөпөр килеү. Ат тояҡтары леперләгәне ишетелә,
ЛӘПӨр Т р. Бөтәһе бер юлы; дәррәү. Ләпөрт

ергә ятыу,
ЛӘПӘШ с. Буйға ҡыҫҡа йыуан булған (кеше
йәки башҡа нәмәгә ҡарата). Машинамды юлдан

ситкә сығарып ҡуйып, ялбыр ләпәш ҡайындың
күләгәһенә ауҙым. Н. Мусин.
ЛӨПӘр ТӘЙ с. диал. Лөпөш. Лөпәртәй кеше.
Л Ө Р Л Ө Р оҡш. Сабый бала һөйләшкән йәки
шуға оҡшаш тауышты белдергән һүҙ. Лөр-лөр
итеү. Лөр-лөр килеү, ш Ҡыҙ ..лер-лер иткән аҡ
көсөгөн эйәрткән (Әкиәттән).
ЛӨр ПӨК с. диал. ҡар. өрпәк. Лөрпөк ҡарға
бата-бата Таһир олатай минең янга менде.

ашау.
ЛУПЫ ЛДАУ ҡ. 1. Луп-луп итеү, луп-луп ки
леү. Лупылдап тороу, Лупылдап ашау.
2. диал, ҡар, лыпылдау 2. Сытыр-сатыр лупыл

дап сереп ята,

Л УРТЫ Л ДАУ ҡ. Лурт-лурт игеү, лурт-лурт
килеү. Ат луртылдап юрта.
ЛУШ и. Ышыҡ булһын өсөн әүеҫлектең ел һуҡ 
ҡан яғына ҡабыҡ, тал менән һалам ҡыҫып күтәр
гән нәмә; сыт. Луш ҡуйыу. Луги тотоу,
ЛУЩ ИЛЬН И К [рус. ] и. Дым һаҡлау йәки
ҡый үләндәрен ҡоротоу өсөн тупраҡты йомшар
та торған машина; һыҙыртҡыс. Дискылы лу-

гцилъник. Корпуслы лущильник,
Л ҮП ЕРТ р. Мул итеп, күпертеп, һыйырға
бесәнде лүперт һалып ашатабыҙ.
Л Ү р К Е Л Д Ә Ү к диал. Луртылдау.
Л ү т е р и.
Аҫты һаҙ, батҡыл булғанлыҡтан
һелкенеп ятҡан ер.
Л Ү ТЕҒ-Л Ү ТЕҒ оҡш. Һаҙмат ер һелкенгәндәге хәрәкәтте белдергән һүҙ. һаҙлыҡ лүтер-лүтер

итеп тора.
Л Ү ТЕр Л Ә Ү ҡ. Лүтер-лүтер итеү, лүтер-лүтер
килеү. Баҫкан һайын аяҡ аҫты лүтерләп ята.
ЛҮШӘ и. Ағас башына ҡунған епшек ҡар.

Көслө ямғыр яуа башланы. Ул епшек ҡарға
әйләнеп, әле япраҡтарын да ҡойоп бөтмәгән
ағас баштарын лүшә менән ҡапланы. И. Ғиззә
туллин.
Л Ы БЫ РЛ АҠ с. Ишетелер-ишетелмәҫ кенә,
тоноҡ һөйләшкән. Лыбырлак кеше.
ЛЫБЫРЛАТЫУ ҡ. йөкм. ҡар. лыбырлау.
Л Ы БЫ РЛ АУ ҡ. Лыбыр-лыбыр итеү, лыбыр-лыбыр килеү. Ул арала Бәҙекәй әбей ҙә килеп

Й. Солтанов.
ЛӨҺ ЛӨҺ оҡш. Бәләкәй эт өргән тауышты
белдергән һүҙ. Лөһ-лөһ өрөү. ш фермалағы
Еҙтырнаҡ та абалап лөһ-лөһ өрә. С. Кулибай.
Л У ЗА [Рг/С. ( пол.] и. Бильярд таҡтаһының
тирәсендәге т а р төшһөн өсөн эшләнгән муҡсалы
тишек.
Л УН АТИ К [рус.] и. һөйл. ҡар. илереК.
ЛУПА [РуС. < фр. ] и. Ҙурайтып күрһәгә торған
тирәсле бьшла. Лупа аша ҡарау.
ЛУП ЛУП оҡги. Ҡатҡыл нәмә йомшағыраҡ
нәмәгә һуғылғанда, бәрелгәндә йәки ауыҙ тулты
рып сәйнәгәндә сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

кенә, тоноҡ итеп һөйләшкән тауышты белдергән
һүҙ. Лыбыр-лыбыр итеү. Лыбыр-лыбыр килеү.

Луп-луп ашау, Луп-луп итеү, Луп-луп һуғылыу.

Лыбыр-лыбыр һөйләшеү.
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етте. Ул үҙенең лыбырлауып бында ла ташла
маны. С. Агиш. Сираевтың ҡолаҡ төбөндә юҡбарҙы лыбырлап тороуына Бикмөхәмәтовтың
ысынлап та асыуы килә башлағайны. Н. М у
син.
ЛЫ БЫ р ЛАШЫУ ҡ. урт. ҡар. лыбырлау. Улар

[ҡаҙаҡтар] үҙ-ара лыбырлашып һөйләшеп тә,
ирешеп тә алалар, Һ. Дәүләтшина.
ЛЫ БЫ р -ЛЫ БЫ р оҡш. Ишетелер ишетелмәҫ
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лып

ЛЫҒ
ЛЫҒЫр с, 1. Бытырлап, мыжғып ятҡан. //Тә
рәнерәк урында балык лыгыр йөрөй, Н. М у
син.

2. Нимәлер күп һалынған. А ш лыгыр туҡмас
булган. А шы лыгыр тоҙ,
ЛЫҒЫр Л аҠ с. Лығыр-лығыр итеп, күп һөй
ләгән. Лыгырлаҡ кеше, ш Ҡ ы ш етеп, силосты
малдарга ҡутарып ашата башлагас, лыгырлаҡтарҙыц ауыҙы тиҙ ябылды, Ә. Гәрәев.
ЛЫҒЫр л а т ы у ҡ, 1. йөкм, ҡар. лығырлау
2.
2. Лығыр-лығыр иттереү, лығыр-лығыр килте
реү. Лыгырлатып бутҡа бешереү.
ЛЫҒЫрЛаУ ҡ. 1. Лығыр-лығыр итеү (ҡайна
ғанда). Лыгырлап аш ҡайнау, / күсм. Күп булып
ҡайнашыу; мыжғыу. Күлдә балыҡ лыгырлап

йөрөй.
2. күсм. Лығыр-лығыр һөйләү. Трещетка уның
ысын фамилияһы түгел, бер туҡтауһыҙ лыгырлаганы өсөн алган ҡушаматы ине. X. Мохтар.
/ артыҡ һөйләнеү. [Яҡуп — Фәхригә:] Бар, бар,
күҙемдән югал, күп лыгырлама. Б. Бикбай.
Кәли күпме лыгырлаһа ла, волость үҙәгенә тик
лем Гәүһәр уга бер төрлө лә яуап бирмәне,
И. Ғиззәтуллин.

ЛЫГЬШЛаШЫУ ҡ. урт. ҡар. лығырлау 2.
ЛЫҒЫр ЛЫҒЫр оҡш, 1. Ҡуйыраҡ нәмә ҡай

нағанда сыҡҡан тауынггы белдергән һүҙ. Лыгыр-

лыгыр итеү, Лыгыр-лыгыр килеү, Лыгыр-лыгыр ҡайнау, ш [Ринат — әсәһенә:] һинең
ашарга һаман да шул лыгыр-лыгыр бешкән
аштыр инде, М. Садыкова.
2. Бер яй менән өҙмәй һөйләгән тауышты бел
дергән һүҙ. Лыгыр-лыгыр һөйләнә лә һөйләнә,
ЛЫҒЫрЫМ р, диал. Шығырым. Лыгырым

тулы кеше,
ЛЫЖ р, диал, 1. Манма, лыс. Л ы ж һыу,
2. Тотош, гел. Л ы ж ҡом,
ЛЫ Ж БЫ Р 1 с, диал, ҡар, ығыш.
ЛЫЖБЫр 2 р, диал. Манма, лыс. Лыжбыр
һыу,
ЛЫҠ р. Бүтән бер нәмә лә өҫтәп һыйҙыра
алмаҫлыҡ,

сигенә

тиклем;

шығырым,

лыҡа.

Мосафирхана ҙур-ҙур бүлмәләрҙән гибәрәт бул
ган бер йорт, [Уның] һәр бер бүлмәһендә лыҡ
тулган мосафир, М. ҒаФури.
Л Ы Ҡ а 1р, 1. Бүтән бер нәмә лә өҫтәп һыйҙыра
алмаҫлыҡ; лыҡ. Лыҡа тулыу. Лыҡа тултырыу,
m [Рәхимйән:] Ҡайтышлай Мәскәүгә төшөп бер
нисә мең һумлыҡ бүләк алдым. Бына, сумаҙан
лыҡа тулы. Н. Иҙелбай. Йәйге ялга ҡайтҡан сту
денттар менән лыҡа тулы машина ..тау һыртынсы
килеп сыҡты. М. Сәғитов.
2. диал. Ғуп-тулы. Борон урман араһы лыҡа
мал ине.
3. диал. Лыс. Сәгиҙәнең өҫ-башы лыҡа һыу
булды, тәне сирҡанып өшөй башланы, М. 'Та
жи.
ф Лыҡа төшөу диал, ултыра төшөу.
Л Ы Ҡ а 2: лыҡа ер диал, түмәләс.
Л Ы Ҡ а м а р, ҡар, лыҡа
ЛЫҠаШТЫрЫУ ҡ. Ныҡ бысратыу, ҡатырыу
(кейемде); һылаштырыу (һауыт-һабаны), һау

ытты яҡшылап йыумай, лыҡаштырып бөткәндәр,

ЛЫҠаШЫУ ҡ.

770

Ныҡ бысрау, ҡатыу (кейемгә

ҡарата); һылашыу (һауыт-һабаға ҡарата). Мө

йәш стенаһы ла, умывальник үҙе лә бысраҡҡа
лыҡашып, ҡарайып бөткән, «Һәнәк», 1966,
№ 10 .

ЛЫҠМа р, диал. Лаяҡыл. Л ыҡма иҫерек,
ЛЫҠЫ с, 1. Ҡыҙыҡ һөйләп, көлдөрөргә оҫта;

кәмит. Лыҡы ҡарт,
2. диал. Ныҡыш, ныҡымыш.
ЛЫҠЫЛДаҠ с. Күп һөйләүсән. Лыҡылдаҡ

кеше. // Сарьян .. ҡыҙҙы тынысландырһа ла
күҙе алдынан ҡыҙҙың шомло йөҙө китмәне.
«Туҡта, ниҙән шикләнә ул? Әллә мине Хәсәнша
лыҡылдаҡҡа тиңләйме? Ә. Байрамов.
ЛЫҠЫЛДаТЫУ 1 ҡ. Лыҡылдарға ирек ҡу
йыу.

ЛЫ ҠЫ ЛДаТЫ У 2 ҡ. Бик н ы ҡ бысратыу.
Оҙаҡ яуган ямгыр аяҡ аҫтын лыҡылдатып иҙҙе.

лыҡылдау 1ҡ. кәмһ. Бик күп, артығын һөй
ләү. [Аллаҡаев — Ҡәҙриәгә:] Минең гәйепте һа
тып, Саптыяров тагы нимәләр лыҡылданы?
С. Кулибай. «Ашаганһың икән, лыҡылдама.
Бар, дурак!» — тине лә приказчик, үҙ эшенә
кереште, Һ. Дәүләтшина. [Ғәйнулла:] Ю ҡ инде,

туган, мин һәр саҡ шулай лыҡылдайым да унан
гәйепле булам. Әйҙә, һеҙ башлагыҙ. Р. Н иза
мов.

лыҡылдау2 ҡ.

Бик ныҡ бысрап иҙелеү.

Аяҡ аҫты лыҡылдап ята.
лыҡылдашыу ҡ. урт. ҡар. лыҡылдау
ЛЫҠЫУ ҡ. диал. Лыҡа тулыу,
лып оҡш. 1. Бик үк ҡаты булмаған ауыр нәмә
өҫтән төшөп бәрелгәндә сыҡҡан тауышты бел
дергән һүҙ. Лып итеп килеп төшөү. Лып итеп

ултырыу, m Әхмәҙулла бабай [торган еренән]
лып итеп кире ултырҙы. Ә. Вахитов. Өмөгөлсөм
..ҡулындагы самауырын төшөрөп ебәрә яҙып,
иҙәнгә лып ултыртты, 3 . Биишева.
2. диал, ҡар, шып 2.Бара торгас, атым лып туҡ
таны ла ҡуйҙы. М. Тажи.
ЛЫПаШТЫр ЫУ ҡ. Һендергән кеүек түшәй
һалыу, ятҡырыу; лапаштырыу. Лыпаштырып
һалыу. ■ Дошман Лобановка аръягындагы ба

тареяларынан өҙлөкһөҙ миналар, реактив сна
рядтар ебәреп, беҙҙекеләрҙе ергә лыпаштырҙы.
С. Әлибаев.

лыпашыу ҡ. Һеңешкән кеүек түшәлеп ятыу.

Лыпашҡан күбә. ш Көҙ ҙә етте..Күшеккән
япраҡтар лыпашып ергә түшәлде. Б. Бикбай.
Фазулла пулеметын асыҡ ергә сыгарып ҡуя ла ..
ут яуҙыра башлай. Дошман баш ҡалҡыта алмай,
ергә лыпаша. С. Ҡудаш .
ЛЫПҠЫТЫУ ҡ. Лып иттереп, күтәреп бәреү
(көрәштә). Көрәш барган һайын киҫкенләшә

бара ..Ҡәүи йәһәт кенә Ғәлиҙе тагы күкрәгенә
алды. «һал арҡаһы менән!» «Лыпҡыт!» — тип
ҡысҡырышты ҡарап тороусылар. Ғ. Л оҡма
нов.

ЛЫПТЫр с. диал. Мыштыр.
ЛЫПЫ с. диал. Шамтыр.
ЛЫПЫЛДаҠ с. Ирей епшекләнеп, һәлмәк
ләнгән. Лыпылдаҡ ҡар. / Ҡары иреп, епшеклә
неп ятҡан. Лыпылдаҡ көн.
лып-лып оҡш. Ҡабат-ҡабат лып иткән тау
ышты белдергән һүҙ. Лып-лып итеү. Лып-лып

тамыу. Лып-лып килеү.

ЛЫП

лы

лыпылдатыу ҡ. Лып иттереү, лып-лып
килтереү. Лыпылдатып ергә ташлау. Лыпылда
тып ултыртыу,

раҡты лысҡылдата-лысҡылдата тәгәрмәстәр ал
га тәгәрәне. Р. Солтангәрәев.
2. күсм. Нимәнелер ныҡ һөртөү йәки мансыу.
Итекте лысҡылдатып майлау, ш [Хужабикә]
ҡоймаҡтың ҡупҡан береһен эҫеләй ҡауырһын
менән һары майга лысҡылдата майлап, ҡунаҡ
тар алдына килтереп тора. Й. Солтанов.

лыпылдау

ҡ. 1. Лып итеү, лып-лып килеү.

Тәхәү ток кеүек лыпылдап иҙәнгә колаиы,
Ф. Иҫәнғолов.
2. Бик ныҡ иреп епшекләнеү (ҡарға ҡ ара
та). Аяҡ аҫтыпдагы ҡар көн йылыга лыпылдап

ята.
ЛЫПЫН р. Күтәрелмәй, ҡалҡынмай, ергә
һылашҡан кеүек (үлтырыү, ятыү). Табынды әй-

ләндереп лыпын ултырган кешеләр ҡорһаҡтары
тулганлыҡтан кайҡая башланы. Ғ. Дәүләтшин.
/ Күтәрмәй, ҡалҡытмай, ятҡырып тиерлек (һалыу һ. б.). Оҙон, киц һәм тәртипһеҙ урамдарҙы

ике яҡлап түбәләре лыпын ябылган тәпәшәк
өйҙәр теҙелгән. И. Көҫәпҡол. Тәрән уя аша ергә
лыпын һалып, таштан күпер эшләргә булгандар.
Н. Мүсин.

ЛЫПЫрЛаТЫУ ҡ. Лыпыр-лыпыр иттереү,
лыпыр-лыпыр килтереү. Лыпырлатып ҡагыу.
лыпырлау ҡ. 1. Лыпыр-лыпыр итеү, лыпыр-лыпыр килеү. Шинель итәге елдә лыпырлай,
2. күсм. Йүнле эш ҡыра алмай, бүшҡа ҡыбырлау . [Ҡәйүм:] Донъяла йәшәгәс, ҡанатлы булып
йәшәргә кәрәк, гөбөргәйел кеүек лыпырлап йә
шәү эш түгел. С. Агиш.
лыпыр лыпыр оҡш. Ҡалын ғына яҫы нә
мәне тиҙ-тиҙ хәрәкәт иттергәнд ә, ҡаҡҡанда сыҡ
ҡан таүышты белдергән һүҙ. Лыпыр-лыпыр

итеү. Лыпыр-лыпыр һелкенеү. Лыпыр-лыпыр
килеү.
ЛЫПЫП р. Күп бүлып түшәлеп, лыпын йәйе
леп. Ялан өҫтө лыпып ятҡан еләк. С. Кулибай.
лырҡайыу ҡ. һөйл. Һимеҙлектән йәйелеп
лапшайыу. Лырҡайып китеү.
ЛЫрҠ-ЛЫрҠ оҡш. Һыулы, һаҙмат ергә аяҡ
менән баҫҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.

Лырҡ-лырҡ итеү. Лырҡ-лырҡ килеү. Аяҡ аҫты
баҫҡан һайын лырҡ-лырҡ һелкенеп ята.
Л Ы ҒҠ Ы Л Д аТ Ы У ҡ. Лырҡ-лырҡ иттереү,
лырҡ-лырҡ килтереү. Лырҡылдата баҫыу.
лырҡылдау ҡ. 1. Лырҡ-лырҡ итеү, лырҡлырҡ килеү. Аяҡ аҫты лырҡылдап ята.
2. Лырҡ-лырҡ хәрәкәт итеү. Лырҡылдап йөрөп

ятам әле.

ЛЫРҠЫШ с. Һалынып

торған һимеҙ. Айрас-

тар менән бер тиҫтер булыуга ҡарамаҫтан, ул
[Шаҡман], атаһына оҡшап, бик итләс, ҙур, лыр
ҡыш кәүҙәле. Ш. Насыров.
ЛЫС р. Һарҡып ағып торорлоҡ, манып алған
кеүек; лысма. Лыс май итеү. Лыс һыу булыу, ш
Өҫ-башы лыс һыу булган Нургәли шәмгә ут алгас ҡына ҡайтым инде. Ф . Иҫәнғолов.
ЛЫСБЫҠ с. диал. Бысый. Лысбыҡ күҙ.
лысвылдау ҡ. диал. Бысыйланыу. Күҙе
лысбылдап бөткән.
лысҡ лысҡ оҡш. Һыулы ҡуйы нәмәгә баҫ
ҡылағанда

сыҡҡан тауышты белдергән

һүҙ.

Лысҡ-лысҡ баҫыу. Лысҡ-лысҡ итеү.

лысҡылдатыу

лысҡ-лысҡ

ҡ. 1 . Лысҡ-лысҡ иттереү,
килтереү. Лысҡылдатып атлау,

ш [Ҡолсобай] лысҡылдата кисеп, тачкага бал
сыҡ тейәне. Я. Хамматов. Машина яңынан быс
раҡ юлга боролдо. Бысраҡ юлга боролдо. Быс

Л

лысҡылдау ҡ. 1. Лысҡ-лысҡ итеү, лысҡ
-лысҡ килеү. Кешеләр лысҡылдап ятҡан бал
сыҡты йырып, ашыҡмай гына атлай. X. Ғилә
жев.
2. күсм. Ныҡ һөртөлөү йәки мансылыу. Ҡ ай

магы лысҡылдап торган май. Түфлиенә лыскыл
даганса ҡаҙ майы һөрткән.
ЛЫСМа p. 1. Һығып алмалы, манып алған
кеүек; лыс. Лысма һыу булды, ш Ысыҡлы үлән
де йырып, .. салбар балаҡтары лысма һыу бул
ды. Р. Низамов.
2. диал. ҡар. шыбыр 2. Насрулла ..Хәбирҙе
үҙенә тартты, уның лысма тир булган башынан,
арҡаһынан һыйпаны. Ә. Вахитов.

ЛЫСТЫрЛаТЫУ

реү,

лыстыр-лыстыр

ҡ. Лыстыр-лыстыр итте
килтереү. Фәйзулла.,

шыйыҡ батҡаҡты лыстырлатып, алга барыуын
белде. Ф . Иҫәнғолов.
л ы с т ы р л а у ҡ. Лыстыр-лыстыр итеү, лы
стыр-лыстыр килеү. Кәйефте ҡырып, һаман
ямгыр быҫҡаҡлай. Аяҡ аҫты лыстырлап ятҡан
бысраҡ. «Ағиҙел», 1980, № 2.
л ы с т ы р л ы с т ы р оҡш. Шыйыҡ батҡаҡ
йәки һай ғына һыуҙы кискәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Лыстыр-лыстыр итеү. ш Ат иҙе

леп бөткән батҡаҡты сәсрәтә-сәсрәтә лыстырлыстыр бара. Ғ. Ибраһимов.
ЛЫҪТЫР 1 и. Сепрәк киҫәктәренән ялбырла
тып теккән ултырғыс, һандыҡ ябыуы.
ЛЫҪТЫР 2 с . диал. ҡар. алама 1 1. Ул ваҡыт

тарҙа беҙҙең гаилә тормошо бик ауыр, өҫ-баштарыбыҙ лыҫтыр булыуын әле лә иҫемдә һаҡла
йым. М. Ғафури.
ЛЫҪТЫРАУ ҡ. диал. Ылбырау. Ҡыҙҙың ке
йем-һалымы таушалып, лыҫтырап бөткән (Әки
әттән).

ЛЫУ 1 и. Һыу өҫтөндә йүгереп йөрөгән оҙон
ботло себен, һыу өҫтөндә батмай йүгереп йөрө

гән оҙон ботло себенде күргәнең бармы? Уны
атайым лыу тип атай торгайны, 3 . Биишева.
ЛЫУ 2: лыу йылы иҫк. ун ике йыллыҡ мөсәл
дең бишенсе йылы; аждаһа йылы.
ЛЫШҠ-ЛЫШҠ оҡш. 1. Баҫылып ҡына ила
ғанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Л ы ш ҡ -

-лышҡ илау. ш Маһира менән Зөһрә беҙҙең яҡҡа
инәләр ҙә лышҡ-лышҡ иларга тотоналар. «Ағи
ҙел», 1980, № 6.
2. диал. Мырш-мырш. Лышҡ-лышҡ килеү.

Лышҡ-лышҡ танау тартыу.
ЛЫШҠЫЛДАТЫУ ҡ. диал. Мыршылдатыу.
[Мыйыҡлы кеше] танауын йыш-йыш лышҡыл
датып тартырга тотондо. С. Ҡудаш .

ЛЫШҠЫЛДАУ ҡ. Лышҡ-лышҡ итеү, лышҡ-лышҡ килеү. Лышҡылдап илау.
ЛЫШТЫҠ с. диал. Мыршылдаҡ.
ЛЫНГГЫР с. диал. ҡар. алама 1 1.
ЛЬҒОТА [рус.] и. Закон билдәләгән дөйөм
ҡағиҙәне, ниндәйҙер бурысты үтәүҙән тулы
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льг

ләк

һынса йәки өлөшләтә азат иткән хоҡуҡ. Льгота
биреү, ш Колхоз үҫмерҙәр өсөн кыҫҡартылган
эш көнө һәм. башка льготалар билдәләй, «Совет
Башҡортостаны», 1969, 30 ноябрь. Йөклө ҡа-

ләҙҙәт бирҙең. Был нигмәт һәм байлыҡтарга
мең мең шөкөр, М. Өмөтбаев.
ЛӘЖЖӘК и, диал. Түмәр умарта.
ЛӘЖ ӘНКӘ [рус, лежанка] и. һөйл, 1. Сана
ның ике яғына ҡуйылған ҡанат. Нурый сана лә
жәнкәһенә ултырҙы, А. Таһиров.

тындарга һәм әсәләргә түләүле отпускылар һәм
башка льготалар бирелә, «Башҡорт аССР-ы
Конституцияһы», 1984.
ЛЬГОТаЛЫ с. Льгота рәүеш ендә бирелгән
йәки билдәләнгән. Льготалы путёвка. Льготалы

шарт. Льготалы тариф,
ЛӘ ‘ терк, кар, ла ‘.
ЛӘ 2 киҫ, кар, ла 2.
ЛӘБ [фарс,] и. иҫк, кит. Ирен.
л ә в а ь а киҫ, кар, лабаһа.
ЛӘБИБ [гәр,] с, иҫк, кит, 1. аҡыллы, зирәк.
Ләбибтәр күплеге ,, илгә гаян саздыр. Ғ. Соҡрой.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ЛӘБӘЙ и. диал, кар. сәү еК 1.
ЛӘБӘЙКӘ [гәр.] киҫ. иҫк. кит. Була ул, ярар.

Куҙгала кандала, кәүҙә табантын эҙ һала, йокла,
тип күҙҙәргә шунда һүҙ һала. Күҙҙәрем йоклай
китә ләбәйкә, тип. Ш. Бабич.
ЛӘГӘН [гәр.] и. Еҙ тас.
ЛӘҒЕҮ [гәр.] с. М әғәнәһеҙ, буш. Ләгеү һүҙ.
ш Ләгеү һөйләр уңында һәм һулында. М. Өмөт
баев.
ЛӘҒИЛ [гәр.] и. иҫк. а л ҡыҙыл төҫтәге аҫыл
таш.
ЛӘҒИН [гәр.] с. 1. Ҡарғыш алған; ҡарғышлы.
М әғәнәһеҙ ҙә һуң әммә был тормош ләгин.
М. ҒаФури.
2. күсм. Яман, яуыз. Яман кеше, ләгин кеше
кулак була икән ул (Халыҡ йырынан). / Әрлә
гәндә әйтелә. Бына бит, ләгин малай, һорауһыҙ-ниһеҙ килгән, Ғ. Ибраһимов.
ЛӘҒИр [фарс,] с. К өс-хәлһеҙ; кәгез. Ләгир
кеше, Ләгир мал, ■ Үгәй инәйҙең култыгына,

ҡуйынына ҡыҫтырган, аркаһына аҫкан ..нәмә
ләре ике-өс ләгир бейәһенә торошло ине. Ғ. Иш
булатов.
ЛӘҒИр Л Ә НЕҮ ҡ. Ләғиргә әйләнеү, ләғир бу
лыу.
ЛӘҒНӘТ [гәр.] и. Ҡарғыш, ҡәһәр. Ләгнәт яу

ҙырыу. Ләгнәт ороу. ш Мулла Советтарга ләг
нәт укый юлда аунап яткан ерендә, М. ҒаФури.
Ләгнәт, ләгнәт куркак йәлләттәргәI Ләгнәт кан
койоусы йырткыска! Д. Юлтый. Ц [Үмәр:] Ҡай
тып тупһама баҫмаһын, ике донъяла изгелек
күрмәһен. Ата-әсә хөрмәтен белмәгән ләгнәт ба
лага минән фәтихә шул. Һ. Дәүләтшина. Ләгнәт
төпшөрө ҡарғағанда әйтелә.
ЛӘҒНӘТЛЕ с . Ләғнәтләнгән, ҡәһәрле, ҡар
ғышлы. Ләгнәтле дошман, ш Абдрахмандың

йыры дошмандар колагына, мейеһенә ..ләгнәтле
үлем хәбәре булып ярып ингәндәй булган. Ә. В а
хитов. Дошмандар ..яҙыклы, ләгнәтле кул ме
нән беҙ коскан баланы коскандар. Ш. Бабич.
ЛӘҒНӘТЛӘНЕҮ ҡ . төш, кар, ләғнәтләү. Эй,
кәһәрле, ләгнәтләнгән иҫке донъя! Ғ. Әмири.
ЛӘҒНӘТЛӘҮ ҡ. Ләғнәт уҡыу, бик ныҡ ҡар
ғау. Иҫке юлды ләгнәтләп, йәһәннәмгә өрҙөләр,
Д. Юлтый.
ЛӘҒӘЛИ и. Самауыр батмусы.
Л Ә ҘҘӘ Т и, кар, ләззәт. Агзаларыма сихәт һәм

172

2. Ҡанатлы сана.
ЛӘЖ ӘНКӘЛЕ с. Ҡанат ҡуйылған. Бөрөнән

Шишмәгә тиклем ләжәнкәле саналарга тейәлеп
атта барҙыҡ, Ғ. Әмири.
Л Ә ЗЗӘ Т [гәр,] и. Рәхәтлек тойғоһо; кинәнес.
Ләззәт алыу, ■ Емеш, һыуһауҙан бигерәк са
мауыр сәйен һагыныуҙан, иҫ киткес ләззәт менән
ике сынаяҡ сәйҙе бер тоташ һемереп тә куйҙы.
3. Биишева. Кеше илай, әгәр тормошонан шат
лыҡ, ләззәт таба алмаһа. Ғ. Хәйри.
Л Ә ЗЗӘ ТЛ Е с. Күңелгә рәхәт, хуш. [Ирочка
эргәһендә булыу] минең өсөн тормошомда осраган иң ҡәҙерле, иң ләззәтле минуттар ине.
Д. Юлтый.
Л Ә ЗЗӘ Т Л Е К и. Рәхәтлек тойғоһо; күңел ки
нәнесе. Йәшәү ләззәтлеге, Тәбигәт биргән ләз
зәтлек, ■ Хисмәтулла сабый сагынан ук бөтә

күңеле һәм хисе менән тәбигәттең ләззәтлегенә
бирелгән, Я. Хамматов.
Л Ә ЗЗӘ Т Л Ә Н Д Е РЕ Ү ҡ. Л әззәт биреп, рәхәт
ләндереү. Баҡсаның эсе тагы ла матурыраҡ.

Был матурлыҡ [кегиене] ләззәтләндереп тора.
С. агиш.
Л Ә ЗЗӘ ТЛ Ә Н ЕҮ к. Л әззәт алып, рәхәтләнеү.

Ат үрәпсеп китте лә алып ҡасты. Тәгәрмәстәр
тейгән ергә тейҙе, теймәгән урында — юк. Ҡо
лаҡтарҙа ел һыҙгырҙы. ..Кәли был күренешкә
ләззәтләнеп барҙы. И. Ғиззәтуллин, һәр бер
ҡоштоң бар үҙ йыры: ләззәтләнеп туя алмаҫһың,
тыңлаһаң да гүмерең буйы. Н. Нәжми.
Л Ә ЗИ З [гәр.] с. иҫк. кит. Татлы, тәмле; ләз
зәтле. Ғәбделгәзиз барҙы онотор, юҡты тентер,
мәгәнә сонтор, тел ләзиз. Ш. Бабич.
ЛӘЙҠӘТЛЕ с. ҡар. лайҡатлы.
ЛӘЙЛӘН [гәр.] р. иҫк. Төнө менән, төнөн; кис
менән, кискеһен.
ЛӘЙСӘН [фарс.] и., ләйсән ямғыры Яҙын
яуған тәүге йылы ямғыр; йәйсән. Яҙҙар етһә,

күкрәп ләйсән уҙа, гөлдәр үрә баҫа болоҡһоп,
К. Кинйәбулатова. Ҡоштар килтерҙеме яҙҙы,
әллә ләйсән ямгырымы? А. Игебаев. Ләйсән
һыуы ләйсән ямғырынан йыйылған һыу.
•
Ләйсән һыуын ете йыл һаҡлаһаң, ынйыга
әйләнә. Мәҡәл.
ЛӘЙӘҠЫ Л р. ҡар. лаяҡыл.
Л Ә КИ Н [гәр.] ҡарш. терк. 1. Мәғәнә яғынан
бер-береһенә ҡаршы ҡуйылған ике һөйләмде
йәки һөйләм киҫәктәрен теркәү өсөн ҡулланыла;
э, әммә, әммә ләкин. Сыгышым көсһөҙ ине, урын
лы ла түгел ине, ләкин кәрәк ине. С. агиш . Ҡала

лар бик күп донъяла, ләкин Мәскәү бер генә.
Р . Ниғмәти. Ҡай береһе һорай Сәйҙелдән орден
тарихын да һөйләргә.— һөйләйем,— ти,— ләкин
ҡыҫҡа гына Ғ. Сәләм. / Бер-береһенә юҡлыҡ
Формаһында ҡаршы ҡуйылған тиң киҫәктәрҙе
йәки һөйләмдәрҙе теркәү өсөн ҡулланыла. Шәх-

ми инспекторга карап, күҙ ҡыҫты, ләкин инспек
тор уның гәҙәттән тыш өтәләнеп тороуын бер ҙә
аяламаны. Т. Йәнәби. Тиктомалга ҡандан диң

ЛӘК

ләң

геҙ яһап, әҙәм кәүҙәһенән тау өйөп һугышмайбыҙ, ләкин дошман килһә, тик тормабыҙ кулды
каушырып. Ғ. амантай.

Л ӘЛ-ЛӘЛ p. 1. аятс өҫтө, аятс үрә (яңы баҫа
башлаған сабый балаға ҡарата). Ләл-ләл баҫыу.
2. өнд. Баланы аяҡ өҫтө баҫырға өндәгәндә
әйтелә.
ЛӘЛӘ и. 1. Һуғаибаштар ғаиләһенә ҡараған,
төрлө-төрлө төҫтәге ҡыңғырау сәскәле, шыма
ҡыяҡ япраҡлы баҡса гөлө. һары ләлә. ■ Тал
ғын ғына тирбәләләр кайнар көньяк сәскәлә
ре — ак ләләләр. М. Кәрим. Сыбар л ә л ә кар.
һарына. Һыу ләләһе аҡ томбойоҡ.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ЛӘМ 1 и. 1. Һыу төбөнә үлтырған йомшаҡ туп
раҡ һәм батҡаҡ, һагыҙ һымак ҡуйы ләмдән аяктарҙы сак һурып алабыҙ. Й. Солтанов. / ШиФалы батҡаҡ. Ләмгә ултырыу. ■ Тоҙло күлдәр

2. Бер-береһенә ҡаршы Фекерҙе эсенә алған
nice һөйләмде йәки тик киҫәктәрҙе бергә теркәй;
әммә, Шу лай ҙа. Борис Васильевич ..бәләкәйе

рәк, ләкин йыуан гына бер кеше ине. С. агиш.
Мөжәһиткә камыр баҫыуҙыц тәртибен өйрәтәм,
ләкин булдыра алмай бит теге. Т. Йәнәби.
3. Тейешле һөҙөмтәнең киреһен белдергән һөй
ләмде һәм һөйләм киҫәктәрен алда бирелгән
һөйләм йәки һөйләм киҫәге менән теркәү өсөн
ҡүлланыла; әммә, шулай ҙа, Шуға ҡарамаҫтан.

[һәнәрсе:] Өйрәнсек, һин дөрөҫ әйтәһең. Минең
һиңә башкаса ярҙам итерлек мөмкинлегем юк.
Ләкин был эш һиңә ауыр булмаҫмы? 3 . Биишева.
Төрлөһө тураһында төрлө фекер йөрөтәбеҙ, лә
кин бер һөҙөмтәгә лә килә алмайбыҙ, Д. Юлтый.
Хан тикшертеп, тикшертеп караган, ләкин
гәйепле кешене таба алмаган. Б. Бикбай.
4. Тәүге һөйләмдең бер һүҙен ҡабатлап, әйтел
гән Фекерҙе үҫтереп йәки өҫтәп килгән икенсе
һөйләмде теркәү өсөн тсулланыла. Яҙга табан

миңә һалдатка каралырга барырга тура килде.
Ләкин мине һалдатка алмай калдырҙылар.
Т. Йәнәби, һүҙ әйтмәне, күкрәгенә кыҫты [әсә
йем], беләгемә тамды йылы йәш! Ләкин был йәш
кайгы түгел ине. Ғ. Сәләм.
5. Ҡайһы бер алмаштар, мөнәсәбәтле һүҙҙәр
һ. б. менән килеп, эйәрсән һөйләмдәрҙе баш һөй
ләм менән теркәү өсөн тсулланыла. Ләкин тын-

гылык мәңгелек булмаган кеүек, ярһыуҙың да
сиге була икән шул. Әкренләп ел дауыл уҙган.
Диңгеҙ тагы тынган. 3 . Биишева, һөйләй Сәй
ҙел, Тәртибе юк ләкин һүҙенең, Ғ. Сәләм.
6. Ҡайһы бер баштса тсаршы ҡуйыу теркәүес
тәре менән бергә килеп, тсаршы тсуйыу мәғәнәһен
көсәйтә. Ҡаршы булмаҫ инем, әммә ләкин бара

алмайым, ш Вә ләкин шайтан корган сихыр ме
нән кул икегә бүленгән уртаһынан, Ш. Бабич.

7. Ватсыт рәүеше һәм ватсытты белдергән һ ү ҙ
ҙәр менән килеп, эҙмә-эҙлек тәртибендә бәйлән
гән һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бергә
теркәү өсөн тсулланыла. Яҙ көнө мин тагы ла

Л

Башкортостанда әҙ, ә инде Мгулдак кеүек шифа
лы, ләмгә бай күлдәр юк тиһәк тә ҙур хата бул
маҫ. «Совет Башҡортостаны», 1967, 13 апрель.
2. диал. Ылымыҡ.
ЛӘМ 2 [гәр.]: ләм йәлид иҫк. кит. тыуманы. Мин
өмөт иткән Вәлидтәр «Ям Вәлид» тән ләм йәлид.
Ш. Бабич. Ләм йәлтәфнт иҫк. кит. илтиФат итмә
не, иҫе китмәне, иғтибар бирмәне. Төштө ул зат
ергә: ул бер кош икән .. Торҙолар ләм йәлтәфит
шайтан иле; әммә ул зат кош түгел, ябраил ине.
Ш. Бабич. Ләм йобарнҡ иҫк. кит. Файҙа булмаҫ.
Шигырҙы мотлак тыйыу уңай булмаҫ, һәм йәнә
ләһү булһа, ләм йобарик. аҡмулла.
Л ӘМ ЕЛДӘҮ к. Бик ләззәтләнеп, тәмләп һүҙ
һөйләү. Ләмелдәп һүҙен һөйләп торор ине.
ЛӘМЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. кар. ләмелдәү.
ЛӘМКӘ [РУС. лямка] и. 1. артмаҡ бауы. Үтте
бурлактар .. Утлы тимер булып баҫа ләмкәләр,
буй-буй янган эҙҙәр кала елкәлә. X. Ғиләжев.
2. М исәү. Ҡамыт, сбруй, ләмкәләрҙе..яңы
кайыштан яһатып, дегетләп куйган. Ғ. Д әүләт
шин.
ЛӘМ ЛЕ с. 1. Ләм ҡаплаған. Ләмле йылга төбө.

Ләмле күл.
2. диал. Ылымыҡлы.
ЛӘМ ЛӘНЕҮ ҡ. Ләм менән ҡапланыу. Ярҙа
рының нык ашалыуы аркаһында Димдең төбө
ләмләнә, «Совет
Башҡортостаны»,
1965,
25 Февраль.
Л Ә М (М а) [гәр,] киҫ. иҫк. кит. Юҡлыҡты бел
дерә. Алтын биреп алмайҙар ләмма рәжа. а ҡ 
мулла.
ЛӘМ-МИМ [гәр.] и. Бер нәмә лә, бер һүҙ ҙә
әйтмәгәнде белдереү өсөн ҡулланыла. Рәшиҙә
ул турала ләм-мим һүҙ әйтмәне. М. Тажи. М, Ға

өйрәнгән каҙак араһына укытырга барҙым. Лә
кин был юлы эги уңышһыҙ булды. Ғ. Йәнәби.
Күптән беләм һине, ләкин бөгөн күҙ тултырып
тагы караным. М. Хәй.
ЛӘКӘК и. диал. кар. сәкән 1 2 . Ләкәк һугыу.
ш [Ҡуҙыйкүрпәс] балаларҙың туптарын, уктарын, ләкәктәрен талап алып, йөҙәтә торган бул
ган. «Ҡ уҙыйкүрпәс менән Маянһылыу».
ЛӘКӘҪ с. диал, кар. бысый 1. Ләкәҫ күҙ.
л ә ҡ ә п ' 1 . и. Тағылған исем; тсушамат. Яуба
ҫар ауылында кушаматһыҙ кешене табыуы кыйын. Ҡайһы берәүҙәренә хатта икешәр-өсәр лә
ҡәп тагылган. К. Мәргән. [Бәхти:] Мин ләкәпте,
тугандар, үҙемә үсле кешеләргә тага торгайным.

торған арҡыры ағас (кәкрерәк ағастың ике яҡ
башына ҡайыш тағып, солоҡ ағасына ҡуша ура
тып бәйләп ҡуйыла).
ЛӘ Ң К ЕЛ ДӘ К с, 1. Күп өрөүсән. Ләңкелдәк

С. агиш.

эт,

2. Кешенең үҙенә алған икенсе исеме; псевдо
ним. Әҙәби ләкәп. ш Әхмәҙиҙәрҙе бер-береһе

менән бутамаҫ өсөн, йола буйынса, уларҙың һәр
береһенә ләкәп исем биргәндәр. Ж. Кейекбаев.
ЛӘҠӘП 2 [гәр.) с, иҫк. һөйл. Көлдөргөс, мәрә
кә. Ләкәп һүҙ.

фури хакында ла, Ғ. Тукай менән Бабич хакында ла күп яҙалар. Тик әллә нишләп Акмулла
тураһында — ләм-мим, Ә. Вахитов.
ЛӘҢГЕ и. Солоҡтан бал алғанда баҫып тора

2. күсм. Күп һөйләүсән. Ләңкелдәк катын.
ЛӘ ҢКЕЛ ДӘ ТЕҮ ҡ. йөкм. кар. ләщселдәү.

Этте ләңкелдәтеү.
Л Ә Ң К ЕЛ ДӘ Ү ҡ. 1. Ләңк-ләңк итеү, ләңк-ләңк
килеү. [Мәхмүттең эте] һыу га барган бисәләргә

карап, көнө буйы ләңкелдәп өрөп тик тора тор-
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ләң

ЛӘҮ

гайны, С. Агиш. Ауыл мөгәрәпкә төштө, эттәр
генә сыкты ләңкелдәп, Р. Ниғмәти.
2. күсм. Күп һүҙгә етеү, күп һөйләнеү. [Шаҙ
ра — Дамирга:] Ләңкелдәп торма инде, һуңга
ҡалабыҙ бит. Р. Ғабдрахманов.
ЛӘҢКЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. йөкм. ҡар. ләңкел
д әү. Ләңкелдәшеп ултырыу, ш Сурагол урыны
нан ҡуҙгалып, ауылга ингәндә, Ыласын карттың
бурҙайы абалап сыкты, уга ҡушылып, башҡа
эттәр ҙә ләңкелдәшә башланы. Т. Хәйбуллин.

ЛӘПӘК 2 и. диал. Ләпәкәй. Күгәүен, ләпәк бу
ла башлагас та малды елләүек аҡланда тотабыҙ.
ЛӘПӘКӘЙ и., ләпәкәй себен Ваҡ ҡына себен;
һуҡыр себен. Ғәйзулла һырып алган ләпәкәй
ҙәрҙе сәпелдәтеп һуга-һуга, ҡайын башынан ..
ергә һикерҙе. Я. Хамматов.
ЛӘПӘҪ с. диал. Ялҡау, йоҡосо.

ЛӘҢ К -Л Ә Ң К оҡш. 1. Сәүек эт өргән тауышты
белдергән һүҙ. Ләңк-ләңк итеү. Ләңк-ләңк өрөү.
2. күсм. Күп һүҙгә етешкәнде белдергән һүҙ.

[Ғәззә әбей менән килененең] ләңк-ләңк тауыш
барҙы йорттарында иртәһен дә, йәнә кисен дә.
Т. Арслан.
ЛӘ Ң-Л Ә Ң оҡш. ҡар. ләңк-ләңк.
ЛӘП и. Тейен һуҡмағы.
ЛӘПЕЙ с. диал. Ләпелдәк.
ЛӘПЕК и. диал. Ҡойо, баткак.
Л ӘПЕЛДӘК с. Күп һөйләүсән.

Ләпелдәк
бала. ш Недосека был ләпелдәктең [Аграфена
Ивановнаның] тагы әллә ниҙәр һөйләүенән ҡото
лоу өсөн, һүҙгә ҡатышмай, ниңәлер моңһоу
гына ултырган ҡатынына өндәште. Н. Мусин.
ЛӘПЕЛДӘТЕҮ ҡ. мыҫҡ. Күп һөйләндереү.
Л ӘПЕЛДӘҮ ҡ. мыҫҡ. Күп итеп һөйләү. [Мо
тал — Гөләйшәгә:] Йыйылышта минең өҫтән то
роп ярты сәгәт буйы ләпелдәүең әҙ булдымы ни?
М. Хәйҙәров.
ЛӘПЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. ләпелдәү. [Нә
симә]: Ҡуйсы, ҡуй .. һеҙҙең менән ләпелдәшеп, ни

һан гүмерем үтте, тиҙерәк ҡайта һалайым,
Һ. Дәүләтш ина.— Оҙаҡ ләпелдәшеп ултырабыҙ
икән дә баһа! Йоҡларга ваҡыт, иптәштәр!
Я. Хамматов.
ЛӘПКЕ и. диал. Биш таш (ҡар. таш).
ЛӘП-ЛӘП оҡш. 1. Эт, бесәй, вак мал бер нәмә
эскәндә сыккан тауышты белдергән һүҙ. Кәзә
ләр һыу эскәс, яландылар ләп-ләп. К. Кинйәбу
латова.
2. Ваҡ-ваҡ ҡына итеп ялпылдаған, ялпылдата
баҫҡан хәрәкәтте белдергән һүҙ. [Зәйнәп] Ш а 
мил агайга ләп-ләп баҫып килеп етте. К. Кинйә
булатова.
ЛӘПр ӘЙЕҮ ҡ. ҡар. лапрайыу. Ләпрәйеп ул

тырган агас.
ЛӘПр ӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. ләпрәйеү. Ҡыҙҙырыуҙан, ысыҡ та юҡлыҡтан ләпрәйгән агас,
үләндәрҙе ямгыр йәшәртте, А. Таһиров.
ЛӘПҺЕҮ ҡ. Ҡарҙы йырып, аҫҡа инеү (ҡуянға,
ҡайһы бер ҡошҡа ҡарата). Ҡош ҡарҙы ләпһеп

ята.
ЛӘПШӘЙЕҮ ҡ. ҡар. лапшайыу. Уның [Мөтәйҙең] Тимергәленән ни ере артыҡ: өҫтөндә — ҡат
ҡан гимнастерка, башында — ләпшәйгән кепка.
Ф . Иҫәнғолов.
ЛӘПШӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. ләпшәйеү.
ЛӘПШӘЙТЕҮ ҡ. йәйелдереп, өҫтән йәмшәй
теү. Ләпшәйтеп кейеү.
ЛӘПӘК 1 с. Төп яғы киң, өҫтө ялпаҡ; тәпәш.
Ләпәк өйҙәрҙең мөрйәләре генә күренә. 3 . Бии
шева.
ф Ләпәк сысҡан диал. һуҡыр сысҡан (ҡар.
сысҡан).
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ЛӘПӘҮ ҡ. Ус менән йомшаҡ ҡына итеп яратып
һуҡҡылау. Мәхмүт ҡырмыҫҡа иләүенә эйелде лә
усы менән генә ләпәп алды. Р. Ғабдрахманов.

Мәликә шарфымды рәтләп ҡуйҙы ла йылы ҡулы
менән битемдән ләпәп алды. Ғ. Ибраһимов.
ЛӘПӘШ с. 1. йәйелеп, йәлпәш ятҡан; ләпәк,
тәпәшәк. Өйҙәр самандан һалынган, күбеһенсә
ләпәш түбәле. К. Мәргән.
2. Тәбәнәк буйлы, тәпәш (кешегә ҡарата).
ЛӘПӘШЕҮ ҡ. Ергә һеңешкән һымаҡ йәйенке
һәм киң булыу. Ергә ләпәшкән һалам башлы
йорттар юҡ тиерлек хәҙер ауылда. Ф . И ҫән
ғолов.
ЛӘПӘШКӘ с. диал. Ләпәш, тәпәш.
ЛӘПӘШ ТЕРЕҮ ҡ. Ергә һеңешкән һымаҡ йә
йенке һәм киң итеү.
ЛӘС с. диал. ҡар. бысый 1. Икмәк ләс булган.
ЛӘ СКЕЛДӘ Ү ҡ. диал. Бысый булыу. Икмәге

ләскелдәп тора.
ЛӘСТИТ [рус. лясы] и. Ваҡ-төйәк һүҙ, ғәйбәт.
[Рахмай:] Китегеҙ, ләстит менән ваҡытты үткә
рәһегеҙ. Булатты тыңлаһан,, һүҙе бынау Миәс
буйындагы таш кеүек күп. К. Кинйәбулатова.
Ниндәй хәбәр һөйләне һуң әле был Шәмсун?
Кем, ниңә уйлап сыгарҙы икән ул ләститте.
Н. Мусин. Ләстит һатыу ваҡ-төйәк һ үҙ, ғәйбәт
һөйләү. Урамдан үткән халыҡ йырлаган тауыш

ишетелде. Үҙ-ара ләстит һатып ултырган Шәһәрбаныу менән Гөлмәҙинә икеһе ике тәҙрәгә йүгерҙе, Я. Хамматов. Сәй менән кәнфит һурып, йәш
кенә ике ҡатын ултыра һай гөрләшеп, берләшеп,
ләстит һатып. Р. Ниғмәти.
ЛӘҪ и. 1. Еүешлек, дым. Ләҫ баҫыу. Йәбеш
тергән ҡагыҙ ләҫ булып ҡубып төшә.
2. күсм. Ҡаплап, баҫып алған төшөнкөлөк,
ялҡаулыҡ. Иптәшенең һәр һүҙе Георгий Ивановичтың йөрәгенән ..юйылмай ҙа тормош ләҫе
менән дә ҡапланмай, Ш. Янбаев.
ЛӘТАФ ӘТ [гәр.] и. 1. Гүзәллек, матурлыҡ,
йәмлелек, һауанан бер ләтафәт хуш еҫ аңҡып
тора. Ғ. Рафики. Ләтафәт багын ситтән күреп,
гашиҡ булып һайра. М. Ғафури.
2. Яғымлылыҡ, һөйкөмлөлөк, наҙлылыҡ. Рус
теле электән үк бай ине, ләкин был телде гүзәл
иткән, был телгә ҡеүәт һәм ләтафәт биргән Пуш
кин булды. М. Өмөтбаев.
ЛӘТСӘ и. диал. Йәтсә.
Л Ә У аЗИ М [гәр.] и. иҫк. 1. Кәрәкле нәмә.
2. Вазифа. Ғаяз ун биш йылдан артыҡ старши
налыҡ ләүазимын үтәп килә. Д. Юлтый. [Сабир
мулла:] Зыя Камалиҙың минең урынга мулла
булыуына аслан ризалыгым юҡ. Үҙемдең лә
уазимымды улым Ғәбделхайга бирергә кәрәк
ине. Б. Ишемғол.
ЛӘҮЕШ с. Йәлпәшеп, йәйелеп төшкән. Ләүеш
кәпәс.
Л ӘҮКЕЛДӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар, ләүкелдәү.
Ләүкелдәтеп өрҙөрөү.

ләх

ЛӘҮ
л ә ү к е л д ә ү к. Ләүк-ләүк итеү, ләүк-ләүк
килеү. Эт ләүкелдәй, ■ [Биксән агайҙың] эте
бушҡа ләүкелдәргә белә, бүре еҫен һиҙҙеме, ҡойрогон ҡыҫып, солан ягын ҡарай. Р. Солтангәрәев.
ЛӘҮКЕЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. ләүкелдәү.

Аргы оста ла, биргеһендә лә эттәр генә үҙ-ара
ләүкелдәшеп, тагы бер ҡат дәррәү өрөп алдылар
ҙа тиҙҙән бөтәһе лә тынды. Д. Исламов.
Л Ә ҮК ЕТЕҮ

ҡ.

Бик ныҡ ялҡынландырыу.

Ләүкетеп ут яндырыу.
ЛӘ Ү К ЕҮ ҡ. 1. Бик ныҡ ялҡынланыу. Ләүкеп
яныу. ■ Кистән бире бер ләүкеп, бер быҫҡып
янган ут та әкренләп кенә һүрелә бара. 3 . Әхмә
тов. Ҡараңгы өйгә ит еҫе таралган. Усаҡта ут
күңелле генә итеп ләүкей, Ф . Иҫәнғолов. / күсм.
Дәррәү күтәрелеү. Граждандар һугышы йылда
рында башҡорт совет сатираһы ла ләүкеп ҡабы
нып, активлашып китте. Ғ. Хөсәйенов.
2. күсм. Ҡапыл тоҡаныу, ҡабыныу (йөрәк,
хискә ҡарата); дөрләү. Гөлнисаның күңеле яҙгы
сәскә һымаҡ асылып ..ләүкеп киткән керһеҙ
хистәрен Мансурга бирҙе. Ә. Хәкимов.
Л Ә ҮК -Л Ә Ү К оҡш. Бәләкәй эт өргән тауышты
белдергән һүҙ. Ләүк-ләүк итеү. Ләүк-ләүк ки
леү, ■ Соландагы ялбыр көсөк ләүк-ләүк өрә
(Әкиәттән).
ЛӘҮКӘ и. ҡар. эләүкә. Ләүкәгә менеү, ш Ға-

милә мунсаның иҙәнен, ләүкәһен йыугас, пыхыл
дап барып, тагы ла ике көйәнтә һыу килтерҙе.
Б. Бикбаи. Еңгә әйтә: — Парлы мунса ҡарт-ҡорога ожмах ул, ти. Ләүкәһендә һөйәк ирей,
уның кеүек булмаҫ ул, ти. Т. Арслан.
Л Ә Ү-Л ӘҮ оҡш. ҡар, ләүк-ләүк. Ҡыҙ йортҡа
ҡайтып ингәс, уны ҡапҡанан уҡ үҙҙәренең бер
бәләкәй генә көсөктәре ҡаршы сыгып ала,—
Үлергә киткән апайым байып ҡайтып килә лә
ләү-ләү,— тип өрә көсөк (Әкиәттән).
Л Ә Ү Х [ғәР.]: ләүх әл-м әхф үз иҫк. кит. дини
хөрәФәтсә, кешенең күрәсәге Яҙылған таҡта;
яҙмыш таҡтаһы. Әҙәмдең үҙәк һүҙе бары бикәр,
яҙылган ләүх әл-мәхфүз үҙгәртелмәҫ. Аҡмулла.
ЛӘ ҮХӘ [ғәР.] и. иҫк. кит. 1. Матур итеп яҙып
эленгән таҡта.
2. Ойошма йәки предприятиеның исеме Яҙып
эленгән таҡта; вывеска. Ҡапҡа башына ләүхә

ҡагылган.
3. Ниндәй ҙә булһа күренеш. Эйе, һиңә бөтә
матурлыҡтың һәйкәл мөжәссәме бирелгән; тәбигәттең матур ләүхәһенән ҡөдөси мәгәнә, рухтар
өрөлгән. Д. Юлтый. Күрмәйем һис шатлыҡ, әйлә
нәмдә күңелһеҙ ләүхәләр теҙелгән. С. Ҡудаш .
ЛӘ ҮХӘ Л Ә Н ЕҮ ҡ. иҫк. кит. К әүҙәләнеү. Ту
кайҙың: «Керләнә өҫ-өҫтөнә рух, һис хозур выжданга юҡ, ни сәбәптән был йыһанда тәнгә —
мунса, йәнгә юҡ » ,— тигән шигырҙары күҙ ал
дында ләүхәләнә. Д. Юлтый.
ЛӘҮШӘ и. диал. 1. Лүшә. Агас башын ләүшә
ҡаплаган.
2. ҡар. батҡаҡ 1.
ЛӘҮШ ӘЙЕҮ ҡ. Ләүеш кә әйләнеү, ләүеш бу
лыу; йәлпәшеү. Башындагы фуражкаһы ләүшә-

йеп бөткән.
ЛӘҮӘШ и. Өҫтөн асыҡ итеп, ҡамыр менән сат
рашлап, емеш-еләктән бешергән йоҡа бәлеш.

Л

Ҡаҙан тултырып ит һалынды, биш-алты йәймә
һалма йәйелде, тултырма, йыуаса, ләүәш, кү
мәс — береһе лә ҡалмай бешерелде. 3 . Биишева.
Ҡатлы ләүәш төрлө емеш-еләктән ҡат-ҡат итеп
бешергән ләүәш.
Л Ә Ф ЗА Н [гәр.]р. иҫк. кит. Һ үҙҙең мәғәнәһенә
ҡарамай, иғтибар итмәй. Л әф зан морад һүҙҙең
мәгәнәһен белеүҙе маҡсат итеп ҡуймай. Мәктәп

тә уҡып ҡөрьән, ләфзан морад, мәгәнәһенән бик
аҙ ҡалган хәбәр алган. С. Яҡшығолов.
Л Ә Ф ЗИ [гәр.] с. иҫк. кит. Телдән әйтелгән,
һүҙгә бәйләнешле.
Л Ә Ф Ы З [гәр.] и. иҫк. кит. Һ үҙ. Ләф(ы)зы хаҡ
дөрөҫ, хаҡ һүҙ. Әй мөҡәтдәс ләфзы хаҡ! Бүләк

итә исемең ишетелгәндә күңелгә ҙур хаят.
Б. Мирзанов. Ләфыз атыу һөйләү. Ирҙең хәле
беленер, ләфыз атһа, кемдең хәле беленер, йәше
рен ятһа? Аҡмулла.
Л ӘХ [гәр.]: ләх иҫерек бик ныҡ иҫерек; лая
ҡыл иҫерек. Ләх иҫерек ине Вафа, тешен шыгырлатып төштө атынан. Ш. Бикҡол. Л әх булыу бик
ныҡ иҫереү; лаяҡыл булыу. Шул көндө Миңнул
ла Әйүповтың, үҙ өйөнә ҡайтмайынса, ҡайҙалыр
ләх булып иҫереп йөрөгәнен күргәндәр. Ғ. И бра
һимов.
ЛӘХЕМ [гәр.] и. иҫк. Ит. / Емештең йомшаҡ
өлөшө, ите.
ЛӘХЕТ [гәр.] и. 1. Гүр, ҡәбер. Ҡурҡмайым

һалҡын ләхеттән, ләкин ниңә баш югалтыу?
Д. Юлтый. [Әсә — улына:] һау-сәләмәт йөрөп,
әйләнеп ҡайт, дусар була күрмә ләхеткә, Б. Вәлид.
2. Ҡ әберҙең һул яҡ ҡабырғаһынан өңөп эшлән
гән мәйет урыны. Ләхет алыу, ш Мин ҡулым

менән тирә-ягымды һәрмәп ҡарап, кирбестән
ләхет буратып ҡуйган ҡәбер соҡорона килеп
дөмөккәнемде белдем, 3. Хисмәтуллин. Ләхет
таҡтаһы мәйетте ләхеткә урынлаштырғас, туп
раҡ төшмәһен тип ҡыуышлап ҡаплап ҡуя торған
таҡта. Ғәйзулла йүкә ҡабыгынан ләхет таҡтаһы

яһап, һай гына ҡәбер тышынан күренеп ятҡан
сабый мәйетенең өҫтөн ҡапланы ла ҡар ҡатыш
ер менән баҫтырҙы. Я. Хамматов.
•
Ҡатыны яҡшы кешегә бәхет кәрәкмәй,
ҡатыны яман кешегә ләхет кәрәкмәй. М ә
ҡәл.
Л Ә Х ЗӘ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. К үҙ ҡарашы; ҡа
раш. Балҡый ҡөдөсиәт вә серле мәгәнә һәр бер
ләхзәлә. Д. Юлтый.
2. Бик ҡыҫҡа ваҡыт араһы. Алды тынлыҡ
донъяны шул ләхзәлә. Ш. Бабич. Ләхзәһенә

донъя хаҡ бирмәгән, ҡайҙа ҡалды кисе, көндөҙө.
Ғ. Иҫәнбирҙин.
Л Ә ХӘ ҮЛ Ә [гәр.] и. дини Ошо һүҙ менән баш
ланған доға исеме. Ләхәүләне уҡыу. ■ Ҡалала

паника үҫкәндән-үҫә. һәр мылтыҡ тауышынан
сәждәгә йыгылып, ләхәүләһен уҡырга тотонган
мещан халҡы уны юрамал күтәрә. И. Насыри.
/ Шул доға урынына әйтелә торған һүҙ. [Старо
ста:] Ләхәүлә, тфү, тфү, был шайтан эше икән,
шайтан эше икән. Һ. Дәүләтшина, һәр кеше аҡ
тыҡ сәгәт ләхәүлә, ти, ярлыҡа, я алла, тәүбә,
тәүбә, ти. Ш. Бабич.
ф Л әхәүләһен уҡытыу ҡурҡытыу, кәрәген биреү.
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ЛӘҺҮ [ғәр.] и, иҫк, кит. Уйын-көлкө. Теш
кыҫып торһон әле барлыҡ уйын-көлкө, ләһү.

әрһеҙ үҫемлек. Ҡомло, балсыҡлы, ташлы, хатта
тоҙло тупраҡта ла үҫә, «Совет Башҡортостаны»,

Ш. Бабич.

1969, 20 сентябрь.

ЛӘШКӘр [фарс.] и. иҫк. кит. Ғәскәр,

армия.

Барса шайтан тупланып, мәхшәр ҡубып, килде
ләр диңгеҙ кеүек ләшкәр булып. Ш. Бабич.
ЛӘШПЕҒЛӘҮ ҡ. Килешһеҙ булып, һалынып
төшөү. Ғәҙәттән тыш ябыҡ булыуы сәбәпле,
[офицерҙың] — кейгән кейеме, тағы бер кеше
һыйырлыҡ булып, ләшперләп тора. И. Насыри.
ЛӘШӘ и. ҡар. лүш ә. Агас башын ләшә ҡаплаган.
ЛӘШӘЙ шул уҡ шәй түгел (ҡар. шәй).
ЛЮК [рус ( гол.]и. Берәй нәмәнең эсенә инеү
өсөн хеҙмәт иткән ҡапҡас менән ябылмалы ти
шек. Люкты асыу. Люктан сыгыу. Люкты ябыу.

ш Сабельник Мотаһар Галин атта елдереп килеп,
танкы өҫтөнә менеп китте һәм люгын асып, авто
мат төйҙәһе менән водителдең башына ҡундыр
ҙы. Ә. Ихсан.
ЛЮКС 1 [рус. (лат.] и. физ. Яҡтыртыу күлә
мен үлсәү берәмеге.
ЛЮКС 2 [рус. ( фр.] и. Юғары категориялы г о 
стиница номеры, каюта йәки башҡа нәмә. Люкс

ҡа урынлашыу.
ЛЮЛЬКа [рус.] и. Мотоцикл ҡабырғаһына
беркетелә торған арба. Люлькалы мотоцикл.
ЛЮМЕН [рус. (лат.] и. физ. Яҡтылыҡ ағы
мын үлсәү берәмеге.

ЛЮМИНАЛ [рус. (лат.] и. фарм. Йоҡлата
һәм тынысландыра торған аҡ кристаллик матдә.
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

[рус. (лат.] и. физ.

Газдың, шыйыҡлыҡтың һәм ҡаты есемдең, атом
дарын, молекулаларын йылылыҡтан башҡа ҡуҙ
ғытыу һөҙөмтәһендә нурланышы.

ЛЮМПЕН-ПРОЛЕТаРИАТ

[рус. (нем.] и.

Капиталистик йәмғиәттә: бер синыФҡа ла ҡара
маған кешеләр ҡатламы; әтрәгәләмдәр.
ЛЮПЙН [рус, (лат,] и. Ҡуҙаҡлылар ғаилә
һенә ҡараған йәшел ашлама йәки гөл итеп ү ҫте
релгән үлән (мал аҙығы итеп ҡулланыла). Люпин

орлого. Люпин оно. Люпин сәсеүлеге,
ЛЮСТРА [рус, (фр, ]и. Бер нисә шәмдән йәки
май шәмдән торған аҫылмалы яҡтыртҡыс; кәндил. Хрусталь люстра, ■ Залдың бөтә түбәһен

йөҙәрләгән ваҡ ҡына электр лампалары менән
биҙәлгән эре-эре суҡлы люстралар ҡаплаган,
Һ. Дәүләтшина.

ЛКУГЕҒаН [рус, лютеранин] и, Лютеранлыҡ
динен тотҡан кеше. Лютерандар дине, Лютерандар сиркәүе,

ЛЮТЕҒаНЛЫҠ и,

Протестантизмдың Мар
тин Лютер тәғлимәте нигеҙендә 16 быуатта бар
лыҡҡа килгән бер ағымы.
ЛЮТИК[рус,] и, 1. Йылтыр һары ваҡ сәскәле
ағыулы үлән. Агыулы лютик. Алтын лютик. Л ю 

ЛЯГШС [рус, (лат,] гг. Төҫһөҙ кристалик он
таҡ (микробҡа ҡаршы һәм яра көйҙөргөс сара
итеп ҡулланыла).

М
М [эм] Башҡорт алФавитының ун етенсе хәреФе.
М а в а Й Н а [гәр,] с, иҫк. кит. аңлайышлы,
асыҡ. Мабайна хәл, // Ул миңә эштең ҡалай икә

нен мабайна һөйләне,
М аБИҺИ Л И Ф Т И Х аР [гәр,] и, иҫк, кит. Маҡ
танырлыҡ нәмә. Билдәле беҙҙең мабиһилифтихар — ул мөхтәрәм ҙур шагир, Ш. Бабич.
МаВЗОЛЁЙ [рус, (лат,] и. Ҡ әбер өҫтөнә
һалынған архитектура ҡоролмаһы. В, И, Ленин

мавзолейы, ш Республика газеталарының бере
һендә Шишмә районындагы Хөсәйен һәм Тар
хан мавзолейҙары тураһында мәҡәлә баҫылып
сыҡты, Н. Мәжитов.
м а т а з й н [рус, (фр,] и, 1. Халыҡҡа кәрәкяраҡ һата торған сауҙа ойошмаһы һәм шул
ойошма урынлашҡан бина. Аҙыҡ магазины. Ке

йем магазины,
2. махс. Приборҙағы бер иш нәмәләрҙе эсенә
йыйып, тейешле урынға биреп тороу өсөн ҡулай
лаштырылған ҡумта. Фотоаппарат магазины,
■ Автоматчиктарҙың бөтә нәмәһе әҙер, патрон
тултырылган магазиндар ҡуйылган. Ш. Бикҡол.
3. умарт. Даданға өҫтәп ҡуйыла торған йәш
ник.
М аҒЙ С ТР [рус. (лат.] и. 1. Ҡайһы бер сит
илдәрҙәге һәм революцияға тиклемге Россияла
ғилми дәрәж ә һәм шул дәрәж әне йөрөткән кеше.
2. тар. Урта быуаттағы монахтар иәки рыцар
ҙар ордены башлығының титулы һәм шул титул
ды йөрөткән кеше.
МаГИСТРАЛЬ ‘ [рус. (лат.] и. 1. Хужалыҡ
әһәмиәтенә эйә булған ҙур юл; оло юл. Тимер юл

магистрале, Агиҙел мөһим һыу магистрале,
■ Милиция эшмәкәрлегендә ҡала һәм ауылдар
ҙа, йәмәгәт урындарында, транспорт магистра
лендә өлгөлө тәртипте тәьмин итеү төп хәстәр
лектәрҙең береһе булып тора. «Совет Башҡор
тостаны», 1986, 29 ғинуар. / Ҙур ҡалаларҙағы
оло урам. Киң магистраль.
2. Электр, телеграФ, телеФон, канализация,
һыу, газ һ. б. нәмә үткәрә торған селтәрҙәге оло
сым йәки оло торба. Газ магистрале. Ер аҫты

магистралдәре, ш Башҡортостан нефте һәм
нефть продукттары оҙон торба магистралдәре
тик елбәгәйе, Үрмәлсән лютик, һаҙ лютигы,
2. лютиктар, лютик һымаҡтар бот. Лютик, пион буйлап ..Көнсыгыш Европа ҡалаларына хәтлем
барып етә. Р. Хәкимов.
һ. б. үҫемлектәр ғаиләһенең атамаһы.
МаТИСТРАЛЬ 2 [рус. магистральный] с. Ма
ЛЮЦЁРНа [рус, (лат, ] и. Ҡуҙаҡлылар ғаи
гистралгә бәйләнешле; оло, үҙәк. Магистраль
ләһенә ингән тарбаҡ һабаҡлы, һәр һабағында
канал.
өсәр оҙонса япраҡлы күп йыллыҡ йәки бер йыл
МаГИСТРАТ [рус, (лат,] и, 1. Ҡайһы бер
лыҡ үлән (мал аҙығы итеп ҡулланыла). Люцерна
баҫыуы. Люцерна бесәне. Люцерна сәскәһе, көнбайыш Европа илдәрендә ҡала идараһы һәм
шул идара урынлашҡан йорт.
■ Люцерна ,,һалҡынга, ҡоролоҡҡа сыҙамлы,
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2. Россияла Пётр I-нән алып 1885 йылға тик
лем суд, администрация һәм һалым йыйыу эштә
рен алып барырға һайлап ҡуйылған ҡала ида
раһы.
МАГИСТрАТурА [рус. (лат,] и, 1. Ҡайһы
бер бурж уаз илдәрҙә һәм революцияға тиклемге
Россияла суд ведомствоһындағы вазиФалы
кешеләр.
2. тар. Боронғо Римда иң юғары хөкүмәт вазиф аһы биләгән кешеләр төркөмө.
М АҒМ а [рус, ( гр,] и, геол. Ерҙең иң тәрән
ҡатламында барлыҡҡа килгән утлы шыйыҡ мат
дә. Ҡалын ҡатламдарҙы ярып, Ер ҡабыгы аҫты

ҡыры даими магнит йәки электр сымы тирәһендә
магнит көсөнөң тәьҫире беленгән арауыҡ. Маг
нит меридианы физ, магнит ҡырындағы көс
һыҙығының проекцияһы рәүешендә ер өҫтөнә
төшөрөлгән Фарази һыҙыҡ.
М АГНИТЛАНДЫ РЫ у ҡ. ҡар, магнитлау.
МАГНИТЛАНЫ У ҡ. төш, ҡар, магнитлау.

нан ҡайнар магма бәреп сыҡҡан, һыуынгандан
һуц магма шул ҡатламдар эсендә ҡатып ҡалган.

теле,

Д. Бураҡаев.

магмалы с. геол. Магма ҡатнашҡан, магма
нан торғаи. Магмалы тау тоҡомдары.
магматик с. геол. Магманан барлыҡҡа кил
гән. Магматик тау тоҡомо,
МаГНАТ [рус. (лат.] и. 1. Ҡайһы бер Европа
илдәрендә эре ер биләүсе; эре Феодал. Польша
магнаттары.
2. Эре капиталист. Нефть магнаты. Финанс

магнаты.

МаҒНЕЗИЙ [рус. магнезия ( лат.] и. Магний
әсемәһенең элекке атамаһы. Аҡ магнезий,
ф Яндырылған магнезий аҡ онтаҡ рәүеш ен
дәге магний әсемәһе (медицинала ҡулланыла).
МаГНЕЗИТ [рус,] и. Магнийҙың углекислый
тоҙо, аҡ йәки һары төҫтәге минерал.
МАГНЕТЙЗМ [рус. (фр.] и. 1. Магниттың
һәм электрлы сымдың ҡайһы бер еҫемдәрҙе тар
та йәки этә торған үҙенсәлеге. Күк есемдәренең
магнетизмын асыҡлау.
2. Еҫемдәрҙең магнит күренештәре һәм үҙен 
сәлектәре тураһындағы тәғлимәт. Магнетизм

курсы.
ф Ер магнетизмы 1) физ. Ер шары тирәһендә
магнит ҡыры булыу үҙенсәлеге; 2) геоФизиканың
Ерҙең магнит үҙенсәлеген өйрәнә торған бүлеге.
МАГНЁТИК с, Магнетизмға мөнәсәбәтле.

Магнетик тәьҫир.
МаГНЕТЙТ [рус,] и. Магнит үҙенсәлектәре
булған тимер ҡатнаш минерал. Магнетит — ҡара
төҫлө минерал, Уның яртыһынан күбеһе — ти
мер, Ул ер аҫтында, ергә магмалар йырып ингән
урындарҙа барлыҡҡа килгән, Д. Бураҡаев.
МаТНЁТО [рус,] и. Эске яныулы двигателдәрҙә осҡон барлыҡҡа килтереп, яғыулыҡты
тоҡандырып ебәреү өсөн хеҙмәт иткән алмаш ток
генераторы.
МАТНИЙ [Рг/С. ( лат,] и. Химик элемент, ап-аҡ булып яна торған еңел, йомшаҡ аҡ металл.
МАГНЙТ [рус, ( гр,] и. Ҡайһы бер еҫемдәрҙе
тартыу йәки әтеү үҙенсәлегенә эйә булған есем.

Магнитланган металл,
МАГНИТЛАТЫУ к, йөкм, ҡар, магнитлаУ.
М АГНИТЛАУ ҡ. Берәй нәмәгә магнит үҙен сә
леге биреү.
МАГНИТЛЫ с. Магнит үҙенсәлегенә эйә бул
ған. Магнитлы антенна. Компастың магнитлы
МАГНИТОМЕТр [рус, ( гр,] и. Магнит ҡыры
ның көсөргәнешен һәм еҫемдәрҙең магнит үҙен
сәлеген үлсәй торған прибор.
М АГНИТОФ ОН [рус,] и. Магнитлы таҫмаға
йәки сымға тауышты яҙып, яңынан ишеттерә
торған аппарат. Магнитофон таҫмаһы, Магнитофонга яҙыу. ■ Экспедиция тарафынан ошо

көнгә тиклем беленмәгән бик күп көй магнитофонга яҙылды, М. Сәғитов.
М АГНОЛИЯ [рус, ( фр,] и. Хуш еҫле, эре аҡ
сәскәле көньяҡ ағасы йәки ҡыуағы. Унан гиагир
һиңә иҫтәлеккә магнолиялар килде күтәреп,
X. Ҡунаҡбай.

МАҒЖУН [гәр.] и. иҫк. Мәк орлоғо, әФиүн
һ. б. төр наркотиктар ҡушып, иҙеп яһаған д а 
рыу. Өҫтәл өҫтөндә, туҡмасҡа тип баҫып
ҡуйган ҡамыр кеүек ҡыҙыл бер нәмә тора.
Быны магжун тиҙәр. Ошо магжундан һәр
кемгә берәр борсаҡ ҡәҙәре генә биреп торалар.
М. ҒаФури.
М АҒҒҮЗА [гәр.] и. иҫк. кит. Тикшереү өсөн
тәҡдим ителгән Фекер; доклад, проект. Хуш хә
ҙер, ҡайтҡас уҡырмын магруза. Ш. Бабич.
М АДАМ КИ [фарс. ]терк. иҫк. кит. Тимэк. Мин

мадамки хөр икән, ник тарһынайым ыҫпай
йөрөп. Ш. Бабич.
М АДАПОЛАМ [рус. (фр.] и. Беше кизе-мамыҡ туҡыма. Аҡ мадаполам. Күкшел мадапо
лам. // Мадаполам күлдәк.
М АДЬЯр и. Венгрҙар үҙҙәрен атап йөрөткән
исем .
МАДӘМ [гәр.] р. иҫк. кит. Һәр ваҡыт. Ник

улай тиһең, тегеләр фәкир заләләттә мадәм.
С. Яҡшығолов.
М АҘА 1 [фарс.] и. Тыныслыҡ кисереүҙән кил
гән рәхәтлек; йән тыныслығы. М аҙа бирмәү
йәки маҙаға тейеү тыныслыҡ бирмәй йонсотоу;
тынысһыҙлау. [Атаһы — Нәркәскә:] Ҡабат Шүл

гән буйында һине атыр ир булмаҫ, маҙаңа ла
тейерҙәй тирә яҡта йән булмаҫ. «Аҡбуҙат». М а
ҙаны алыу (йәки боҙоУ) йәки маҙа нитәреү ты
ныслыҡты алыу; тынысһыҙлау. Ҡайһы бер сак
та Ләйлә еңел бер йоҡога киткән була, күп тә
Тәбиги магнит. Яһалма магнит. Магнит рудаһы,
4
Ерҙең магнит ҡыры физ. Ер тирәһендә маг үтмәй, теге йүтәл килеп, уны уята, маҙаһын ала.
нитлы сФера рәүеш ендә барлыҡҡа килеп, үҙәге
М. ҒаФури. Аттарҙың боҙҙо маҙаһын уткүҙ се
Ерҙең әйләнеш үҙәге менән 11°5, мөйөш яһап
бен, бөгәләк. Б. Бикбай.
торған магнит ҡыры. Ерҙең магнит полюсы физ.
М АҘА 2 [гәр.] и. диал. Ҡыйынлыҡ килтергән
Ер шарында магнит теле вертикаль хәлгә килә
торған нөктә. Магнит аномалияһы физ. Ер ша
рының ҡайһы бер урындарында Ерҙең магнит
ҡыры көсөргәнешенең бик ныҡ үҙгәреүе. Магнит

мәшәҡәт.
М АҘАҠ АЙ с . диал. 1. ҡар. насар 1, 2.
2. Әһәмиәтһеҙ.
М АҘАҠ АТЛЫ с. диал. ҡар. насар 1 ,2 .
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М АҘАЛАН Ы У ҡ, Ҡыйынлыҡ, мәшәҡәт кисереү; аҙапланыу. Ғимаҙи ҡарт ашығып, күлдәге
нең иҙеүен артҡа кейеп маҙаланды, С, Ҡудаш .
М а ҙ а л а У к, диал. М аҙаһыҙлау.
М а ҙ а Л Ы с. Нимәлер өсөн борсолған, тынғы
белмәгән. Кешегә ышанмай, шик һәм шөбһә то

М аЗЛ У М [ғәр.] с. Төрлө яҡлап йәберләнгән,
иҙелгән, кәмһетелгән. Мазлум йән. Мазлум бу

топ, сер менән серләшеп йәшәгән маҙалы әҙәм
дең ҡазаһы ла үҙенән, Ғ. Хөсәйенов.
маҙар [гәр,] и. иҫк. Зыярат, ҡәберлек,
ф Балалы өй — баҙар, балаһыҙ өй — маҙар.
Әйтем.

маҙар киҫ. Ҡайһы бер һүҙгә ҡушылып, бил
дәһеҙлек: мәғәнәһен бирә. Ит-маҙар. Кеше-маҙар. ш Йәш килен,бала кеше, белеп еткермәй,
үҙенең йөҙөктәрен алып килмәһә-маҙар тип,
[Йомай әбей] үҙе әҙерләп ҡуйган бер бау йөҙөк
тәрен сыгарып, кеҫәһенә һала торҙо. Һ. Д әүләт
шина.
м а ҙ а т ы у ҡ. диал. М аҙаһыҙлау,
маҙау ҡ. Ойоп ҡатыу (аятс-кулға ҡарата).

Аягым маҙап киткән.
М а ҙ а һ ы ҙ 1 е. М аҙа 1 белмәгән, Көйһөҙ. Өлә
сәйем әсән мин һаман манный бутҡаһы ярат
май торган маҙаһыҙ иркә бәпес .. булып ҡалдым,
3 . Биишева.
м а ҙ а һ ы ҙ 2 с . диал. Мәшәҡәтһеҙ. Маҙаһыҙ

эш,

маҙаһыҙланыу ҡ. "Тыныслытс юғалтыу;
тынысһыҙланыу.
М а ҙ а һ Ы Ҙ Л а У ҡ. Кешенең маҙаһын алыу,
тынысһыҙлау; бимазалау. [Ғәйшә:] Йә, ярар, йо
ҡолары туймаһа, ятһындар, ниңә уларҙы ҡайта-ҡайта маҙаһыҙлайһың? Һ. Дәүләтшина.

маҙрау ҡ. Иркенлек, рәхәтлек тойғоһо кисе
реү, нимәгәлер ҡәнәғәт булып кинәнеү. Ниязгол

бай нисә йылдар инде ошо матур ерҙәрҙә үҙе
баш, үҙе түш булып, маҙрап йәшәй. Һ. Д әүләт
шина. Иртә намаҙга тороп, кире ятҡан Аралбай
ҙа, Ҡәмәр әбей ҙә оҙаҡ итеп маҙрап йоҡланы,
Ғ. Дәүләтшин.
М АЁВКА [РУС. ] и, Революцияға тиклемге р оссиЯла эшселәрҙең 1-се Майҙа ойоштора торған
йәшерен йыйылышы. Өфә Тимер юлсылары по

лицияның эҙәрләүенән йәшенеп, маёвканы Ағи
ҙел яры буйындағы урманда үткәрә, «Оовет
Башҡортостаны», 1966, 1 май.
МАЖАр и, иҫк, Мадьлр.
мажара [гәр.] и. Нимәгәлер бәйле тсыҙыклы
йәки ҡыҙғаныслы шау-шыулы хәл, ваҡиға. Ю л

мажаралары. Туй мажаралары, ш [һунарсы
лар] үҙ башынан үтмәгән мажараларҙы ла ..үҙе
күргән, үҙе белгән әңгәмә итеп һөйләргә ярата
лар. С. Кулибай, һәр баҫҡаны һайын мажара
һәм шаҡ ҡатырлыҡ ваҡиға эҙләғән репортер,
күптән уянған булһа ла, ниндәй ҙә булһа бер кү
ңел асырлыҡ нәмә эҙләп, урынынан тормай ята
ине. И. Насыри. М ажара ҡуптарыү (йәки сығарыУ) бүпгган ғына шау-шыу күТәреп, бола
сығарыү.
М а Ж а р а Л Ы с. 1. "Гөрлө мажаралар бүлған,
шау-шыулы. Мажаралы ваҡиға.
2. Ҡыҙыҡ ваҡиғаларҙан ғибәрәт. Мажаралы

әҙәбиәт. Мажаралы әҫәр.
МаЗ: маз булыу шул уҡ мас 6УлыУ (ҡар.
м ас1).
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лыу, Мазлум ителеү. Ц Мазлумдарҙы яҡлау,
ш Күпме мазлум йәше аҡты һинең золомоң
менән! Күпме бәндә китте, үлде һарғайып зармоң менән. М. ҒаФури. һыҙ ҙа үткер алмасың
ды, киҫ яуыз көс пәрҙәһен! Ятмаһын ҡан даръя
һында ярлы мазлум ҡәрҙәшең! Д. Юлтый.
М АЗО К [Рус.] и. Микроскоп аша тикшереү
өсөн ауырыу кешенең тамағынан, танауынан
һ .б . урындан алынған лайлалы шыйыҡса. Мазок
алыу. Мазокты тикшереү, ■ Балала хромосом-

дың артыҡ йәки кәм булғанын белеү өсөн ауыҙ
ҙан алынған мазок тикшереп ҡарала. «Ағиҙел»,
1966, № 9.
М А ЗУ р КА [рус, < пол, ] и, 1. Поляктарҙың
милли бейеүе һәм шул бейеүҙең музыкаһы.
2. Ошо бейеү ритмындағы музыкаль әҫәр. Ш о 

пен мазуркаһы,

ма3ут [РуС.] и. Кәрәсин, бензин, газолин
ҡыуғандан һуң ҡалған неФть ҡалдығы. Мазутҡа
буялыу, ■ Буксир пароходының ,.машина бү
легендә һаҫыҡ мазут еҫе тамаҡты быуа. Ә. И х
сан.
МаЗуТЛаНЫу ҡ, төш. ҡар. мазутлау. Ул
[Тимер]..өҫтөнә мазутланған иҫке һырмаһын
кейеп, өс ҡосаҡ оло күтәрем утын алып керҙе.
Б. Бикбай.
М АЗУТЛ АУ ҡ. Берәй нәмәгә мазут һөртөү,
мазутҡа буяу.
М А ЗЫ Й [ғәР.] с. иҫк. кит. Үткән, үтеп киткән
[заман]. [Шәкерт:] Шулай, Йәмил ҡазый, хәҙер
һеҙҙең эш — мазый. Ғ. Ғүмәр.
М АЗЬ и. ҡар. май 1 4.
М АИДӘ [ғәр.] и. иҫк. кит. 1. Дини әкиәттәрҙә
һөйләнеүенсә, ҡом сәхрәһендә ҡалған йәһүдтәр
гә күктән килеп төшкән ашамлыҡ. Шәриф менән

Бәҙриҙең ике күҙе күктә ине. Аҙ ғына болот
күренһә, Ғайса пәйғәмбәр ҡәүеменә төшкән майдә кеүек күреп шатланалар ине. М. ҒаФури.

2. Аш табыны.
М АИЛ [гәр.] с. 1. Берәй эшкә теләге булған,
әүәҫ. Йыр сығарыуға маил. ш Хәниф.. Әнисә-

нең шаянға маил йөҙөнә, ..зифа буйына ҡараны.
Ф . Вәлиев.
2. Берәй нәмәгә тартым, оҡшаш. Тирә яғыбыҙ-

ҙағы ағастар әҙ генә аҡҡа маил булып тора ине.
М. Ғафури.
МАЙС [РУС. < исп. ] и. ҡар. кунуруз.
М А Й 1 и. 1. Ҡаймаҡты туҡып, айранынан айы
рып алынған туҡлыҡлы аҙыҡ. А ҡ май. Баллы,

май. Сейәле май. Тоҙло май. Йомгаҡлы май. Бер
батман май. Май заводы. Май һауыты. Май тас
ҡау. Май йомарлау. Майға бешереү. Ман бешеү
(йәки яҙыу, төшөрөү) ҡаймаҡты туҡып, май яһау.
[Гөлбоҫтан], иремә ғенә ашатырмын тип, ике йо
манан бирле балаларынан ҡурсып йыйған ҡай
мағын бешә һалып, май яҙҙы. Ғ. Дәүләтшин.
Һары май иретеп эшкәртелгән, айраны булма
ған май. / Ҡайһы бер үҫемлектәрҙең орлоғонан,
сәскәһенән һәм емешенән һығып алынған, ире
мәй торған ҡуйы шыйыҡса. Көнбағыш майы.

Мамыҡ майы. Горчица майы. һарығат майы.
Зәйтүн майы. Май үҫемлектәре. Май һығыу.

2.

Хайуан тәнендәге май ҡатлам һәм шунан
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алынған продукт. Ҡаҙ майы. Сусҡа майы. Ҡа
рын майы. Оса майы. Эс майы. Туң май һуғым
эсенән алынған һәм иретелгән эс майы. Картуф

йәк сәйнәп май сыҡмаҫ. Әйтем, һыу яҙып, май
төшмәҫ. Әйтем.
М а й 2 [Рус. < лат, ]и. Календарь йылының би
шенсе айы. Май иртәһе. Май ямгыры. Беренсе

ты туң майҙа ҡыҙҙырыу,
3. Тере организм һәм үҫемлек туҡымаһында
яһалған, һыуҙа иремәй торган матдә. Балыҡ

майы. Үҫемлек майы. Май биҙҙәре. Май күҙә
нәге,
4. Тәнгә һөртә торған шиФалы ҡуйы матдә. Бит
майы. Камфара майы. Көкөрт майы. Ҡул майы.
Цинк майы, / Ышҡылмаһын йәки тутыҡмаһын
өсөн төрлө ҡорал-ҡорамалға һөртә торған ҡуйы
матдә. Автол майы. Машина майы. Солидол

майы. Тәгәрмәс майы,
5. Н еФттән алынған төрлө яғыулыҡ. Дизель

майы. Соляр майы,
ф айыу майы һөртөү ҡар, айыу. ауы ҙы ңа бал
да май ҡар, ауыҙ. ауы ҙы тулы май булһын мул
лыҡ, байлыҡ теләп әйтелә. Елек майын һурыу
ҡар, елек. Еҫле май 1) үҙенә башҡа бер төр гөл
йемеш сәскәһенән алынған матдә (хушбуй яһауҙа
ҡулланыла); 2) күсм, хуш буй. Еҫле майҙың еҫе
сыҡмай, әллә мисәтләнгәнгә (Халыҡ йырынан].
Ер майы 1) неФть. Ишембай тирәһендә нефть

эҙләйҙәр, ти. Нефть бар инде унда. ..Беҙ бәлә
кәй саҡта уҡ кешеләр ниндәйҙер ер майы менән
күсәр майлайҙар, тип һөйләй торгайнылар.
Б. Бикбай; 2) кәрәсин. [Атаһы:] Асынгандан
әйтәм инде. Еткереп булмай бит. Әле ер майы,
әле шырпы, әле тоҙ бөтөп кенә тора. Ғ. Ғүмәр.
Йөрәк майы һыҙылыу (йәки һыҙыу) әрнеү, һыҙ
ланыу (тойғоға ҡарата). Ғишҡы янһа, егет түҙ
мәй, тиҙәр, йөрәк майгынаһы һыҙа икән (Халыҡ
йырынан). К әзә майын сығарыу ҡар. кәзә. Ҡыр
мыҫҡа майы ҡырмыҫҡаның иләү эсенә йыйған
аҡ май кеүек аҙығы. Май бөрөү 1) бик ныҡ һиме
реү. Ауыр эшкә егелмәй, илке-һалҡы гына йөрө-

төлгәнлектән май бөргән [аттың] эсен, һимеҙ.
Б. Бикбай; 2) күсм. үтә ныҡ байып, һаранайыу.
Майҙа йөҙөү рәхәт тормошта йәшәү. Май кеүек
иреү 1) һыуыҡтан йылыға ингәс, рәхәтлек кисе
реү; 2) йылы һүҙҙән рәхәтләнеп ирәйеү. Ҡарт

тың аҡылын, яҡшылыгын маҡтап, Татлыбай бер
нисә йыр әйтеп бирҙе. Маҡтауҙы яратҡан Арал
байҙың күңеле май кеүек иреп китте. Ш. Шәһәр.
Mail һымаҡ йомшарыу (йәки булыу) үҙгәреп, ың
ғайға килеү (кешегә ҡарата). Майһыҙ ҡалаҡ
ауыҙҙы йырта кешенең күңелен күрмәйенсә,
йомошто йомошлап булмай, тигән мәғәнәлә әйте
лә. Май шәм параФин эсенә Филтә ҡуйып яһал
ған шәм. Ярлы булып, һаҫыҡ май шәм ягып, гүмер иткән халыҡ уфтанып, X . Ҡ унаҡбай. Майы
на сыҙамау (йәки һыйыша алмау) рәхәт тормош
тан шашыу, ҡотороу. [ Фронтовик:] Сәлимгәрәй

байҙың ауыҙына сүбәк тыгыр ваҡыт етте, егет
тәр! Беҙ фронтта, окоптарҙа сереп яттыҡ. Улар
бында майҙарына һыйыша алмай! А, Карнай.
Май эсендәге бөйөр һымаҡ ҡытлыҡ, ҡыйынлыҡ
кисермәй; етеш, рәхәт. Май эсендәге бөйөр һы
маҡ йәшәү. Тау майы ҡая һәм тау-таш ярыҡта
рынан һарҡып сыҡҡан ыҫмала һымаҡ тәбиғи
матдә (медицинала һынған һөйәкте уңалтыу,
үпкә һәм тын юлдарын һ. б. дауалау өсөн ҡул
ланыла); мумия. Шәм майы иҫк, кәрәсин.
• Май сүлмәге тышынан билдәле, Мәҡәл. һө

май 1889 йылда 2 -се Интернационалдың конгре
сы тараФынан билдәләнгән халыҡ-ара хеҙм әт
сәндәр байрамы. Беренсе Май байрамы. Май
ҡуңыҙы йәшкелт-көрән төҫтәге эре яҙғы ҡуңыҙ.
М а й ҙ а н [фарс] 1. Ҡала йәки ауыл эсендәге
асыҡ тигеҙ урын. Ҡала майҙаны. Вокзал майҙа
ны. ■ Байрам һайын Ҡыҙыл майҙан аша күкрәп
үтә бөтә илебеҙ. Ғ. Сәләм.
2. Берәй нәмә өсөн тәғәйенләнгән йәки ниндәй
ҙер эш алып барылған урын, ер. Аэропорт май
ҙаны. Спорт майҙаны. Төҙөлөш майҙаны, / күсм.
Киң күләмдә алып барылған ниндәй ҙә булһа эш
әлкәһе. Хеҙмәт майҙаны, ■ Мине яңы ,,тормош,

киң эш майҙаны шатлыҡ менән ҡаршы алды.
Ғ. Хәйри. Көрәш тарихының сәңгелдәге ..беҙҙе
үҫтереп, көрәш майҙанына бүләк итә. Ғ. ам ан 
тай. Майҙанға саҡырыу эшкә, көрәшкә өндәү.

Закир һымаҡ егеттәрҙе өйҙә ятҡырып ҡуя торган
заман инеме ни? Бына тиҙ арала көрәш уны майҙанга саҡырҙы, 3. Биишева.
3. Берәй нәмә биләп ятҡан ҙур күләмле урын,
ер. Баҫыу майҙаны. Урман майҙаны. Өс йөҙ гек

тарлыҡ сәсеү майҙаны,
4. Күмәк халыҡтың митинг үткәреү, һөйләшеү,
күңел асыу һ. б. өсөн тәғәйенле урыны, һабан

туй майҙаны. Халыҡты майҙанга йыйыу, ш Ун
да майҙанда, көрәшә һәр талапҡар, көслөләр,,
Ш. Бабич. Майҙанда бәйге башлана, батша аты
менән Батыр Мәргән аты сабыштарга китә (Әки
әттән).
5. Күңел асыу йәки кәңәшләшеп һөйләшеү
өсөн ойошторолған ҙур йыйын. Майҙан йыйыу.
Майҙан асыу. п [Мәсем хан:] Майҙан йыйҙы ил
данлап, ҙур ҡыуаныс булганга. «аҡ буҙат».
/ Шул йыйындағы күмәк халыҡ. Майҙан дыу ки

леп, ҡул сәпәкәйләне, Сәлим .. йырларга тотон
до. И. Насыри.
ф Майҙан алыу көрәшеп еңеү. Ҡыйгыр ыла
сын һымаҡ осҡан ҡоштай, алдында майҙан ал
ган егет тора. «алпамыш а». Майҙанға баҫыу
(йәки сығыу) 1) ярышып, көс һынашырға халыҡ
алдына сығыу; 2) күсм. илгә күренерлек ҙур
эшкә тотоноу. Хәҙер «мнн> юҡ, беҙ икәүбеҙ май
ҙанга беҙ баҫтыҡ гөрләшеп, ..бергә ил төҙөйбөҙ,
Б. Ишемғол. Майҙанға килеү барлыҡҡа килеү,
донъяға килеү. Майҙанға ҡуйыу көн тәртибенә
ҡуйыу, һугыш башланган көндө үк Ленинградты
һаҡлау мәсьәләһе майҙанга ҡуйылды. Майҙан
тотоу 1) халыҡ алдында телмәр һөйләү; 2) ярыш
та өҫтөн сығыу, еңеү. [Мәсем хан:] Илем данлап

майҙан йыйганмын, майҙан тотҡан батыр егеткә
ҡыҙым бирәм тип, вәгәҙә иткәнмен, С. МиФтахов. Һуғыш майҙаны һуғыш барған урын. .. һу
гыш майҙанының тап уртаһылыр ир егет урыны,
М. ҒаФури.

майҙансыҡ и, Берәй нәмәгә тәғәйенләп,
кәрәгенсә йыһазландырылған ҙур булмаған
урын. Балалар майҙансыгы. Мәктәп майҙансыгы. Спорт майҙансыгы. Танса майҙансыгы,
майҙигәс и, диал. Ҡарабаш турғай (ҡар,
турғай 1). Шыҡыр-шыҡыр итте һайыҫҡан, май-
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ҙигәстәр сут-сут көлдөләр. К. Кинйәбулато

МаЙЛЫ с. 1. Майҙа бешкән, май һалынған,
май яғылған. Майлы бутка. Майлы коймак.
/ Май һеңгән, май тейгән. Майлы кагыҙ. Майлы
кул. / Майға иҙелгән, май ҡушып эшләнгән.

ва.
М А Й К а [Рг/С.] и, 1. Ҙур итеп уйылған яғалы,
еңһеҙ, эстән кейә торған йоҡа бәйләм күлдәк.

Тәнен баҡырлаган май кояшы, майка эҙе саксак беленә, Б. Бикбай.
2. диал, К оФта.
М а Й К а У ҡ. диал. Байҡау. [Ҡыҙрас:] Үҙ ху
жалығымда ни эшләнгәнен белергә тейешмен
майкап, Я. Вәлиев.
МаЙҠЫМ с, диал, кар, былҡы 2.
МаЙҠЫМЛаНЫУ к, диал, кар, былҡыланыу
2.

МаЙЛаҒЫС и, 1.

Ниҙе лә булһа майлай тор
ған нәмә (сепрәк, ҡауырһын); май һөрткәс. И к
мәк майлагыс. Таба майлагыс,
2. Машина майлай торған һемәкле һауыт.
МаЙЛаНДЫрЫУ к. Майлы итеү, май менән
бысратыу. Өҫ-башты майландырып бөтөрөү,
ф К ү ҙҙе майландырыу берәй нәмәгә нәпсе ме
нән ҡарау.
майланыу ҡ. 1. төш, кар, майлау 1. М ай
ланған коймак,
2. кайт, кар, майлау 1. Исправник кеҫәһенән

мыйык щеткаһын алды ла майланып, кыяга таралган сәсен һыйпаштырҙы, Т. Хәйбуллин.
М а Й Л а П -Б а Л Л а У к, һөйл. Май, бал ҡушыу.
Майлап-баллап сәй эсеү,
майлатыу к. йөкм. кар. майлау.
МАЙЛАУ ҡ. 1. аш ау-әсеүгә бәйле нәмәне
майлы итеү, май яғыу. Ҡоймак майлау. Майлап
сәй эсеү, / М атурлау, ялтыратыу өсөн май һөр
төү. Итекте майлау, ш Зәйнәп туташ кара сәсен

майлап тора, Былбыл кеүек, сәскә тотоп, һайрап
тора. Б. Бабич, һатыусынан тарак алдым, сәс
кәйемде майлап тарарга (Халыҡ йырынан).
2. Төрлө механизмдар тутыҡмаһын һәм еңел
хәрәкәт итһен өсөн май һөртөү. Тәгәрмәсте май
лау, Йоҙакты майлау, ■ — Ҡорал майлаганды
һәм яйлаганды ярата,— тип иҫкәртте Ваня агай.
Ә. Бикчәнтәев.
3. күсм. һөйл. Ү ҙ Файҙаңа ыңғайлатыу өсөн
берәй нәмә менән кешенең күңелен күреү. Улар

[байҙар] эште шыма йөрөттөләр, алдан ук стар
шинаны майлап, старшина аркыры комиссиялагы начальниктар һәм врачтарҙы көйләп котолоп калдылар. И. Көҫәпҡол.
ф Майлаған һымаҡ булыу тәҡитләгәндән йәки
берәй сара күреп күңелен тапҡандан һуң йом
шарып, ыңғайға килеү. Майлап ташлаһаң, эт
яламаҫ төҫөнә ҡарағыһыҙ, бик насар тигән мәғә
нәлә әйтелә. Хәлимәне генә алып кара: кейәүгә

сыкканга тиклем майлап ташлаһаң, эт яламаҫ
нәмә ине, ана кайһылай булып китте. Танырлык
та түгел. Ш. Шәһәр. Үксә майлау ҡасыу, сығып
китеү. Буржуй, кулак һеҙгә әйтәм: совет властары керҙе, үксәгеҙҙе майлагыҙ (Халыҡ йыры
нан).

МаЙЛаУСЫ и. Майлау (2 мәғ.) эшендәге
эшсе.

майлашыу ҡ. урт. ярҙамл, кар. майлау
1, 2 .
М аЙ Л У Т и. Әүернә сәскәлеләр ғаиләһенә ҡ а
раған тарбаҡ ботаҡлы, аҡ сәскәле, эре һутлы
япраҡлы үлән. Майлут сәскәһе.
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Майлы буяу. Майлы крем,
2. Май һөртөлгән, майланған (2 мәғ.). Майлы

тәгәрмәс,
3. Майы (2 мәғ.) булған, һимеҙ. Майлы ит.

Майлы калъя,
4. Орлоғонда йәки емешендә майы булған, май
бирә торған. Майлы үҫемлек. Майлы культура

лар,
ф Майлы бутҡа түгел кар, бутҡа. Майлы күҙ
нәпселәнеп, ялтырап торған күҙ.
майлыҡ и, диал, аш ағанда һөртөнә торған
ҡул таҫтамалы. Ҡулды майлыкка һөртөү,
М аЙМ УЛ и, кар, маймыл.
МаЙМЫҠ с, диал, Майрыҡ. Йәш малдың

биле маймык була, шуга күрә конан атты оҙак
юлга менмәйҙәр, Т. Морат.
МаЙМЫЛ [фарс,] и, 1. Тән төҙөлөшө менән
кешегә иң яҡын торған һөтимәр йәнлек.
2. с, мәг. Шул йәнлектең тиреһенән тегелгән.

Көҙгө алдында сибәр кыҙ одеколон, пудра һөр
төнә, Маймыл ягалы якшы тунга, ебәк күлдәк
тәргә төрөнә, Ғ. Хәйри.
3. Ҡылансыҡ кешегә ҡарата әйтелә.
ф Маймыл йылы ун ике йыллыҡ мөсәлдең ту
ғыҙынсы йылы.
маймылланыу ҡ. Борғоланған, һырға
ланған булып, төрлөсә ҡыланыу, ҡылансыҡла
ныу. Маймылланып ултырыу, m [Ҡарты тура
һында Ҡаҙиса:] — Ҡуй, уның маймылланыуын

һанап бөтөрлөк түгел. Торганы кәмит, валлаһи!
В.

И аФиков.

МаЙМЫС и. диал.

Селбәрә.
М А Й Н а [рус. ( итал.]ымл. Йөк тейәүсе, кран
сы, төҙөүсе, моряк һ. б. телендә йөрөгән, «түбән
гә!», «төшөр!» тигән мәғәнәләге команда; киреһе
вира.
МаЙОНЁЗ [рус. ( фр.] и. Йомортҡа һарыһы,
горчица, һеркә, үҫемлек майы һәм башҡа аш
тәмлеткестәр ҡатнаштырып яһалған соус. Са
латҡа майонез һалыу.
М а й ° р [РУе. (л а т .] и. Капитандан юғары,
подполковниктан түбән булған хәрби дәрәж ә
һәм шул дәрәжәләге оФицер. Майор дәрәжәһе,
■
һугыш бөтөр алдынан Шәмиголов армиянан

кайтты. Был вакытта инде ул күкрәгендә ике
орден һәм өс медаль балкып торган олпат майор
ине, Ә. Вәли.
МаЙЕ>ЫҠ с, Һөйл, К әүҙәгә буш аҡ, көсө
әҙ; кәрһеҙ, былҡы. Майрык кеше, Майрык бу
лыу.
майғыҡланыу к. һөйл. Хәл бөтөп быуын
һыҙланыу, майрыҡҡа әйләнеү. Хәйретдин туктауы менән, арба тәртәләрен ергә куйып, майрыкланып ултырҙы. А. Таһиров.
МаЙСЫ и. Май эшкәртеүҙә эшләгән эшсе.
Майсылар ярышка сыҡты.
майсывыҡ и. диал. Кейәү ҡамсыһы (ҡар.
ҡамсы 1).

МаЙСЫЛ и. диал. Ҡарабаш

ғай 1).

МаЙТУС и. диал.

Байтус.

турғай (ҡар. тур

МАЙ
М аЙ Һ Ы Ҙ с, 1. Майы (1 мәғ.) бүлмаған, ҡоро.

Майһыҙ коймаҡ. Майһыҙ бутҡа,
2. Майы (3 мәғ.) бүлмаған, ябыҡ. Майһыҙ ит,
3. Май (4 мәғ.) һөртөлмәгән, майланмаған.

Майһыҙ тәгәрмәс,
ф Майһыҙ ҡоймаҡ шыумай, Мәҡәл.
м а й ы м л а у ҡ. диал. Б үгеү, һимеҙ ит ашап
майымлау,
м а й ы р ы л ы у ҡ. Ҡыйшайып, йәмшәйеп р әү
ешен юғалтыу; йәнселеү. Салгының йөҙө майырылган. ■ К ө м ө ш тә генә йөҙөк, ҡуш беләҙек
майырылмай торган булһасы (Халыҡ йырынан).
М а К А К а [рүс. (порт.] и. К ө н ь я ҡ ази я һәм
Төньяҡ а Фрикала йәшәгән бәләкәй кәүҙәле май
мыл. Макака балаһы,
Ма К а р ОН [рус, макароны < ит,] Н әҙәк кенә
көпшә рәүеш ендә яһап киптерелгән туҡмас төрө.

Макарон фабрикаһы. Макарон бешереү,
М аК Ё Т [рус, ( Фр.] и. Берәй нәмәнең бәләкәсәйтелгән өлгөһө. Әй макеты. Самолёт макеты.
Макет мастерскойы, ■ Стенага автомашина
һәм станок макеттары эленгән, Н. И ҙелбай.
/ полигр, Газет-журналдың һыҙып билдәләнгән
өлгөһө. Редколлегия тәүҙә газетаның макетын
төҙөй, Бының өсөн газета ҙурлыгындагы бер бит
таҙа ҡагыҙ алына, Уны баганаларга бүлеп һы
ҙып сыгалар, «Башҡортостан уҡытыусыһы»,
1965, № 4.
М аКИ Н ТО Ш [РУС. < ингл,] и, иҫк. Һыу үткәр
мәй торған йоҡа пальто. Рәжәпов өйгә ҡайтып,
макинтошын һәйбәтләп кенә сәйгә элде, С. агиш.
м а к и р [гәр,] с, аҫтыртын яуыз. Макир кеше.
Макир дошман, ■ Макир килмешәктәрҙең йәнен
кыйган Урал тау, А. Игебаев.
МАК Л Ер [рус, ( нем.] и. Эре сауҙала, алышбирештә ике яҡты килештереп йөрөй торған
кеше; аралашсы.
м а к р о к о с м о с [рус, (гр,] и, кит. Донъя,
йыһан.
М аК С И М аЛ Ь [рус, максимальный (лат,] с.
Иң ҙур, иң юғары; киреһе минималь. Максималь

ауырлыҡ. Максималь тиҙлек. Максималь рәүегитә файҙаланыу,
МАКСИМҮМ [РУе. < лат,] с. Иң күп, иң ҙур;
киреһе минимум. Максимум эш хаҡы,
м а к у л а т ^ р а [рус, ( нем, ] и. Ҡағыҙ (фабри
каларында яңынан эшкәртеү өсөн йыйылған
ташландыҡ ҡағыҙ һәм ҡатырға. Макулатура

М

МАҠ
шеүен

илдәр

һугышы

менән сагыштырма!

X. Мохтар.
2. диал. Н аҙан. М акау кеше.
м а ҡ а һ ы н ы у ҡ. диал. Һанға алыу, тиң
һенеү.
м а ҡ в а л [гәр.] и. Берәй нәмәне семәрләү
өсөн ҡулланылған биҙәкле ҡалай. Кирәгәгә

көмөшләнгән ике эйәр, йүгән, туйыр ҡамсы элен
гән. Унан уңгараҡ матурлап ҡара маҡбал менән
семәрләнгән һандыҡ ..ҡуйылган. И. Көҫәпҡол.
М а Ҡ С а Т [гәр.] и. Алға ҡуйылған бурыс. Төп
маҡсат. Тормош маҡсаты. Маҡсатҡа ирешеү.
Маҡсатты тормошҡа ашырыу, m Маҡсаттары
шул: йорт яһау бик яҡты итеп, Ш. Бабич. ■ Со
циализм осоронда ижтимаги етештереүҙең иң
югары маҡсаты — кешеләрҙең үҫә барыусы ма
териаль һәм рухи ихтыяждарын мөмкин тиклем
тулыраҡ ҡәнәгәтләндереү, Башҡорт АССРының Конституцияһы, 1984.
М аҠ СаТЛЫ с . Ниндәй ҙ ә булһа бер масатҡа
йүнәлтелгән, билдәле бер маҡсатҡа хеҙмәт ит
кән. Маҡсатлы эш,
м а ҡ с а т ы н д а бәйл, функцияһында "Гөп
килештәге иҫемдәрҙән һуң килеп, эш-хәрәкәттең
ниндәйҙер маҡсат менән үтәлеүен белдерә; өсөн.

Социалистик милекте шәхси байыгыу һәм ҡом
һоҙлоҡ маҡсатында файҙаланырга бер кемдең
дә хаҡы юҡ. Башҡорт АССР-ының Конституция
һы, 1984.

МАҠСу Д [гәр.] и. иҫк. кит. Маҡсат. Донъяла
шаҡ булырҙай аҡыллылар вафат булыр, етә
алмай бер маҡсудҡа. М. ҒаФури.
м а ҡ т а л ы у ҡ. төш. ҡар. маҡтау. Яңылыш
маҡталыуҙан һаҡлан, яңылыш маҡталыуы ҡур
ҡыныс. Н. Нәжми.
М аҠ ТаНСЫ Ҡ с. Ү ҙен үҙе шәпкә сығарып
һөйләгән; ҡупым. Маҡтансыҡ кеше. Маҡтансыҡ
булыу. ■ Көслө бул, ләкин булма маҡтансыҡ.
М. Сөндөклө. [Образда] власть яратыусы, маҡ
тансыҡ, имеш, бөтә колхозды ул гына тотоп тора,
тип уйлаган бер һауалы кешене күрәбеҙ. Р. Ниғ
мәти.
ф Маҡтансыҡ иренен ялар, алдаҡсы артына
ҡарар. Әйтем.
м а ҡ т а н ы с и. Маҡтаныу, ғорурланыу той
ғоһо уятырлыҡ кеше йәки нәмә. Салауат Юлаев
беҙҙең маҡтаныс. ■ Днепр калды, илдең маҡ
танысы Днепрогэс кәлгә әйләнде. Ғ. Рамазанов.
м а ҡ т а н ы у ҡ. Үҙеңде, яҡыныңды, үҙ эшеңде йәки нәмәңде шәп итеп күрһәтеү. Урынһыҙ

йыйыу. Макулатура тапшырыу,
М а ҡ а М [гәр,] и, 1. Йәшәгән урын; төйәк,
торлаҡ. Маҡам ҡороу. Маҡам ҡороп йәшәү,
ш ,,Миңә хәҙер заводҡа барып, берәй ай ярым
эшләп, бәләкәс аҡса йүнәтергә, шунан торорга
маҡам рәтләргә кәрәк. Ж. Кейекбаев.
2. һир. Кешенең тотҡан урыны, дәрәж әһе.
Килбәте, тәүфигы менән дә дин әһеленә
оҡшап ҡына тора, маҡамы ла һәйбәт. Ф . Р ә 

маҡтаныу. Эшең менән маҡтаныу. Маҡтанып
һөйләү, ■ [Хафиз бажаһына:] — һинең дә маҡтанырга хаҡың бар. Шәп эшләй икән, һәр кем үҙ
профессияһы
менән
маҡтанырга ..тейеш.
С. Агиш. Әтәлге кош маҡтанһа, күлдән һуҫар
типтем, тир; көйгәнәк ҡош маҡтанһа, ярҙан сыс
ҡан типтем, тир (Ҡобайырҙан). Ярылып (йәки

химғолова.
□
Маҡам итеү ғүмер итеү; донъя көтөү.
м а ҡ а у с. 1. Аҡыл һәләтлеге сикле, зирәк тү
гел; зиһенһеҙ, аңра. Маҡау бала. Уҡырга маҡау
булыу. ■ [Мостафа] ыҡ-мыҡ иткән маҡау Әп-

ярылырҙай булып) маҡтаныү саманы белмәй,
ныҡ маҡтаныу. Айҙар һүҙен һүҙ итеүе менән
ярылырҙай булып маҡтанды. Һ. Дәүләтшина.
МАҠТаНЫШЫҮ ҡ. урт. ҡар. маҡтаныу,
и а ҡ т а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. маҡтаү. Ул үҙен ..

телгә ярҙам иткеләп, тегенең һүҙен йөпләп
ултыра, Ф . Иҫәнғолов. — Их, маҡау,— тип ҡыс
ҡырып ебәрҙе Егор.— һин ике кешенең сикәлә-

бармак башындай баланан да мактаткшһы ки
лә, аҙ гына маҡтауга ла купая ине. Т. Х әй
буллин.
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М АҠТАу ҡ. Кемдең йәки нәмәнең яҡшы яғын
хуплап, шәпкә сығарыу. Баланы маҡтау. Маҡ

һикегә ҡалған булыр ине. Б. Бикбай. Ҡалын
малы ҡалынға бирә торған мөлкәт. Ҡыҙ кемгә

тап бөтөрә алмау. Маҡтауға лайыҡ кеше. Маҡ
тау һүҙе, ш Бына беҙ бөгөн бында килеп сыҡ
тыҡ. һин маҡтаган техниканы үҙ файҙабыҙға
ектек. Д. Юлтый. Йығылып ( йәки үлтереп) маҡ
тау үтә ныҡ маҡтау. Ю л оҙоно ул үҙенең ауылын,
тау-йылғаларын маҡтап барҙы, Ә. Вахитов.

бармаҫ ине, егет кемде алмаҫ ине ҡалын малы
булмаһа (Халыҡ йырынан). Мал ҡазаһы малға,

ф Китап маҡтай берәй эште хуплағанда әйте
лә. Маҡтап нллеү (йәки йөрөү) ашарға ултырған
саҡта ғына килеп ингән кешегә әйтәләр. [Фа

тима:] һай,бик маҡтап киләһегеҙ икән,яңы ғына
табынға ултырышып тора инек! В. Бикбай. М аҡ
тау ҡағыҙы ҡар. ҡағыҙ.
ф Аҡыллы атын маҡтар, ярты аҡыл ҡатынын
маҡтар. Әйтем. Атты айһыҙ маҡтама, киленде
йылһыҙ маҡтама, Мәҡәл.
м а ҡ т а ү л ы с. Маҡтауға лайыҡ, маҡтап
йөрөтөлгән. Маҡтаулы һауынсы. Маҡтаулы
эш. м Бөгөндән башлап, мин эшсе-крәҫтиән Ҡ ы 
ҙыл Армияһының маҡтаулы командиры, Н. Ҡ ә
рип. / кәм һ. Маҡтап йөрөтөлгән кем йәки нимә
неңдер бер насар яғы килеп сыҡҡанда әйтелә.

Маҡтаулы Асия үҙен танытты: больницаға кил
һә, илауҙан башҡаны белмәй, Д. Исламов.
ф Маҡтаулы исем эштәге юғары ҡаҙаныш
өсөн бирелгән рәсми атама. Маҡтаулы исем би

реү,
ф Ил эшенең иртәгеһе маҡтаулы, Мәҡәл.
МАҠТАШЫУ ҡ. урт. ҡар. маҡтау. [Зия:] Әле
маҡташырға иртә. Эште яңы башлап торабыҙ.
X. Зарипов.
МАҠЫМ с, диал. Аңһыҙ, алйот.
МАЛ и, 1 .Тормош кәрәге өсөн йортта аҫралған
хайуан. Ваҡ мал. Екке мал. Тоҡомло мал, һауын

мал, Йорт малы. Йылҡы малы. Өйөр малы. һугым малы. һыйыр малы. Мал өйө. Мал көтөү.
Мал ҡарау. Мал үрсетеү, ш Ҡапҡа шығыр итеп
асылыуға, һанап һанына сыға алмаҫлыҡ мал
бер-бер артлы мәкеғә ҡарай ағыла башланы.
Т. Хәйбуллин. [Ҡуҙыйкүрпәс] төш ваҡыты етер
ҙән алда, ҡулына ҡороҡ тотоп, малдар һыулауға
төшә торған йомро юл буйына йәшенеп ятты,ти.
«Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу». Ишегем
алды һары һалам, һепереп малдарға һалам (Х а 
лыҡ йырынан). Аяҡлы мал тере мал. Ул [Ҡуҙый
күрпәс] Маянһылыу ҙы ғына түгел, бөтә байлы
ғыңды талап, барлыҡ аяҡлы малыңды ҡыуып
алып китеүе бар. «Ҡуҙыйкүрпәс менән Маян

байлыҡҡа килгән ҡаза. Хәләл мал үҙ көсөң ме
нән тапҡан мал-мөлкәт. [Ҡотлобай:] Был мал

дарҙа кеше хаҡы юҡ. Барыһы ла коммуналар
ҙыҡы, Шикләнмәгеҙ, хәләл мал. Һ. Дәүләтшина.
ф Ҡыҙыл мал метрлы тауар. Зариф бай ҡы
ҙыл мал. менән һатыу итә ине. Бик бай кегие ине.
Ғ. Ғүмәр. Мал булыу ауырыуҙан һуң имен-һау,
тере ҡалыу. «Ул мал булмаҫ, мин уны һуйыр
мын »,— тине прасол. Б. Бикбай. Мал теле итләс
һабаҡлы, сәнскеле ҡалын япраҡлы сүл үҫемлеге;
кактус.
•
Ашаған менән мал. бөтмәҫ. Әйтем. Бай —
малын, ярлы моңон һөйләр. Әйтем. Ҡарамаған

дың ҡатыны ташлар, баҡмағандың малы ташлар.
Әйтем. Ҡымыҙ ҡылыҡ арттырыр, юҡ малыңды
таптырыр. Әйтем. Көтөү ташлаған малды бүре
алыр, ил ташлаған ирҙе гүр алыр. Әйтем. Мал
ҡазаһы — баш ҡазаһы түғел: мал табыла, баш
табылмай. Әйтем. Мал эйәһенә оҡшай. Әйтем.
Уртаҡ малды эт тә еймәҫ. Мәҡәл.
М АЛАДИС [Рус. молодец] ымл. һөйл. Маҡ
тау, хуплау һүҙе. [Партизан:] Маладис, беҙгә
ныҡ ярҙам иттегеҙ. Ш. Насыров.
МАЛАЙ и. 1. К есе йәштәге ир бала. Бәләкәй
малай. Ваҡ малайҙар. Иптәш малай. Ц Малай
кеше. Малай саҡ. ш Малай бара. Ҡайҙа бара,
тоҡсай аҫып арҡаһына? Белмәй ине ҡағылырын
ниндәй яҙмыш ҡапҡаһына. М. Кәрим.— Ошо
йолҡош малайға алма кеүек ҡыҙҙы әрәм ?лтергә
яраймы! (Әкиәттән). Маңҡа малай 1) бик бәлә
кәй малай; 2) күсм. ҡулынан эш килмәгән
үҫмер.
2. Атай-әсәйҙең ир затынан булған балаһы.
Малай табыу. ■ Улар янына илаҡ балаһын йоҡ

лата алмай аптырап бөткән Хәлимә лә, малайын
ҡулына алып, имеҙә-имеҙә килеп ултырҙы.
Һ. Дәүләтшина. Атаһы Быжырмәргәнғә уҡ
юнып биргән, малайы шул уғы менән ҡош атып
йөрөгән, ти (Әкиәттән), ф Атайың малайы ир ба
ланы йомшаҡ ҡына итеп әрләгәндә әйтелә.
3. иҫк. Байға эшләгән ялсы. Йәй буйы [Йома-

голдар] нисәмә малай тотоп эшләтте. Көн дә,
төн дә юҡ, бахырҙар арып, арманһыҙ булып йы
ғылалар. Ғ. Дәүләтшин.
4. ымл. мәғ. Ныҡ аптырау, һоҡланыу кеүек
тойғоно белдерә. Килеп тороп « Буранбай>ҙгл
һылыу». Мал ҡото йортҡа, малға бәрәкәт кил
терә, тип иҫәпләнгән тоҡомло мал. һолло ла
йырлап ебәргәйнем, малай, бабайҙың күҙ йәш
атым, мал ҡотом, ти, Аҡһаҡ та ҡолам янда юҡ. тәре һаҡалы буйлап тәгәрләне. Һ. Дәүләтшина.
Комсомолец Афзал доклад һөйләй, оҫта һөйләй,
«Аҡһаҡ ҡола». Мал әйтеү төшкән киленгә мал
малай, оратор. С. Ҡ удаш . Сусҡа (йәки шайтан)
атау.
2.
Тормош-көнкүрештә ҡиммәте булған бөтә малай әрләгәндә, асыуланғанда әйтелә, [Ғариф:]
Сусҡа малай, шуға ла аҡылы етмәгән. Б. Бик
нәмә; мөлкәт, байлыҡ. Донъя малы. Ҡулға мал
бай.
төшөрөү. Мал бүлеү. Мал йыйыу. ■ [Бәшәр
М АЛАЙ ҘАр СА р. М алайҙарға (1 мәғ.) хас,
ғол — Ялайга:] Өлкаман сереғән бай, һине,
һинең кеүек башҡорттарҙы ҡан илатып, балаң- малайҙар кеүек. Малайҙарса ҡыланыу. / күсм.
Тептән уйламай, еңелсә.
дыц аҡтыҡҡы һынығын ауыҙынан тартып алып,
М АЛАЙЛАНЫ У ҡ. Аҡыл менән эш итмәй,
мал йыйған бай. Ш. Насыров. Ҡайғырмайыҡ,
дуҫтар, юҡ мал өсөн, баш һау булһа, малдар та еңел ҡыланыу. [Управляющий — Дубовка:] Мин
һинең малайланыуыңды күреү өсөн саҡырма
была (Халыҡ йырынан). Ата малы атанан балаға
йым, ололарса һөйләшеү өсөн саҡырҙым. К. Мәр
ҡалған мөлкәт, һыҡмыр, йән һуйғыс бер кеше
гән.
булмаһа, [Гәрәй] күптән ата малын ослап, ҡаҡ
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МаЛаЙЛЫҠ 1. Ир балаларҙың егет йәшенә
и,

тиклемге сағы. Малайлыҡтан сыгып,егет булып

өлгөрөр-өлгөрмәҫ сагымда мин бер ҡыҙҙы һөй
ҙөм. К. Мәргән.
2. иҫк. Ялсылыҡ. [Әфтәх ҡарт:] Мин үҙем бик
йәш саҡта Мөьмин тигән байҙа малайлыҡта тор
ган кеше. С. агиш .
М а л а й - һ а л а й и. йыйн. ҡар. малай-шалай,
м а л а й ш а л а й и. йыйн. Егет йәшенә тик
лемге ир балалар.
М а л а х а й и. диал. ҡар. бурек 2.
м а л а х й т [р ус. < гр.] и. Биҙәү әйберҙәре
эшләү һәм баҡыр алыу өсөн сырье булып торған
асыҡ йәшел төҫтәге минерал. Урал малахиты.
Ц Малахит ҡаш. Малахит ҡумта. ■ [Ферсман]

беҙҙә малахит, родонит һәм йәшмәнең бик күп
төрө барлыгын иҫбатланы. М. Хәйҙәров.
М аЛ Ғ Ы У ар и. һир. а ҡ са табыу, мал артты
рыуҙы маҡсат иткән кеше; байлыҡ артынан ғына
ҡыуған кеше.
МаЛЁСКИН [рус. молескин ( ингл.] и. иҫк.
Ҡалын, беше арзанлы туҡыма. Күк малескин.

М

МаЛСЫЛЫҠ и. ауы л хужалығының мал
аҫрай торған тармағы. Малсылыҡ бригадаһы.
Малсылыҡ фермаһы. Малсылыҡ продукцияһы,
ш Правление ултырышы малсылыҡты үҫтереү
планы ,,тураһында Әхнәфтең докладын тың
ланы, Д. Исламов. Малсылыҡ өсөн ныҡлы аҙыҡ
базаһы булдырыу ,,иң мөһим бурыстарҙың
береһе, «Совет Башҡортостаны», 1986, 25 май.
м а л т ы у а р и, йыйн. Хужалыҡта аҫралған
бөтә тереклек. Мал-тыуар аҫрау. Мал-тыуар то
тоу, ■ Яңгыҙ ҡарсыҡ бик мул йәшәй, еләк-емеш
баҡсаһы ла бар, аҙбары тулы мал-тыуар. Т. а р с 
лан. Былар [әбей менән бабай] бик ауырлыҡ ме
нән, интегеп көн күргән, мал-тыуары ла, ҡошҡорто ла булмаган, ти (Әкиәттән).
М а Л һ а Ҡ с. һөйл. Мал һөйөүсән. Малһаҡ
кеше.

м а л һ ы ҙ с. Мал-мөлкәте, байлығы булмаған;
ярлы. Ир баҫмаган ер буламы? Атһыҙ егет ир бу

ламы? Малһыҙ егет, һанһыҙ егет хан ҡыҙына тиң
буламы? «алпамыш а».
МаЛЬТУЗИаНСЫ ЛЫ Ҡ и. Х еҙмәтсәндәрҙең

Ц Малескин салбар, ш Мине прилавка ситенә, ауыр тормошта йәшәүенең сәбәбе халыҡтың
ҡыҙыл бәз, кергизин, малескин ..кеүек иң осһоҙ кәрәгенән артыҡ үрсеүенән генә тип аңлатҡан
тауарҙар һатыла торган урынга килтереп ҡуйҙы бурж уаз теория.
лар, Ғ. Ғүмәр.
М аЛ Я р [рус.] и. ҡар. бУяУсы.
МаЛИК [ғәр.] и, 1. иҫк. Берәй нәмәгә эйә,
МАМОНТ [рус.] и. Филдәр ғаиләһенә ҡ ара
хуж а. Малик булыу, ■ Дәрт әһеле — шагир,
ған, хәҙер бөткән, йөнтәҫ й ө н л ө бик эре хайуан.
булһа үҙенә малик, шигырҙы мотлаҡ тыйыу уңай Мамонт теше. Мамонт һөлдәһе.
булмаҫ, аҡмулла.
м а м ы ҡ и. 1. Тырнаҡ үлән һымаҡтар ғаилә
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
һенә ҡараған көньяҡта үҫә торған бер йыллыҡ
МаЛИӘ [ғәр.] и, иҫк, а ҡ са эше, Финансҡа
үҫемлек (сүс алыу өсөн үҫтерелә). Мамыҡ үләне,
бәйле эш. Ц Малиә һалым. Малиә иҫәп, ш Баш Мамыҡ орлого. Мамыҡ майы. ш Мамыҡ сәскәһе
ҡортостан ветеринария эштәренең малиә ягынан
бер генә көн тора. Койолган сәскәләр урынына,
йыл һайын арттырып тәьмин ителә барыуы кү мәк башы һымаҡ, сәтләүек ҙурлыгында йәшел
ренә, «Оовет Башҡортостаның ун йылы», 1929.
тубырсыҡ барлыҡҡа килә. Я. Вәлиев.
м а л й ә н и, йыйн, ҡар, мал-тыуар. Ауылдың,
2. Шул үҫемлектең еп, целлюлоза һ. б. әҙерләү
мал-йәндең, бала-саганың хәлдәре оҙаҡлап бер өсөн ҡулланылған орлоҡ сүсе. Мамыҡ йыйыу.
нисәшәр ҡабат һорашылды. Ғ. Дәүләтшин.
Дәүләткә мамыҡ тапшырыу. / Шул сүстең мах
м а л ҡ а р а и. йыйын. ҡар. мал-тыУар. Миҙ сус рәүештә эшкәртелгән үтә нәФис, ҡабарып
хәт тороп, тышҡа сыҡты, мал-ҡарага бесән һал торған йомшаҡ массаһы (медицинала һ. б. урын
ды, Н. Мусин.
дарҙа ҡулланыла). Й әрәхәтте йодлы мамыҡ ме
МаЛЛЫ с, 1. Мал аҫраған, малы булған. Бө нән һөртөү. Аҡ мамыҡ таҙартылған мамыҡ.
Ҡ ара мамыҡ таҙартылмаған мамыҡ. / с. мәг.
гөн инде ауыл мул тормошло, электрлы, маллы,
икмәкле, X. Ҡ унаҡбай.
Шул сүстән эшләнгән йәки шул сүс ҡушылған,
2. Донъяһы етеш, тормошо мул; бай. Наҙандар
һалынған. Мамыҡ еп, Мамыҡ туҡыма. Мамыҡ
маллы, әммә беҙ белемле, бөтә тиҙ донъя малы.
һалып һырылган юрган, ■ Бал ҡорттарын кара
Ш. Бабич.
ганда аҡ халат йәки мамыҡ туҡыманан тегелгән
•
Көслө менән көрәшмә, маллы менән дау кейемдә эшләргә кәрәк, «Совет Башҡорто
лашма. Мәҡәл.
станы», 1986, 10 июнь.
МаЛ-МИЛЕК и. йыйн. ҡар. мал-мөлкәт.
3. Төрлө үҫемлектең орлоғондағы йөнтәҫлә
М аЛ -М О Н аЯ Т 4 и. йыйн. ҡар. мал-мөлкәт.
неп торған йомшаҡ төктәр. Мамыҡ осора тирәк
м а л м ө л к ә т и. йыйн. Йорт-хужалыҡтағы
тәр — ауылым тирәктәре, Ә. Таһирова.
бөтә булған нәмә; матди байлыҡ. [Кулактар]
4. Ҡош-ҡорт һәм хайуандың йомшаҡ йөнө,
мал-мөлкәтен һаҡлап ҡалыр өсөн беҙҙең иптәш Каҙ мамыгы. Ҡуян мамыгы, ш Иҙәнгә күп ҡуй
тәрҙе үлтерҙе, Б. Хәсән.
ҙың көҙәменән баҫылган ап-аҡ кейеҙ йәйелеп,
м а л п ә р ә с т [фарс,] и, иҫк. Мал йыйырға
стена буйҙарына матур һуҙмалар һалынып, өҫтө
яратыусы.
нә яңы гына ҡаҙ мамыгынан яһалган ап-аҡ күп
м а л с ы и, 1. Малсылыҡ эшендә эшләгән
сектәр куйылган, Ғ. Дәүләтшин. / с. мәг. Шул
кеше; мал ҡараусы. Совхоз малсылары, ■ .. Мал
йөндән эшләнгән. Мамыҡ мендәр. Мамыҡ яҫтыҡ.
сыларға көндәлек практик ярҙам күрһәтергә,
Мамыҡ шәл,
етештереүсәнле хеҙмәт өсөн бөтә шарттар тыу5. диал. Дебет. Мамыҡтан шәл бәйләү,
ҙырырга кәрәк. «Совет Башҡортостаны», 1987,
+ Быяла мамыҡ ҡар, быяла.
24 сентябрь.
М аМ Ы Ҡ Б аШ и, Күрән һымаҡтар төркөмөнә
2. Малсылыҡ белгесе.

ҡараған йөнтәҫ орлоҡло һаҙ үләне.
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м а м ы ҡ л а н д ы р ы у к . 1. Мамыҡ кеүек
итеп йомшартыу; йомшаҡ итеү. Сүсте мамыҡ

нескә генә мандолина ҡылдары, земберләтеп
сиртһәң уга, һибелә .. моңдары, А, Игебаев.
МаНДОЛИНаСЫ и. Мандолина уйнай бел

ландырыу,
2. Мамығын сығарып ҡабартыу; йөнтәҫләндереү. Шәлде мамыҡландырыу,
мамыҡланыу ҡ. 1. Мамыҡҡа (1, 3 мәғ.)
ултырыу, мамыҡ сығарыу.
2. Мамығы сығып, ҡабарыу; йөнтәҫләнеү. Шәл

мамыҡланып, күпереп китте.
МаМЫҠСЫ и. Мамыҡ (1 мәғ.) үҫтереү, ма
мыҡсылыҡ менән шөғөлләнгән кеше. Мамыҡсы
лар бригадаһы.
МаМЫҠСЫЛЫҠ и. ауыл хужалығының ма
мыҡ үҫтереү менән шөғөлләнгән тармағы. М а 
мыҡсылыҡ совхозы.
мамырау ҡ. диал. Иҙрәп тирләү.
мамырлау ҡ. диал. Саҡ атлау (аяҡ ауыртҡанлыҡтан).
М аН и. иҫк. Тау.
М а н а п и. иҫк. Эре ер, мал биләүсе; алпауыт.
м а н а р а [ғәР.] и. 1. М әсеттең аҙан әйтә тор
ған ө ҫ к ө бейек ҡоролмаһы. Ике манаралы мәсет.
■ Ауылдың уртаһындараҡ урынлашҡан оҙон

манаралы, ваҡ ҡына тәҙрәле мәсетте былтыр
гына клубҡа әйләндереп, ишегенең башына һәм
манараһы осона ҡыҙыл флаг элделәр. Н. Ҡәрип.
2. Тар ғына итеп эшләнгән бейек ҡоролма;
башня. Сиркәү манараһы.
3. этн. Сигелгән биҙәктең бер төрө. Башҡорт

ҡыҙҙары сигеүҙең бер төрлөһөн манара, бер төр
лөһөн тәкә мөгөҙө тип йөрөтәләр. М. Һаҙиев.
М а н а ғ а л а У к. 1. Мәсеткә йәки башҡа бина
ға манара ҡуйыу.
2. Манара (3 мәғ.) төшөрөп сигеү.
МАНГО [Рг/С. < ф Р.] и. 1. Тропик урмандарҙа
үҫә торған мәңге йәшел емеш ағасы.
2. Шул ағастың һарғылт йәшел төҫтәге хуш
еҫле татлы емеше. Манго һуты.
мандара и. Ҡ әбер ҡаҙа торған ҙур салыр
(башына һуҡа тимере йәки башҡа үткер тимер
ҡуйып эшләнгән). Мандара менән ер ҡаҙыу.
мандарйн 1[рус. <порт. ] и. Иҫке Феод аль
Ҡытайҙағы ҙур түрәләрҙең европаса атамаһы.
мандарйн 2 [р у с. < ИСп.] и. 1. Йылы яҡта
үҫә торған мәңге йәшел цитрус ағасы. Мандарин

сәскәһе.

гән кеше.

мандырыу ҡ, йөкм, ҡар, маныу 3. Зәңгәргә

мандырыу,

мандыу 1 . Ныҡлап һауығыу, сирҙән ҡото
лоп, аяҡҡа баҫыу, ш әбәйеү. Ул [Закир] больни

цала ятып, төҙәлә алмаган ..Бынан һуң мандый
алмаҫ инде. М. ҒаФури.
2. күсм. Тормошо яҡшырып хәлләнеү. Хәкимдең ата-әсәһе мандыманы, байлыҡтары бер
туҡал кәзәнән артманы. Я. Хамматов.
3. Берәй нәмәнең рәхәтен, Файҙаһын күреү;
уңыу, йәлсеү. [Мәстүрә — Йәнтимергә:] — Ә

һин үҙеңде үҙең һынайһы бар әле. Холҡоңдо
ташламаһаң, барыбер мандый алмаҫһың. Я. В ә
лиев.
•
Ашыҡҡан ҡыҙ иргә барһа ла мандымаҫ.
Әйтем.
мандыш и. 1. Һыулы урында үҫкән ҡарағай.
2. диал. Бешә.
МаНЁВР [рус, ( фр, ] 1. хәрб. Ғәскәр һәм
Флоттың дошманға һөжүм итеү өсөн һуғыш ҡы
рында яһаған хәрәкәте. Манёвр яһау, m Баш

ҡорт атлы дивизияһы ла ҡатмарлы манёвр яһап,
дошманды ҡыуа-ҡыуа, алга бара ине. К. Мәр
гән. / Ғәскәр йәки Флоттың һуғыш хәленә яҡынайтылған шарттағы тактик уйыны. Киев ҡала

һында үткәрелгән манёврҙа тактиканы уставса
оҫта үтәгәне өсөн Рәүф Дәүләтов грамота алды.
С . Кулибай.
2. т. юл Состав төҙөгән локомативтарҙың һәм
вагондарҙың станциялағы йөрөшө. Манёвр па

ровозы, Манёвр яһау,
3. Хәрәкәт йүнәлешенең үҙгәреш е (карап,
самолетҡа ҡарата).
МаНЁВРЛЫ с, 1. хәрби Манёврҙар (1 мәғ.)
ҡулланылған, манёврҙар менән алып барылған.

Манёврлы һугыш, Манёврлы оборона,
2. Йүнәлеште тиҙ үҙгәртеүгә һәләтле; хәрәкәт
сән. Манёврлы карап,
МаНЁЖ [РУС. (фр.] и, 1. Һыбай йөрөү, ат
уйнатыу өсөн ҡулайлаштырып эшләнгән ҙур
йорт йәки майҙан. Ҙур манеж. Манеж түңәрәге.

Манежда йөрөү. Манежда уйнау.

2. Цирк майҙаны. Манежга клоундар сыҡ
2. Шул ағастың ҡыҙғылт һары төҫтәге һутлы
ты.
емеше. Мандарин һуты.
МаНЕКЁН [рус. (фр,] и. Кейемде магазин
МаНДАТ [рус. (лат.] и. Нимәгәлер вәкиллек
күргәҙмәһенә ҡуйыу өсөн хеҙмәт иткән кеше ҙурте раҫлаған рәсми ҡағыҙ. Депутат мандаты,
ш [Ғәлиев — Булатҡа:] һиңә бөгөн үк Баҡра лығындағы ҡурсаҡ. / Кейҙереп ҡарап тегеү өсөн
ауылына барырга кәрәк. Волком вәкиле булган- яһалған кейем ҡалыбы.
МаНЕКЕНСЫ и. Тегелгән әҙер кейемде өҫтө
лыгыңа мин мандат бирермен, Ә. Вәли.
нә кейеп халыҡҡа күрһәткән кеше. Манекенсы
ф Мандат номяссняһы съезд, конФеренцияҡыҙ. Манекенсы булып эшләү.
ларҙа һәм халыҡ депутаттары Советы сессия
М а Н Ё Р а [РуС. < фр, ] и. 1. Кешенең үҙен тотоу
һында ҡатнашыусыларҙың вәкиллек хоҡуғын
рәүеш е, ҡылығы. М. М. Шайморатовтың хәрәкәт
тикшереү өсөн һайлап ҡуйылған комиссия.
МаНДОЛИН [РуС. мандолина] и, ҡар, мандо манераһында һәм үҙен тотоуында һис бер ар
тыҡлыҡ, кәрәкмәгән ҡыланыштар юҡ. С. Әли
лина.
мандолйна [р ус. < ит.] и. О ҙонса түңәрәк баев.
2.
Ижади эштә айырым авторҙарға, башҡарыу
ағас корпуслы, ғәҙәттә дүрт пар ҡыллы, сиртеп
уйнай торған музыка ҡоралы. Көйләнмәгән ман сыларға хас алымдар йыйылмаһы. Яҙыу манера
долина. Мандолина ҡылы. Мандолина уйнау. һы ни тиклем « еңелсәрәк» булһа, көлкөлө әҫәр
ҙәрҙә йөкмәтке шул тиклем тәрәнерәк була.
■ Ул [Зилә] мандолинаһына эйелә биреп, көйләп, уйнап ҡараны, К . Кинйәбулатова. Ебәктәй К. Әхмәтйәнов.
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МаНЖЕТ [Pyc. (фр.] и, 1. К үлдәКТең еңе

ҡи. Заводтагы власть башлыҡтары ..завод эшсе

осондағы беләҙек. Киң манжет. Тар манжет,
2. тех. Ике торба тоташҡан ерҙән Ьыу, һауа
үтмәһен өсөн йәки ике торбаның башын тоташтырыу өсөн ҡуйыла торған балдаҡ.
м а н з а р а [ғәр.] и. иҫк. 1. К үҙ алдындағы
күренеш, тәбиғәт күренеше. Тәбшәттең ошо

ләренең дөйөм манифестацияһын уҙгарырга бул
ды. Ж. Кейекбаев.
манкрут и. Битәрләп, әрләп әйткән һүҙ.
«Ай, әттәгенәһе. Ҡайҙа икән теге бәләкәй сыс
ҡан? Әллә берәй бесәй тотоп ашаганмы ҡәһәр
һуҡҡырҙы. Әллә төйлөгән тибеп алып киткәнме
манкрутты» ,— тигән сысҡан батшаһы (Әкиәт

манзараһын мең йәннәттән артыҡ күрәмен,
М. Ф әйзи. Бөтөрөлә, шартлай йәшендәр, ялты
рап, юл юлланып! Ел-дауыл үкерә.. Илаһи курҡыныс бер манзара. С. Ҡудаш .
2. Тәбиғәт күренешен сағылдырған һүрәт;
пейзаж.
М аН ЗУ М [ғәр.] с. иҫк. кит. "Теҙмәле, шиғри.
ф Манзум булыу нәФис, матур булыу. Сыгыр

унан кейем-һалым, ситек-башмаҡ булып манзум.
Ғ. Соҡорой.

М аН ЗУ М а [ғәр.] и. иҫк. кит. Шиғыр, шиғри
әҫәр.

тән).
М а Н М а 1 и. Тире ейетеү өсөн әҙерләнгән
иҙмә. Манмала ебетеү. Манмага һалыу.
М а Н М а 2 р. Һығып алырлыҡ, манып алған
кеүек, лысма. Хатип менән Хәйҙәр, ҡарга бута

лып, манма һыу булып, киске сәгәт һигеҙҙә генә
ҡайтып инде. Ф . Иҫәнғолов. Манма тиргә батыу
(йәки төшөү) бик ныҡ тирләү. Урман араһынан
биш-алты саҡрым үткәнсе шофер манма тиргә
төштө, хәлдән тайҙы. Я. Вәлиев.
МАННЫЙ [РУС.] и. Бойҙайҙың үҙәгенән генә
яһалған ваҡ ярма. Манный бутҡаһы. Манный
ярмаһы.
М анОМ ЕТр [РУе. < ғР.] и. Һауыт эсендәге газ

м а н и ғ [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡаршылыҡ, тотҡар
лыҡ, кәртә. Ҡара бәхетем ҡараңгы төндән яман.
Юлымда мең төрлө сәд, манив һаман. Б. М ирза
нов.
йәки шыйыҡлыҡтың баҫымын үлсәй торған при
□
Маниғ бУлыУ ҡаршы булыу. Ситкә китеүҙе бор. Шыйыҡсалы манометр. Пружиналы мано
ағайға ла әйтмәҫкә уйланым. Сөнки уның да был
метр. ш Газ юлына баҫым регуляторы, манометр
эшкә ҡаршы төшөүе, сит ергә китеүемә маниг һәм һаҡлагыс клапан ҡуйылган. Р. Низамов.
булыуы мәглүм ине. М. ГаФури. Маниғ ҡылыу
манса и. Бал ҡорттарының сәскә һеркәһенән
кәртә ҡуйыу, тыйыу. Табыш итер һунарыбыҙ,..
йыйып, кәрәҙгә тултырып, өҫтөнә бал һалып
һатыуҙарыбыҙ маниг ҡылынды. Ғ. И браһи
әҙерләгән аҙығы.
мов.
М а Н С а Б [гәр.] и. иҫк. ВазиФалы урын, х е ҙ
м а н и к ю ғ [рус. ( фр. ]и. Ҡ ул тырнаҡтарын
мәт урыны. Ышаныслы кешеләргә тарханлыҡ
таҙартып, лак һалыу эше. Маникюр ҡайсыһы.
мансабы бирә башланылар. Ғ. Ибраһимов.
Маникюр яһатыу.
МанСАр Да [рус. ( ф р.] и. Ҡыйыҡ аҫтында
МаНИКЮр СЫ и. Маникюр яһаусы.
эшләгән бүлмә. Бөтә художниктар тип әйтерлек
М аН И О К а [рус. < исп.] и. 1. Һөтлөгәндәр
төҙөкләндерелгән мансардалар һәм мастерской
ғаиләһенә ҡараған мәңге йәшел тропик ҡыуаҡ
ҙар менән тәьмин ителгән, «Совет Башҡорто
(тамырында ашарға яраҡлы йоморсаһы була).
станы», 1967, 3 Февраль.
2. Ошо үҫемлек тамырынан алынған он.
МАНСИи, РС Ф С Р-ҙы ң Ханты-Манси автоно
МаНИПУЛЯЦИЯ [рус, < ф р.] и. Ғәҙәттә ҡул
миялы округында йәшәгән халыҡ һәм шул ха
менән башҡарыла торған хеҙмәттәге ҡатмарлы
лыҡтың бер кешеһе (уғыр-Фин телдәренең бере
эш алымы. Манипуляция яһау.
һендә һөйләшә). Манси халҡы. Манси ҡатыны.
М аН И р [рус. манерный] с. Эре асыҡ биҙәкле.
Манси теле,
Сын сынаяҡ сыңлатып,манир биҙәк уйнатып, ..
МаНСУБ [гәр,] с, иҫк. М өнәсәбәте булған;
сәйҙәр эсеп ултырам. К. Кинйәбулатова,
мөнәсәбәтле. Фәнгә мансуб эш,
м а н и ғ л а у ҡ. диал. Биҙәк төшөрөү.
мансур [гәр,] с, иҫк, 1. Өҫтөнлөк алған, ең
М а Н И р ЛЫ с. Һөйл. Асыҡ биҙәкле. Манирлы
гән.
яулыҡ.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме,
М аН И Ф Ё С Т [рус. (лат. ] и. 1. Юғары властың
мансылыу ҡ. төш, ҡар, мансыу, һыу га
ҙур ваҡиға айҡанлы халыҡҡа яһаған яҙма мөрә
мансылыу, Ҡоромга мансылыу. ■ Алга нурҙар
жәғәте. Крәҫтиәндәрҙе азат итеү тураһындагы
ҡалҡҡанда тауҙар артынан урмандар, яландар
манифест.
мансыла алтынга. Р. Ниғмәти.
2. Политик партия йәки йәмғиәт ойошмалары
мансыу ҡ. ҡар. маныу 1, 2. [Гөлсәсәк менән
ның программа рәүеш ендәге яҙма мөрәжәғәте.
Сәгитов] шишмә буйына туҡталып, әпкилгән
Коммунистар партияһының манифесы.
икмәкте һыу га мансып ашап алды. Й. Солтанов.
3. Яҙыусылар йәки художниктар төркөмө таАй ҡалҡты тауҙар артынан, урмандарҙы мансып
раФынан яҙма рәүештә билдәләнгән ижад прин
нурына, М. Кәрим. Өҫ-баш ҡором кеүек ҡара
циптары. Футуристар манифесы.
ҡатҡан, мансып алган кеүек күмергә. М. ҒаМаНИФЕСТАНТ [рус. ] и. МаниФестацияла
Фури.
ҡатнашҡан кеше.
ф [Керпекте] йәшкә мансыу илау. Оҙаҡ ҡайт
МаНИФЕСТАЦИЯ [рус. (лат.] и. Ниндәй
май тимә, янма, көймә, керпегеңде йәшкә ман
ҙә булһа берәй ваҡиғаға ҡарата теләктәшлек
сыма. Ш. Бикҡол. Ҡаиға мансыу кешеләрҙе
йәки ҡаршылыҡ белдереү өсөн урамда ойош
йыртҡыстарса язалау, үлтереү, ҡанға батырыу.
торолған күмәк сығыш. Манифестация яһау.
[Нәркәс — һәүбәнгә:] Атам килеп, яу һалыр,

Манифестация үткәреү, ш Ырымбурҙан килгән
ҡаҙаҡтар манифестацияны .. тараталар. 3. Шәр

һинең йәнеңде алыр! Тоҡомоңдо бөтөрөр, ҡанга
мансыр илеңде. С. МиФтахов.
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MAH
МАНТАША и. диал. Шәре.

МаНТИК [гәр,] и. иҫк, кит. Ф екер итеү закон

дары һәм Формалары хаҡындағы Фән; логика.

Шәкерттәр ,,мантик уҡытыуҙы бөтөрөп, уныц
урынына донъя, көнкүреш белемдәрен күберәк
уҡытыуҙы талап итә. Ғ. Ғүмәр.
мантаки [ғәР.] с. иҫк, кит. Мантикҡа мөнә
сәбәтле; логик. Мантики ҡанундар, ■ Ауыл хал
ҡын бер урындан икенсе урынга күсереү сара
лары ер төҙөү эшенең мантики нәтижәһе һәм
дауамы булып тора, «Совет Башҡортостаның ун
йылы», 1929.

мантаклыҡ и, иҫк, кит. Логик бәйләнеш,
эҙмә-эҙлелек, һүҙҙәремдә бер ҙә мантиклыҡ һаҡ
ланмай торгандыр, М. ҒаФури.
мантаксы и, иҫк, кит. Мантик өлкәһендәге
белгес; мантик өйрәткән уҡытыусы. Мәҙрәсәнең
назараты, эштең ҙурга китеүенән ҡурҡып булһа
кәрәк, шәкерттәрҙең талаптарының ҡайһы берҙәрен ..үтәне: әлһерәп бөткән мантиксы Шәй
мәрҙән дамолла сыгарылып, уның урынына..
Баниев тигән берәү ҡуйылды, Ғ. Ғүмәр.
мантикьыҙ с. иҫк, кит. Мәғәнә яғынан бәй
ләнешһеҙ, логикаһы булмаған. Мантикһыҙ һүҙ,
мантикһыҙландырыу ҡ, иҫк, кит, Мә
ғәнәләге бәйләнеште юҡҡа сығарыу, мәғәнә яғы
нан бәйләнешһеҙ итеү. Бер мәгәнәгә бәйләнгән

ике һүҙ араһына икешәр-өсәр тәгәжжеп билдә
ләре кереп китеп, һүҙҙәрҙе мантикһыҙланды
рып ебәрә. Д. Юлтый.
мантикһыҙланыу ҡ. иҫк. кит. Мәғәнә
яғынан бәйләнешһеҙгә әйләнеү; мәғәнә яғынан
бәйләнешһеҙ булыу.
мантасса [рус. (лат.] и. мат. ЛогариФмдың кәсер өлөп1ө.
МАНТИЯ [РуС. < гр.] и. 1. Өҫтән кейә торған
киң, оҙон кейем; ябынса. Руханиҙар мантияһы,
■
Императрица ,,яурынына гәжәйеп мантия
һалган. Ғ. Хөсәйенов.
2. геол. Ерҙең ҡабығы менән ядроһы араһын
дағы ҡатлам. Башҡортостанда ер ҡатламының

ҡалынлыгы 40-48 километрга етә. Аҫтараҡ, са
ма менән 500 километр тәрәнлегендә мантия тип
аталган ҡатлам ята К. Тимергазин.
МаНТО [РУе. < Фр.] и. Йәнлек тиреһенән киң,
оҙон итеп тегелгән ҡатын-ҡыҙ туны.
МаНТЫҒЫУ 1 (мантыҡ*) ҡ. диал. Ҡ абала
ныу.
МаНТЫҒЫУ 2 (мантыҡ*) ҡ. диал. Сарсау.
МаНУЛ [Рг/С. < монг.] и. Бесәй һымаҡтар ғаи
ләһенә ҡараған затлы тиреле йыртҡыс йәнлек.
МаНУСКрЙПТ [РуС. (лат.] и. кит. Боронғо
ҡулъяҙма.
МаНУФаКТУра [рус. < лат.] и. 1. Капитали
стик производствоның ҡул хеҙмәтенә ҡоролған
тәүге ябай Формаһы.
2. иҫк. Туҡыу Фабрикаһы.
3. иҫк. Туҡыма, тауар. Мануфактура мага

зины,

МаНЫЛЫУ ҡ.

төш, ҡар, маныу 1—3. Буяуга

манылыу,

маныу к. 1. Шыйыҡлыҡҡа сумырыу; ман
сыу. Пероны ҡарага маныу, ■ [Ямал Сәгиҙәне]

балаҫ түшәп ятҡырҙы. Маңлайына һалҡын һыуеа манып таҫтамал ҡуйҙы, М. Тажи. / Шыйыҡ
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лыҡты берәй нәмәгә ныҡ итеп һеңдереү; мансыу.
Майға маныу, / күсм. Тотош солғап күмеү, ҡо
йондороу. Офоҡто моңһоу ал нурга манып, ҡояш
байыны, Ф. Иҫәнғолов.
2. Онтаҡ һымаҡ нәмәгә һалып әүәләү; мансыу.

Алыҫ юлдан киләләр булһа кәрәк, аттарының
өҫтөн, онга манып алган һымаҡ, аҡ бәҫ ҡаплаган.
Б. Бикбай.
3. Буяулы һыуға һалып, кейем, ҡаралдыға яңы
төҫ биреү; буяу. Алъяпҡысың алһыу алһыу,
алһыу га мандың мәллә (Халыҡ йырынан). / Ни
мәнеңдер өҫтөн икенсе төрлө матдә менән йоҡа
ғына итеп ҡаплатыу; ялатыу. Алтынга маныу.

Көмөшкә маныу.
м а ң 1 и. иҫк. Кейемдең биленә, ең осона һ. б.
урынға ҡыҫып тороу өсөн ҡуйылған әҙеп; бөрмә.

Эй, ҡыҙый, ..минең ыштандың маңын тар иткән
һең, төҙәтеп тегеп ҡуй. М. ҒаФури.
М а Ң 2: маң бУлыУ берәй шөғөлгә онотолоп
китеп, ныҡ бирелеү. Эшкә маң булып, апайым

дың эргәмә килеп торганын да һиҙмәгәнмен.
Ш. Бикҡол.
М аҢ 3: маң булыу диал. дусар булыу. Киҙәгәс

күлдең буйында күп командага дәл булдым.
Үләнде күлдең баштарында тотолорга шунда
маң булдым (Халыҡ йырынан). Маң баҫмай бер
аҙым артҡа сикмәй. Улар [ярлылар] тамга йый
ған мәлдә лә ауыҙҙарынан ут сәсеп, маң баҫмай,
ҡаршы торҙолар, Т. Хәйбуллин. Маң юлатмау
яҡын килтермәү; яҡын юлатмау,
м а ң ғ а й и, диал. Маңлай,
м а ң ҡ а и, 1. Танауҙан сыҡҡан лайлалы
шыйыҡса. / Балалыҡтан сыҡмаған, тәжрибәһеҙ
кешегә кәмһетеп әйтелә. Ц Маңҡа малай. Маңҡа

бала, ш [Сәхипгәрәй:] Элекке заман булһа, мин
.. нишләтергә белер инем. Ә хәҙер ошо маңҡаларга ҡаршы бер нәмә лә эшләй алма инде?!
И. Ғиззәтуллин.
2. (йәки маңҡа ауырыуы) Йылҡы малында
була торған йоғошло ауырыу.
•
Башты балта боҙор, йылҡыны маңҡа боҙор.
Әйтем.
м а ң ҡ а л а у ҡ. һөйл. 1. Маңҡалыға әйләнеү,
маңҡалы булыу, һыуыҡ тейеп маңҡалап йөрөү.
2. Маңҡаға буяу.
М а Ң Л а Й и. Баштың күҙҙән, ҡаштан өҫтәге
ҡаҡ өлөшө. Киң маңлай. Тар маңлай. Текә маң

лай. Маңлай йыйырсыгы. Маңлай сәсе. Маңлайга ҡулды ҡуйып ҡарау, н Бәҙергол Салауаттың
янып торган күҙҙәренә, киң маңлайына игтибар
итте. Ун тугыҙы тулыр-тулмаҫ егет-елән, ә йө
ҙөндә, киң күкрәгендә, беләктәрендә күпме көс-гәйрәт. Ғ. Хөсәйенов. Шафик картузын маңла
йына батырыбыраҡ кейҙе. Я. Хамматов. Салау
ат менгән тура аттың маңлайында булыр урайы
(Халыҡ йырынан). Ҡ аҡ маңлай «маңлай» һ үҙе
нең мәғәнәһенә эмоциональ төҫ биреү өсөн
әйтелә.
ф К үҙе маңлайына менгән ярһыуҙан күҙ ал
дында ни барын күрмәй килгән кешегә әйтелә.
Маңлайға яҙған [йәки яҙмыш] кешенең башынан
үтәһе, кисерәһе хәл; күрәсәк. Маңлайыңа

яҙган хаҡ яҙмышын һыпырып ташлап булмай
ҡул менән (Халыҡ йырынан). Маңлай ҡаршы
һында нәҡ ҡаршыла, күҙ алдында. Маңлай ҡар
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шыһында гына эленеп торган сигеүле ҡыҙыл
шаршау, тере нәмә һымаҡ ҡыбырлап, бер яҡҡа
шыуышып китте. 3 . Биишева. Маңлай менән ер
һепереү бик ныҡ түбәнселек күрһәтеү; теҙ сүгеү.

[Ҡолтүбә] Бүләр хандың алдына килеп, маң
лайы менән ер һепереп, ..һүҙ башланы, ти (Әки
әттән). Маңлай с Уғы диал. 1) ҡар. с у ҡ 2; 2) кикел,
кикел сәсе. Маңлай тирен түгеү күп көс һалыү.

Ғүмерем буйы маңлай тирен түгеп йыйган ма
лымды нисек ҡыҙганмай алаһыгыҙ. Ш. Шәһәр.
Маңлай яҙыУ йөҙ асылыу, кәйеФләнеү. Яҡуп
иген йыя башлагандан бирле беренсе тапҡыр
маңлай яҙып көлдө. Б. Бикбай. Мейес маңлайы
мейестең алғы өлөшө; алды. Мейес маңлайына
өлкән соҡалта яһалган. Унда һәр ваҡыт самауыр
ҡайнаталар. Ғ. Дәүләтшин. Таш маңлай оятһыҙ
кешегә ҡарата әйтелә. Таш маңлайҙар! Шуны
белегеҙ: ҡан теләмәй беҙҙең илебеҙ. Ғ. Мәсғүт.
М а Ң Л а Й С а и. 1. Й үгәндең маңлай өлөшөн

MAP
маринадлау

М

ҡ. Һаҡлау өсөн емеште,
йәшелсәне маринадҡа һалыу. Йәшелсә маринад

лау.

МаРИСа p. 1. Мари

телендә. Мариса һөйлә

шеү,
2. Мариҙарға хас рәүештә. Мариса кейенеү,
М а Р И Х [гәр,](баш хәреф менән) и. иҫк. ҡар.
Марс ' 2.
МаРИХУАна [р ус. < исп.]и. Һинд тармаһы
нан алынған наркотик матдә. Марихуана тар

тыу.

МАРКа 1[р ус. <нем.] и. 1. Хаҡы күрһәтелгән
һүрәтле дүрт мөйөш рәүешендәге ҡағыҙҙан тор
ған почта йәки башҡа йыйымдарҙың түләү бил
дәһе. Герблы марка. Почта маркаһы. Марка
йәбештереү.
2. Нәмәнең эшләнгән урынын, сифатын һ. 6.
күрһәткән тамға, Завод маркаһы. Марка һугыу.
3. Нәмәнең төрө, сорты, сифаты. Машинаның

дәге арҡыры ҡайышы.
2. Ҡыҙҙарҙың маңлайға бәйләй торған тәңкәле
таҫмаһы. Маңлайса тагыу.
МаҢ-МаҢ: маң-маң баҫыу олпатлы ҡиәфәттә,
һалмаҡ ҡына баҫып атлау,
маңрайыу ҡ. диал. М иңрәүләнеү.
М аП киҫ. Ма* ижеге менән башланған төп
сиФат йәки рәүешкә ҡушылып, артыҡлыҡ дәр ә
жәһен бирә. Man-матур.
мараэ [гәр.] и. иҫк. Ауырыу, сир. Ошо дүрт

маркаһы. Ҡоростоң яңы маркаһы,
МАРКа 2 [Рус. {нем.] и, ГФ Р һәм Финлян-

нәмәне күрһәтмә беҙгә донъяла, йә рабби: береһе
фәҡр, береһе дәин, береһе мараз, береһе зиндан

конверт.

(М өнәжәттән).
М а р а Л и. Эре тарбаҡ мөгөҙлө себер боланы.

Марал ите. Марал мөгөҙө. Марал үрсетеү.
п һөйләһә һөйләй бирһен ҡара таган, ҡушыл
маҫ аҡ маралга кара ҡабан, аҡмулла.
м а р а м а с. диал. Ығы-зығы.
М АҒТаН ЕЦ [рус. ( нем. ] и. Химик элемент,
көмөш төҫөндәге ауыр металл. Марганец ирет
мәһе. Марганец рудаһы. Марганец ятҡылыгы.
мағтарйн [рус. {фр. ] и. Үҫемлек майы, туң
май һәм башҡа нәмәләр ҡушып яһаған май. Мар
гарин заводы. Маргарин майы,
мағгағйтка [рус, < гр,] и. Ойошҡан сәскәлеләр ғаиләһенә ҡараған ваҡ ҡына аҡ йәки
алһыу сәскәле баҡса гөлө.
мар3а [фарс.] и. иҫк. 1. Билдәле хаҡ, баһа.

Батша ҡоролошо заманында эгитә дөрөҫ марҙа
булманы, эшсе көсөн айырым байҙар имде, эшсе
көсөн улар урланы. Б. Вәлит.
2. Бер берәмеккә тәғәйенле эш йәки бер нәмә
күләме; норма. Ни бирҙегеҙ ярлы, батрак хал

ҡына, нисек бара халыҡҡа һалган марҙагыҙ?
X. Ғәбитов.

М аРИ и. Мари АССР-ының төп халҡы һәм
шул халыҡтың бер кешеһе (уғыр-фин телдәренең
береһендә һөйләшә). Мари халҡы. Мари ҡатыны.

диялағы аҡса берәмеге.

маркаланыу ҡ, төш, ҡар, марКалау. М ар

каланған тауар,

маркалау ҡ. Нәмәнең эшләнгән урынын,
сифатын күрһәткән тамға һуғыу. Аяҡ кейемдә
рен маркалау.
М а Р К а Л Ы с. 1. Марка ( 1 ,2 мәғ.) йәбештерел
гән, марка һуғылған, маркаһы булған. Маркалы
2. Юғары сортлы. Маркалы ҡорос.
ф Маркалы вино юғары сортлы виноградтан
яһалып, тейешле ваҡытҡаса һаҡланған затлы
вино.
МаРКЁР [рус. < фр. ]и. а, х. Сәскес машина
ның орлоҡ өсөн бураҙна һыҙа торған ҡулайла
маһы. Үҫентеләрҙе ергә дөрөҫ ултыртыу өсөн

маркёр менән арҡыры-буй һыҙыҡ һыҙып сыга
лар, «Совет Башҡортостаны», 1966, 26 апрель.
М аР К И З Ё Т [рус. < фр.] и. Үтә күренмәле
йоҡа ебәк йәки кизе туҡыма. Алһыу маркизет.
// Маркизет күлдәк. Маркизет яулык, ш Ал ба
тист яулыҡ бәйләйем, зәңгәр маркизет кейгәнем
(Халыҡ йырынан).
МаРКСЙЗМ [РуС. ] и. К. Маркс һәм Ф . Энгельстың тәбиғәт һәм йәмғиәт үҫеш енең иң дөйөм
закондары, иҙелгән һәм эксплуатаңияланған ха
лыҡ массаһының революцияһы, социализмдың
еңеүе һәм коммунизмдың төҙөлөшө тураһын
дағы тәғлимәте. Марксизм теорияһы.
М аРКСЙЗМ ЛЕНИНЙЗМ [рус.] и. 1. Маркс
-Энгельс-Ленин тәғлимәте; эшсе синыфтың
донъяға мөнәсәбәтен билдәләгән философик,
экономик һәм социаль-политик ҡараштарҙың
ғилми системаһы. Марксизм-ленинизм нигеҙ

ҙәре.

2.
Донъяны танып белеү һәм революцион юл
менән үҙгәртеп ҡороу тураһындағы йәмғиәт,
тәбиғәт һәм кеше аңы үҫеш енең иң мөһим закон
Мари теле.
МАРИНАД [рус. < фр. ]и. 1. Әсе һеркәгә төрлө дары, шулай уҡ эшселәр класының капитализм
ды ҡолатыу, социализм һәм коммунизм төҙөү
тәмләткес һалып яһалған шыйыҡса.
2. Һаҡлау өсөн шул шыйыҡсаға һалып, ябып өсөн барған көрәш закондары хаҡындағы
фән.
ҡуйылған емеш, йәшелсә.
мағксйст [рус.] и. Марксизм юлынан бар
М аРИ Н аДЛ аН Ы У ҡ. төш. ҡар. маринадлау.
ған кеше.
Маринадла}ьган бәшмәк.
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М ар КСИСТИК с. Марксизмға мөнәсәбәтле,
марксизм принциптарына нигеҙле. Марксистик

шеләргә атлап китеү өсөн бирелә торған команда.
2. һөйл. Берәй ергә барырға йәки китергә бо
йорғанда ҡулланыла. Марш эшеңә! / Берәй ергә
тиҙ китергә кәрәклекте белдергәндә ҡулланыла.
Әле ҡояш яңы гына арканы йылыта башланы.

партия. Марксистик әҙәбиәт,
МаРКСИСТИК ЛЕНИНСЫ с . Марксизм
-ленинизмға мөнәсәбәтле, марксизм-ленинизм
принциптарын сағылдырған. Марксистик-ленин

сы теория.
МАр Л Я {рус, (фр.] и. Ғәҙәттә яраны бәйләү
өсөн ҡулланылған һирәк кенә йоҡа аҡ туҡыма.

Яраны марля менән бәйләү. Төнәтмәне марля
аша һөҙөү,
МарС 1 [рус. (лат.] (баш хәреф менән) и, 1.
Воронғо Рим миФологияһында һуғыш аллаһы.
2. астр. Ҡояш системаһында ҡояштан дүртен
се торған ҡыҙғылт төҫтәге планета.
М а р С 2 [рус. ( гол,] и, диңг. Горизонтты к үҙә
теү һәм елкәндәрҙе ҡуйыу, алыү өсөн ҡарап мач
таһына яһалған бәләкәй майҙансыҡ.
М ар СЕЛЬЁЗа [РУс. < фр,](баш хәреф менән)
и. Боронғо Француз йыры, хәҙерге ваҡытта
Францияның милли гимны. Эшселәр менән бергә

крәҫтиәндәр ҙә марсельеза йырлап: «Төшһөн
батша, алмашынһын иҫке хөкүмәт»,— тигән ҙур
плакаттар тотоп, урам буйында йөрөгән, 3. Шәр

Ҡояш бөтә донъяны ҡыҙҙырып, ҡар иреп бөтөү
гә, ремонтты ла бөтөрәбеҙ, унан баҫыуга марш.
М. Тажи.

МАрШаЛ [рус. ( фр.] и. 1. Ҙур хеҙмәт күрһәт
кән юғары команда составындағы кешеләргә
СССР Верховный Советы Президиүмы тараФынан бирелә торған генералдан юғары хәрби дәрә
жә һәм шул дәрәжәләге кеше. Авиация мар
шалы, Маршал йондоҙо,
2. Ҡайһы бер дәүләттәрҙең армияһындағы иң
юғары дәрәж ә һәм шул дәрәж әле кеше.
маршаллыҡ и . Маршал дәрәж әһе, чины.

Маршаллыҡҡа күтәреү.
МАрШЕВЫЙ [рус.] с, һөйл. Марштағы,
м а р ш и р о в к а [р ус.] и, Теҙелгән саФтың
маршҡа баҫып йөрөшө.

МаРШИРОВКалаУ ҡ.

һөйл. Маршҡа баҫып

йөрөү.

ҡи.
М а р Т [рус, (лат,] и. Календарь йылының
өсөнсө айы. Март айы. Март бураны, ш Март

МаРШРУТ [рус. (нем.] и. Төп йүнәлеше һәм
үтеләсәк урындары алдан билдәләнгән юл. Авто
бус маршруты. Туристик маршрут. ■ Зыя

башында тургай эсерлек һыу булһа, йыл яҡшы
була (Һынамыштан). Марттың егерме бишендә
һыу ҡатһа, бер аҙналыҡ юлга сыҡ (Һынамыш

ның көндәлек маршруты мәктәпкә, мәктәптәп Ташлыйылганың ярына тиклем ине. М. Та

тан).
М аР Т Ё Н [рус.]: мартен мейесе ҡорос иретә
торған махсүс мейес. Мең ярымдан артыҡ гра
дус менән ҡорос ҡайнай бында мартенда, Ҡ . Д а
ян. Мартен ҡоросо мартен мейесендә иретелгән
ҡорос. Мартен цехы мартен ҡоросо иретә торған
цех.
М аргГЕНСЫ и. Мартен цехындағы эшсе. Мар

тенсылар бригадаһы,
М а р ТЪШ1Ка [рус,] и, Тар моронло маймыл
дар төрөнә ҡараған оҙон ҡойроҡло, ҡыҫҡа том
шоҡло ваҡ маймыл. Мартышка балаһы,
М ар ҺЫҠ и. Ҡарағайҙың тамыр быуынтығы.

[Бикмырҙа] уты оҙаҡҡа етә тип, агас төптәре,
тамыр быуынтыҡтары әҙерләп ҡуйган. Ундай
марһыҡ бер янып алһа, тиҙ генә һүнер тимә.

жи.
ф Маршрүт поезы т. юл составы һәм йөгө бил
дәләнеп, тейешле урынға тиклем үҙгәреш һеҙ
бара торған тауар поезы.
МаРШТаҒЫ с. Запастан алынып, һуғыш ҡы
рындағы ғәскәрҙе түлыландырыү өсөн оҙатыл
ған (ғәскәри часҡа ҡарата). Марштагы батальон.

Марштагы рота.
М аС 1 [фарс,]: мас бУлыУ берәй нәмәгә мулы
ғып рәхәтләнеү; кинәнеү. Ауылдың ҡаҙ-өйрәк
тәре ҡойолган игенгә мас булып, ҡуҡрайышып
йөрөйҙәр. М. Тажи. Ҡайҙа ҡарама — ҡымыҙ,
буҙа әсәләр, мас булып алгандары бейергә то
тона (Әкиәттән).
М аС 2 [рус. масть] һөйл.: мас бУлыУ кем йәки
нимәгәлер яраҡлы, һәйбәт тип тапҡанда әйтелә.

[Фәриҙәнең] аты көр генә, һабан тартырга мас
булыр. Ғ. Ғүмәр. Мас килеү 1) ҡар. мас бУлыУ.
Ғ. Ибраһимов.
•
Марһыҡтың уты күренмәҫ, төтөнө өҙөлмәҫ. [Ғиндиҙең] башында ҡаракүл бүрек, өҫтөндә
Әйтем.
ҡаласа тегелгән яңы бишмәт.. Бына шундай
кеше ауыл ҡыҙҙарына мас килә инде, Д. Юлтый;
М а р Ш 1 [РуС. ( фР.] и. 1. СаФта ритмлы аҙым
2) кем йәки нимәнелер урынлы, ваҡытлы тип тап
дар менән атлап йөрөү ысүлы. Марш баҫыу.
ҡанда әйтелә. [Сәхиулла:] Әһә, егеттәр, ҡалай
■ Ҡыҙыл гәскәрҙәрҙең кылысы көнгә ҡаршы
ялтырай, марш атлап беҙ үткәндә, бар дошман мас киләһегеҙ әле! Беҙгә картер күтәрешер
[һегеҙ]. Й. Солтанов,
дар ҡалтырай (Халыҡ йырынан).
масдар [гәр,] и, иҫк, грам. Исем ҡылым.
2. Ғәскәрҙең бер урындан икенсе урынға йәйәү
ләп күскән хәрәкәте. Ике көнлөк марш. ш Ди
МАСКа [рус, (фр, ] и, 1. Биткә кейер өсөн
визия утыҙынсы августа 7-се гвардия кавалерия
кеше йәки йәнлек йөҙөнә оҡшатып яһалған нәмә,
корпусы составында фронтҡа карай марш баш битлек. Маска кейеү, ■ Боронго грек театрҙа
ланы, «Совет Башҡортостаны», 1966, 11 ок
рында маска кейеп уйнагандар. М. Мәһәҙиев.
тябрь.
Яңы йыл һине һагынып көттөк, йырҙар өйрән
3. СаФта атлауға йәтешләнгән ритмлы музы
дек, шигыр ятланыҡ, маска яһаныҡ, К. Кинйә
каль әҫәр. Матәм маршы. Тантаналы марш.
булатова. / Кеше танымаһын өсөн битте ҡаплап
■ Музыка өҙөп-өҙөп марш уйнай, меңләп аяҡ
кейә торған нәмә.
ергә баҫа бергә. Б. Ишемғол.
2. махс. Битте һаҡлау өсөн кейелә торған нәмә;
м а р ш 2 [рус. ( фр.] ымл. 1. СаФта торған ке
битлек. Вратарь маскаһы. Противогаз маскаһы.
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/ ауы ҙ, танауҙы ҡаплай торған япма. Кислород

маскаһы. Марлянан маска яһау,
3. Кеше йөҙөнөң йәки хайуан башының скульптур һүрәте. / Үлгән кешенең йөҙөнән алынған
гипс күсермә.
4. Тирене дауалау өсөн биткә яғылған шиФалы
крем йәки башҡа төрлө май.
МаСКарАД [р ус. < ф р.] и. Маска Ьәм төрлө
ҡыҙыҡ кейемдәр кейеп үткәрелә торған байрам
кисәһе, бал. Маскарад костюмы. Маскарад

ойоштороу. Маскарадта ҡатнашыу,

маскир°вка [рус.] и . Маскировкалау,
йәшереү өсөн ҡуйылған, эшләнгән нәмәләр.—
Абау, нисек ҡайтырмын инде! — тине Дилара,
— һугыш ваҡытында урамда йөрөү ҡурҡыныс
бит. Бөтә ер ҡараңгы — маскировка ла маски
ровка. Ғ. Ибраһимов.
МаСКИрОВКалаНЫУ ҡ. төш. ҡар. маски
ровкалау. Маскировкаланган аэродром.
МаСКИрОВКаЛаУ ҡ. Ғәскәрҙе, һуғыш ҡо
ралдарын күренмәҫлек, беленмәҪлек итеп ҡап
лау, йәш ереү. Танктарҙы ергә ҡаҙып ултыртып,
маскировкалайҙар. С. Әлибаев.
масҡар и. иҫк. ауы р, ҡатмарлы хәрәкәттәр
башҡарыусы; акробат. Бәйге ҡыҙҙы. Унда көрә
шәләр, бында масҡарҙар арҡан буйлайҙар, те
гендә баҡанга менәләр (Әкиәттән).
МаСОН [РуС. < фр. ] и. Масонсылыҡ юлынан
барған кеше. Масондар түңәрәге.

МаСОНСЫЛЫҠ и . 18 быуат башында
англияла барлыҡҡа килеп, Европаға, аҠШ-ҡа
һәм башҡа илдәргә таралған дини-этик хәрәкәт
(кешелек донъяһын татыу һәм берҙәм туғанлыҡ
союзына берләштереү маҡсаты менән йәшерен
халыҡ-ара ойошма төҙөү бурысы ҡуйған).
МАССа [РУС. < лат.] и. 1. физ. Есемдәге матдә
миҡдарын үлсәй торған дәүмәл; материяның
инерция һәм гравитация үҙенсәлектәрен билдә
ләй торған берәмек. Масса берәмеге. Есем мас
саһы.
2. һир. Теге йәки был предметты тәшкил иткән
матдәнең һаны, күләме һәм шул матдә үҙе. һыу
массаһы.
3. һир. Ҡамыр һымаҡ Формаһыҙ матдә; берәй
нәмәнең ҡуйы йәки ярым шуйыҡ ҡатышмаһы.

Утлы масса. Магма массаһы.
4. Киң ҡатлам хеҙмәт эйәләре, күмәк халыҡ.

Крәҫтиәндәр массаһы. Эшселәр массаһы.
ф Йәшел масса яңы сабылған йәш үлән. Кышҡылыҡҡа йәшел масса әҙерләү.
МаССАЖ [РУс. < фр. ] и. Д ауалау йәки гиги
ена маҡсатында тәнде һылау, ышҡыу, ыуыу.
һ. б. Массаж щеткаһы. Массаж яһау. Массаж

яһаусы,

массажлау

ҡ. М ассаж яһау. Аяҡты мас

сажлау.

МаССаЖСЫ М ассаж яһаусы.
МаССЙВ [рус. (Фр.] и. 1. Төҙөлөш ө
и.

яғынан
бер төрлөрәк булған яҫы түбә ле тауҙар теҙмәһе.

Тянь-Шань массивы.
2. Бер төрлө нәмәләрҙән торған, бер иш нәмә
ләре булған киң урын, ер. Торф массивы. Ур
ман массивы, ■ Урал алды урмандарының иң
ҙур массивтары Өфө яйлаһында тупланган,
М. Хисмәтов.

M

М аС С О В К а [р ус.] и, һөйл, 1. Революцияға
тиклемге р оссияла эшселәр үткәргән бәләкәй
йәшерен митинг, йыйылыш. Массовкага йы

йылыу,
2. Тәбиғәттә үткәрелгән күмәк ял.
3. Күмәк күренеш (сәхнәлә, Фильмда).
М АССОВЫЙ [РуС. ] с. Күмәк кеше ҡатнашлығындағы, күмәкте йәлеп иткән; күмәк, киң. Мас

совый героизм. Массовый спорт, ш Динамизмга
һәм үҙгәрештәргә бай булган заманыбыҙҙа мас
совый информация сараларының роле байтаҡ
ҡа арта, «Совет Башҡортостаны», 1986,
26

Февраль.

МАСТЕр [РУе. ( ингл, ]и, 1. Берәй әлкәләге эш
белгесе; оҫта. Сәгәт мастеры,
2. Произволствоның бер бүлегендәге эшкә
етәкселек иткән кеше. Смена мастеры. Цех ма

стеры, Мастер ярҙамсыһы,
3. Күренекле спортсмендарға бирелә торған
дәрәж ә һәм шул дәрәжәләге кеше. Спорт ма

стеры,
М аС Т Е РЛ Ы Ҡ и. Мастер (3 мәғ.) булған хәл.
Мастерлыҡ нормаһы,
МаСТЕРОК [РУС.] и. Төҙөлөш эштәрендә иҙ
мәне һылай торған ҡалаҡтың бер төрө. Атайым
мастерок тотоп, йорттар һала көн һайын. Ф . М ө
хәмәтйәнов.

М аС Т Е Р С К О Й [р ус. мастерская] и. 1. Төрлө
ваҡ нәмә эшләй йәки йүнәтә торған бәләкәй пред
приятие һәм шул предприятие урынлашҡан би
на. Сәгәт мастерскойы. Тегеү мастерскойы,
2. Машина йүнәтә торған промышленность
предприятиеһы. Автомобиль мастерскойы. Ти

мер юл мастерскойы,
3. Заводтың йәки цехтың бер бүлеге. Инстру

менталь мастерской,

4.

Художник йәки скульпторҙың эш бүлмә

һе.

м а с т й к а [р ус. < ғР.] и, 1. Й әбеш тереү һәм
төрлө ваҡ нәмә яһау өсөн ҡулланылған ҡуйы
матдә.
2. Паркет иҙәнде ялтыратыу өсөн балауыҙ
ҡушып яһалған матдә.
3. Ҡайһы бер ағаста була торған хуш еҫле
ыҫмала.
М аСШ ТА Б [Рг/С. (нем.] и, 1. Һыҙма, карта
һ. б. шартлы рәүештә алынған оҙонлоҡтоң, д ә ү 
мәлдең ошонда сағылдырылған объекттың ысын
дәүмәленә ҡарата булған нисбәте. Арҡыры мас

штаб, Буй масштаб. Картаның масштабы йөҙ
километрга бер сантиметр,
2. күсм. Берәй эш-хәлдең күләме, таралышы.
Производство масштабтары киңәйҙе, m Борисовты рота партия ойошмаһына ,,һайланылар,
Масштаб бәләкәй булыуга ҡарамаҫтан эш күп,
Б. Дим.
М аС Ш Т аБЛ Ы С. 1. Масштабы булған, билдә
ле бер масштабта бирелгән. Бәләкәй масштаблы

карта. Масштаблы линейка.
2. күсм. Ҙур күләмле. Масштаблы эш, ш Тормоштагы һәм илдәге ҙур ваҡигалар, киң эпик
планда масштаблы сағ ылышты талап итә. Ғ. Х ө
сәйенов. Ғәҙәттә, беҙгә ҙур масштаблы, ҙур фе
керле, киң ҡоласлы пьесалар, ҙур яҙмышлы пье
салар кәрәк, тиҙәр. Н. Нәжми.
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Ҙур күләмлелек, ҙур-

Поэзияның масштаблылы еын ҙур кү
ләм түгел, ә ҙур фекер тыуҙыра, Ғ. Х өсәй е
лытс.

нов.
М аТ 1 [рус, { фарс, ] и. Шахмат уйынындағы
королдең тсаршы ятс һөжүменән һаҡлана алмай
отолған хәле. Мат алыу. Мат ҡуйыу,
ф Мат ҡурыу иҫк, үлем ҡурҡынысы һалыу.

У жар сәсеп, мат курып, Ҡатил батша килгән, ти.
«Урал батыр».
М а Т 2 [р ус. ( ингл,] и, 1. Гимнастик күнегеү
ҙәр ваҡытында иҙәнгә йәйә торған түшәк. Матҡа

•
Атың югалһа, йүгәнен эҙләп маташма.
Әйтем.
М а Т Б а Г а [гәр,] и, иҫк. Китап, газета баҫа
торған урын; типограФия.
МаТБУҒАТ [гәр.] и. Ташҡа баҫылып сыҡ
ҡан әҙәбиәт, ғәҙәттә ваҡытлы матбуғатҡа ҡарата
әйтелә. М атбугат алдырыу, Матбугат таратыу,

Матбугатта сыгыш яһау. Сит ил матбугаты,
ш Башҡорт АССР-ы граждандарына ,,йыйы
лыштарҙа, матбугатта, телевидение, радио аша
агитация алып барыу хоҡугы гарантиялана.

Башҡорт АССР-ының Конституңияһы, 1984.
Ваҡытлы матбуғат матбуғатта билдәле бер ва
2.
Һаламдан йәки башҡа нәмәнән йомарлап, ҡыт араһында сығып торған баҫмалар (газета,
журнал һ. б.).
ҡалын итеп үргән түшәк.
ф Матбуғат конференцияһы Фән, дәүләт һәм
м а - г а и, иҫк. Мамыҡ туҡыма.
башҡа әлкәләге эшмәкәрҙәрҙең матбуғат өсөн
М а т а л а Н Ы У ҡ. диал. Маташыу,
маталау ҡ, ҡар. матау. Соҡор төбөндә аяҡ- үткәргән әңгәмәһе.
М АТДИ [гәр,] с. 1. Мөлкәткә, аҡсаға бәйле
тары йыуан арҡан менән маталап ташланган
булған; материаль (2 мәғ.) Матди байлыҡ. Матди
Аҡҡола ята ине. Б. Бикбай.
хәл. Матди ярҙам. Матди бәйлелек.
М а т а у ҡ. Хәрәкәтләнмәҫлек итеп аяҡ-ҡулды
2. Кеше аңынан тыш була торған; материаль
сырмап бәйләү; маталау. / Ҡасмаһын өсөн
(1 мәғ.). Матди донъя.
аттың теҙгенен тышауына тартып бәйләү. Арт
МаТДӘ [гәр.] и. 1. Материяның үҙенсәлекле
аягына ҡараһа: йәштән үҙе буйлаган, ҡыҙҙар ме
нән шаярып, бергә ҡолон бәйләгән, аҫауҙары асылы; Физик есемде тәшкил иткән нәмә. Мине
раль матдә. Органик матдә. Химик матдә.
матаган ..йәйләү тора алдында. « Аҡбуҙат».
■
Талпандың тәнгә ҡаҙалыуы һиҙелмәй, сөнки
/ Кешәнләмәһен өсөн аттың башын юғары тар
ул ҡаҙалыр алдынан ауырттырмай торган матдә
тып бәйләү.
бүлеп сыгара. «Совет Башҡортостаны», 1986,
ф арбаны матау тау түбәненә төшкәндә, тә
25 май.
гәрмәсте әйләнмәҫлек итеп бәйләү; тышау
2. иҫк. филос. ҡар. материя 1.
һалыу.
3. иҫк. Берәй яҙманың бүлеге; параграФ,
МаТау ЫҠЛЫ с. һөйл. Ҡыйынлыҡ килтер
гән, яйһыҙ, мәшәҡәтле. Матау ыҡлы эш. ■ Көл пункт.
ф М атдәләр алмашыныуы тере күҙәнәктәрҙең
тәне күкрәк менән ташыу бик матауыҡлы була,
үҫешен, тирә йун менән бәйләнешен тәьмин ит
берҙән, кәлтә ишелә, икенсенән, орлого ҡойола,
кән энергия һәм химик уҙгәрештәр процесы.
Т. Морат.
МаТЕМАТИК [рус.] и. Математика буйынса
маташтырыу ҡ. Белер-белмәҫ көйө нимә
нелер эшләп маташыу; ҡыландырыу. Бер набор белгес. / һөйл. Математика уҡытыусыһы.
щик менән бер печатник тәүге номер газетаны
М аТЕМаТЙК с. Математикаға мөнәсәбәтле.
аҙна буйы маташтырҙы, Б. Бикбай. / һөйл. Ни Математик формула.
мәлер эшләргә тырышыу, нимәгәлер көс һалып
МаТЕМАТИКа [Рг/е. ( гр.] и. Ысынбарлыҡ
ҡарау. Мандолина уйнарга маташтырыу. Сит
тағы һанлы дәүм әлдәр араһындағы мөнәсәбәт
тәр һәм арауыҡтағы Формаларҙы өйрәнә торған
телдә маташтырыу,
маташыу ҡ. 1. Берәй эш менән мәшғүл б у  Фән. Элементар математика. Югары матема
тика.
лыу; шөғөлләнеү. Кемдер берәү ҡараңгы төндә
егелгән ат янында аты менән маташа, Т. Х әйбул
МаТЕрИАЛ[ РУе. < лат.]и. 1. Берәй маҡсатҡа
лин. / Әҙ-мәҙ, ара-тирә шөғөлләнеү. Тарих уҡы ф айҙаланыла торған төрлө матдә, сырье һ .б .

һикереү,

тыуҙан башҡа һәнәрем юк тип әйтер инем, әҙе
рәк фото менән маташҡан булам шунда.

Төҙөү материалы. Синтетик материалдар. Ягыулыҡ материалы.

М. Тажи.
2. Берәй эш менән кәрәкмәгәнгә артыҡ булы
шыу, аҙапланыу. [Ғәзимә:] Бауырһаҡты үҙем

2. Берәй мәсьәләне өйрәнеү өсөн нигеҙ булып
хеҙмәт иткән сығанаҡ; мәғлүмәт. Фольклор ма
териалы. ■ [Сәгиҙә:] Мин был диаграммаларҙы

ҡырҡмаһам булмаҫ, бик оҙаҡ маташаһыгыҙ.

дәрестә күрһәтмә материалдар итеп файҙала
нам. М. Тажи. Архив материалдарына ҡараган
да, Маркстың «Капиталы» Өфөлә 1880— 1882
йылдарҙа күренә башлай. «Совет Башҡорто

Һ. Дәүләтшина.
3. *ырға / ^ергә Формаһындағы уртаҡ ҡылым
һәм **п Формаһындағы хәл ҡылымға ҡушылып,
ярҙамлыҡ ҡылым сиФатында берәй нәмәне эш
ләргә тырышыуҙы йәки тырышлыҡ һалыуҙы бел
дерә. Уҡырга маташыу, Йырларга маташыу.

Яҙып маташыу. Бейеп маташыу. Гармунда уй
нап маташыу,■ Сәрүиҙең ҡараңгыла һәрмәнеп,
лампаны яңынан яндырг рга маташыуы барып
сыҡманы, М. Ғафури. Ҡысҡырмасы, кәкүк, ай
һаташып, хәсрәт артты шрга маташып (Халыҡ
йырынан).

станы», 1965, 2 ноябрь. / Берәй эш буйынса туп
ланған мәғлүмәт; дәлил. [ Нуркин:] һин шул

Юлбарисовтың эшен тикшер әле.. Урлауы дөрөҫ
булһа, материалды прокуратурага тапшырырга
кәрәк. Ғ. Ғүмәр.
3. Туҡыма, тауар. Палътолыҡ материал,
ш һуңгы ваҡытта фирма лавсан, нитрон һәм
башҡа синтетик материалдан төрлө кейемдәр
тегә башланы. Ә. Таһирова.
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М аТЕр ИаЛЙЗМ [p yc. < ф р. ] и, Ф илосоФияның төп мәсьәләһендә материлны, тәбиғәтте,
тормопгго, обьектив булмышты беренсел тип
иҫәпләүе һәм аң менән Фекерҙе материлның
үҙенсәлеге тип ҡарауы менән идеализмға ҡапмаҡаршы торған ФилосоФик йүнәлеш.
ф Диалентшс матерналнзм тәбиғәт, йәмғиәт
һәм аң үҫеш енең дөйөм закондары тураһындағы
Фән; хәҙерге материализмдың юғарғы Формаһы,
марксизм-ленинизмдың ФилосоФик нигеҙе. Та~
рнхн матерналнзм йәмғиәт үҫеш енең дөйөм з а 
коны түраһындағы Фән һәм уны танып белеү
методологилһы, марксизм-ленинизмдың социаль
ФилосоФиЯһы.
М а т Ер И аЛ Й С Т [р ус.] и. Материалистик ҡ а
рашта торған кеше. Материалистар һәр әйбер

ябай рәүештә генә хәрәкәттә тип ҡарамайҙар,
бәлки һәр ваҡыт үҙгәреүҙә, [һәм улар]..бер-береһе менән тыгыҙ..бәйләнештә тора тип
ҡарайҙар, И. Насыри.
М ат Ер ИаЛИСТИК с. М атериализмға мөнә
сәбәтле, материализм принциптарына нигеҙле.

Материалистик фән, Донъяга материалистик
ҡараш,
Мат Ер ИаЛЬ [р у с . материальный] с, 1. Кеше

M

М аТ Л У Б [гәр.] с. иҫк. кит. Теләккә ярашлы,
кәрәкле. Матлуб булыу, ш Донъяла ҙур үҙгә

рештәр булыуы ихтимал булганга күрә, был
һугыштың булыуы матлуб ине. М. ҒаФури. Кейе
ме туҙган булганга насар уйлау матлуб түгел.
Аҡмулла.

МаТМУҒ [гәр.] с. иҫк. кит. Ныҡ теләнгән.
Мәржәниҙе еңеп сыгыу һеҙгә мәмнуг дош
мандары йыһанга фаш хөсөт матмуг. Аҡмул
ла.
МАТр АС [Рус. < нем.] и. 1. Аҫҡа түшәп Ятыу
өсөн мамыҡтан һырып эшләнгән нәмә; түшәк.

Мамыҡ матрас. Матрас түшәү.
2. Диван, карауат өсөн эшләнгән пружиналы
түшәк. Диван матрасы.
м А т р а с л ы ҡ и. 1. Матрас тегергә яраҡлы
туҡыма. Буйлы матраслыҡ, Матраслыҡ алыу.
2.
с. мәг. Матрасҡа яраҡлы; бер матрас
ҡа етерлек. Матраслыҡ тауар. Матраслыҡ ма

мыҡ.
м а т р и а р х а л ь [рус. матриархальный] с.
Матриархатҡа мөнәсәбәтле, матриархатҡа ни
геҙле. Матриархаль ырыу. Матриархаль мөнә

сәбәттәр.

менән уратып алынған ҙур тсоро ер; континент.

М аТ р И а р X АТ [р ус. {лат. -|~ гр.] и. Туған
лыҡ мөнәсәбәте ҡатын-ҡыҙ буйынса билдәләнеп,
ҡатын-ҡыҙҙың ө ҫ т ө н л ө г ө н ә нигеҙләнгән тәүтор
мош йәмғиәт (формаһы.
м А т р и ц а [рус. (лат.] и. 1. тех. Металды
ҡыҫып, баҫып эшкәрткәндә ҡулланыла торған
ти 1тограФия литерҙарын ҡойғанда һ. б. ҡул
ланыла торған ҡалып.
2. типогр. Н аборҙан баҫып алынып, ҡағыҙға
төшөрөү өсөн стереотип ҡойорға әҙерләнгән
ҡатырға, ҡурғаш пластмасса һ. б. соҡоп эшлән
гән ҡалып. Хәҙерге ваҡытта үҙәк газеталар ти

Африка материгы, ■ Уның [мөһабәт ҡоштоң]
теле — дуҫлыҡ теле, тиңһеҙлеккә юл куйманы,
емерҙе ул материктар сигендәге ҡойманы,

ражының күп өлөшө туранан-тура ҙур ҡалалар
ҙың үҙҙәреңдә баҫыла, улар матрицаларҙы Мәс
кәүҙән алалар. «Совет Башҡортостаны», 1966,

М. Кәрим.
2. геол. Ерҙең
мы.

ш Материя, эйе мәңгелек ул, юҡтан бар һәм бар
ҙан юк булмай, Ш. Биктсолов.

31 март.
3. мат. Дүрткел схема рәүеш ендә урынлаш
ҡан математик дәүм әлдәр системаһы.
м а т р и ц а л а у ҡ. Ниҙең дә булһа матрицаһын эш ләү. Наборҙы матрицалау.
М а Т р ОС [РУС. < гол.] и. Хәрби диңгеҙ Флотындағы рядовой Ьәм хәрби булмаған суднола
командирҙар составына инмәгән ябай хеҙмәткәр.

2. Тәбиғәттәге Физик есемде тәшкил иткән мат
дә. Материяның төҙөлөшө. Материяның һаҡла

Матрос булып хеҙмәт итеү.
м а т р 0 с к а [р ус.] и. Матростар кейә торған

ныу законы,
3. һөйл, Түтсыма, тауар. Роза апай ҡыҙыл ма
териянан бәләкәй флагтар тегә. Ә. И хсан.
МаТИК [РУе. мотыга] и, диал. Тәпке. Картуф
ты матик менән күмеү,
м а т ҡ ы н ы у ҡ. Маттсып йәбеш еү. Ҡыҙҙар
Ҡотлогилденең салгыйына тотондо, Фатиманы
ураган юрганга матҡынды. Ж. Кейекбаев.
м а т ҡ ы у ҡ. Барматстарҙы батырып аймау.
Матҡып тотоу. ■ Зиннәт, ҡапыл гына Әптелдең
яурынынан матҡып, артына әйләндерҙе лә тубыгы менән һелтәп ебәрҙе. Ф . Иҫәнғолов.
М а Т Л а Б [гәр.] и. иҫк. кит. Талап ителгән
нәмә, теләгән нәмә. Ысын күңелдән мин теләк
тәш баҫҡан һайын, изге матлабҡа табантын юл
дар асҡан һайын. Ш. Бабич.

ҙур ҡайтарма яғалы күлдәк. / Шул уҡ (фасон
дағы балалар кейеме.
М а Т С а [РУС. матица] и. диал. Өрлөк. Әбдел

аңына бүйһонмаған, кеше аңынан тыш булған;
матди. Материаль донъя,
2. Мөлкәткә, атссаға бәйле; матди. Материаль
база, ■ Кешене материаль ҡыҙыҡһындырыу

принцибы беҙҙең көндәрҙә лә бик ҙур урын тота,
Ә. Гәрәев.

М аТЕр И аЛ Ь ТЕХНИК с. Материаль һәм
техник лтстса бәйле. Материаль-техник база. Ма

териаль-техник тәьминәт,
МаТЕрЙК [РУС.] и, 1. Океан һәм диңгеҙ һыуы

түпратс

аҫтындағы

тсатла-

МаТЁрИЯ[рус, {лат,] и, 1. филос. Кеше аңы
нан тыш һәм ута бәйһеҙ рәүештә йәшәгән обьек
тив бүлмыш. Материя беренсел, аң икенсел,

кәрим агай матсага эленгән аҫылмалы лампага
ут алды. Ф . Иҫәнғолов.
М а Т у р с. 1. К үрер күҙгә күркәм, килешле;
гүзәл, сибәр; киреһе ямаҡ. Матур ҡыҙ. Матур
сәскә. Матур күлдәк. Матур тауар. // Матурҙы
һайлау. Матурҙарҙың матуры. Ц Матур йылма
йыу. Матур бейеү, ш Яңылбикә әҙәп һаҡлаганда ла, матурыраҡ егеттәрҙе, йәш кешеләрҙе күҙ
осо менән ҡарап ҡалырва онотмай. Ғ. Д әүләт
шин. Йомро матур тоягыңды дагаларбыҙ, юргам;
ҡырас матур ялдарыңды уҡаларбыҙ, юргам
(Халыҡ йырынан). / Ыңғай сиФаттары менән
үҙенә тартып торған; яғымлы, һөйкөмлө. Матур
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кеше. Матур бабай, ш Минең әсәй мәрхүм,
яҙыу-һыҙыу белмәһә лә, бик йомшак күңелле,
матур тәбигәтле бер катын ине. М. ҒаФури.

2. күсм. Эстәлеге яғынан тулыраҡ, байыраҡ
итеү. Хеҙмәт кешене матурлай,
• Күлде ҡамыш матурлай, ирҙе намыҫ матур
лай. Әйтем.
МаТУРЛЫҠ и. 1. Төҫө, буй-һыны менән ү ҙ е 
нә тартып торған матур ҡиәФәт; сибәрлек. Арыҫ-

/ Күңелгә йыуаныс биргән, ләззәтләнеү тойғоһо
уятҡан; йәмле. Матур йәй. Матур көн. Матур

кис. ш Текә тауҙың аҫтында иҫәпһеҙ ҙур ҡуңыр
йылан һымаҡ боргаланып ,,матур йылга агып
ята, Ғ. Дәүләтшин. Ниңә бик-бик матур була
икән сәскә атҡан сакта сирендәр, Ғ. Сәләм.
/ Ҡолаҡҡа ятышлы, ишетелеше яғымлы; нәФис
яңғыраулы. Матур тауыш. Матур көй. Матур
музыка, // Матур йырлау. Матур һөйләү, н М а 

тур йыр, саф тауыш Аҡселән буйҙарын яңгыратып, әллә кайҙарга,алыҫтарга китә. Б. Бикбай.
2. Теләк, ынтылыштарҙы ҡәнәғәтләндергән,
рәхәтлек биргән, яҡшы, йәмле, бәхетле. Матур
донъя. Матур киләсәк, // Матур йәшәү, ■ Ил

иркен итеп, күкрәк киреп тын алды, алдагы ты
ныс, матур тормошҡа аяк баҫты. Һ. Дәүләтшина.
[Егет:] — Ә беҙ, Фатима, гөрләтеп туй яһарбыҙ
ҙа бер ниндәй мәкерһеҙ-хәтерһеҙ, пар һандугастар һымаҡ, сутылдашып, матур торорбоҙ.
Б. Бикбай.
3. Рухи яҡтан ҡәнәғәтләнеү хисе тыуҙырған,
маҡсатҡа ярашлы; яҡшы. Матур ниәт. Матур

хис. Матур уй. Матур фекер. Матур хыял.
■ Дуҫтарга оҙон тән етмәй ҡала. Улар теләк
тәрҙең, матур өмөттәрҙең осона сыга алмайын
са, тан, алдынан гына йоҡлап китә, Һ. Д әүләт
шина. Үҙе генә батыр, теләге матур, Салауаттай аҫыл ир ҡайҙа (Халыҡ йырынан).
4. эйл. ф. матурым Иркәләп, яҡын күреп әй
телә.
ф Матур әҙәбиәт художестволы образдар
ярҙамында тормошто Ьүрәтләгән әҙәбиәт төрө.
ф Аҡ матур — саҡ матур, ҡара матур — бик
матур. Әйтем. Иҫәр ҡыҙыгыр матурга, аҡыл
л ы — батырга. Әйтем. Матур ҡатын ир күрке,
батыр егет ил күрке. Мәҡәл. Матур сәскәгә ҡы
рау тиҙ тейә. Мәҡәл. Матур матур күренмәҫ,
һөйгән матур күренер. Әйтем.
МаТУРаЙТЫУ ҡ. кар. матурлау.
МаТУРаЙЫ У ҡ. ҡар, матурланыу 2.
МаТУРҠаЙ өндш, ирк. Ҡ ыҙҙарға иркәләп
әйтелә торған һүҙ; һылыуҡай. Туҡта,туҡта, ма
турҡайым, туйганса карайым һине. М. Хәй.
МаТУРҠаС өндш. ирк. ҡар. матурҡай,
матурланыу ҡ. 1. ҡайт. ҡар. матурлау 2.
[Йәш ҡатын] зарлы бер тауыш менән: « Матур
ланып йөрөй торган замана үтте инде»,— тине.
М. Тажи.
2. Матур булыу, матурға (1 мәғ.) әйләнеү. Яҙ
етте, көндәр матурланды. ■ Усмангәле ун алты

йәшлек егет булып киткән. Кәүҙәгә ҙурайган,
матурланып, егет ҡорона тулып килә. Ғ. Дәүләт
шин.
3. күсм. Эстәлеге яғынан үҙгәреп, матурға
(2 мәғ.) әйләнеү. Тормош матурланды, йәшәү

яҡшырҙы,

матурлау ҡ. 1. Күркәм, килешле, матур
итеү; йәм биреү, биҙәү. Бүлмәне матурлау.
Урамдарҙы матурлау. Үҙ-үҙеңде матурлау. Өҫбашты матурлау. Яланды сәскә матурлай,
ш Ҡарасәс үҙенең өй ҡаралдыларын булганынса матурлап йыйып куьган. Ғ. Дәүләтшин.
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лангәле хәҙер һылыу егет булып киткән. Өҫтөнә
кейгән ҡыҙылармеец кейеме уның матурлыгын
тагы ла арттырып ебәргән. Ғ. Дәүләтшин.
2. Күңелгә рәхәтлек, йәнгә ләззәт биргән сиФат; гүзәллек. Ер, гәжәп бит һинең матурлы-

гың! һөйәм ҡыштың хрусталь ҡарын да, шау
лап япрак койган алтын көҙөн, аҡ томанлы июль
таңын да. М. Харис. Матурлыҡты һөйгән кеше
ләр бөйөклөктө ныгыраҡ беләләр, Д. Юлтый.
• Батырлыҡта — матурлыҡ. Әйтем. Матур
лыҡ туйҙа кәрәк, аҡыл көн дә кәрәк. Әйтем.
МаТЧ [РУс. (ингл.] и. Төрлө спорт буйынса
ике арала үткәрелгән ярыш. Донъя беренселеге
өсөн шахмат матчы.
М аТ Ш а с. диал. аҡылдан яҙған; тиле. Матша
кеше. Ц Матшага әйләнеү,
матшаланыу ҡ. диал, аҡылдан яҙыу; ти
лереү.

МаТӘМ [фарс,] и, иҫк, кит. Танылған кеше
үлгәндә йәки ҙур аФәт килгәндә белдерелә тор
ған ҡайғы. Матәм көнө. Матәм көйө, ш Матәм

маршы киҫте йөрәктәрҙе, бөтә баштар түбән
эйелде, М. Хәй.
М аУ с, диал. Миңрәү, аңра. [Бисәләр:] May
баш булмаҫ ерҙән мау баш булырһың, бынаулай
тып хәсрәт уты йотоп ултыргас. Һ. Дәүләтшина.
М А У ЗЕР [Рг/С. < нем. ] и. автоматик пистолет
тың бер төрө. Михайловтың өҫтөндә йәшел гим
настерка, зәңгәр галифе, билендә оҙонса кобу
ралы маузер һалынып тора ине. Ә. Вәли.
М аУ ЗУ Ғ [гәр.] и. иҫк. кит. Тема. Төрлө ҡошҡорт минең мәҫәлдәрем өсөн маузуг булды.
М. ҒаФури.
М аУ И [гәр.] с. иҫк. кит. Зәңгәр. Мауи күҙҙә

ре, нескә ҡараштары., һәр кешене үҙенә тарт
маҡта ине. Ә. Иҫәнбирҙин.
мауҡашлау ҡ. диал. ауырыҡһыныу. Мау
ҡашлап тороу.
М аУЫ ҒЫ У (мауыҡ*) ҡ. 1. Ү ҙ-үҙең де онотоп,
бөтә булған иғтибарҙы берәй нәмәгә йүнәлтеү.

Мауыгып тыңлау, Мауыгып һөйләү, ш Үҙ эшем
менән мауыгып, һине бөтөнләй баштан сыгарганмын. Н. И ҙелбай. / Берәй нәмәгә күңел һа
лыу, берәй нәмә менән ихлас ҡыҙыҡһыныу.

Театр меиән мауыгыу, Рәсем төшөрөү менән
мауыгыу,
2. һөйл. Әүрәтеш еү, ҡарығыу (бесәйҙәргә ҡа
рата).
М аУ Ы Ҙ и. диал. ҡар. мәскәй 2 .
М аУ Ы Ҡ и. К үңелдәге көслө теләк. Бер яңы

лыҡ күрһәм, бала һымаҡ, ҡарап торам маукым
кашанса. М. Тажи.
□
Мауыҡ булыу һөйл. берәй нәмәгә күңел
биреү; әүрәү, мауығыу. Анау малай уйынга мау
ыҡ булып, ашарга ла ҡайтмай йөрөй.
мауыҡтырғыс с. Күңелде үҙенә тартҡан,
әүрәткес, ҡыҙыҡлы. Мауыҡтыргыс китап. Мауыҡтыргыс экскурсия. Мауыҡтыргыс сәйәхәт.
Мауыҡтыргыс эш, ■ Ҡ ы ш боҙ аҫтынан балыҡ
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тоторга мин яңыраҡ әүәҫләндем. Ғәләмәт ҡыҙыҡ,
мауыҡтыргыс нәмә икән ул. Ф . Иҫәнғолов.

нелдәренең салгыйҙарын һөйрәтеп, төндәр буйы
ҡала урамдарында патрулдәр йөрөй. А. Карнай.

м а у ы ҡ т ы р ы у ҡ. Күңелде аулау; әүрәтеү.

2. Айырым Фән, техника, һәнәр, сәнғәт һ. б.
әлкәләргә ҡараған. Махсус уҡыу йорто. Махсус

Музыка менән мауыҡтырыу, ш Ерҙен, күҙгә
күренмәгән тәрәнлектәренән нефть эҙләү мине
мауыҡтырҙы, III. Янбаев.
м а у ы л и, диал. Кәштә.
м а у ы р л а ҡ и, диал. Кирбес йәки саман

программа. Махсус һүҙлектәр. Махсус доклад.
Махсус мәктәп. Махсус белем.
3. Хәл ителеше ашығыс булған; кисектерге
һеҙ. Махсус ултырыш. Махсус сара. Махсус

өйҙөң өрлөк башы аҫтына һалына торған ағас.

ҡарар.

Мауырлаҡ һалыу,
М аХ [рус.]: мах бнреү һөйл, ниндәйҙер эпггә
үҙеңде һынатыу; һыр биреү. [Аҡназаров Риданың] эштәрен үҙе тикшереп барҙы. Мах бирһә
ләр, .. «Клубтан сыҡмайһыгыҙ, ә эшегеҙ артта
ҡала»,— тип арт һабаҡтарын уҡытмаҡсы булды.
Ә. Вәли. М ах бирмәй үк йөрөнөм дошмандарга
ҡулдарымда форсат бар саҡта (Халыҡ йыры

М АХСУСЛаШ ТЬШ Ы У ҡ. Билдәле бер эштә
йәки ниндәйҙер әлкәлә Файҙаланыу өсөн ҡулай
лаштырыу, билдәләү. Хужалыҡты ҡошсолоҡ

нан).
М а х а н и. диал. 1. Ит. Махан алыу. Махан

һатыу.
2. Үпкә-бауырҙан, эс-ҡарындан туҡмасһыҙ,
ярмаһыҙ бешергән аш.
м а х а у и. Һөйл. Йоғошло яман тире ауы
рыуы.
МаХЙЗМ [рус. ( нем. ] и. 20 быуат башындағы
ФилосоФияла һәм Фән методологияһында Э. Мах,
Р. Авенариус Ьәм уларҙың шәкерттәре тараФынан эшләнгән субьектив-идеалистик йүнәлеш.
МАХИНАЦИЯ [рус. < лат. ] и. Яуыз ниәт ме
нән башҡарылған аҫтыртын эш. [Ырымбурҙың]

төрлө махинация юлдары менән байып, ҙур бай
ҙар менән ярышыу дәрәжәһенә килгән ..кесерәк
буржуазияһы бар ине. 3 . Шәрҡи.
М аХ Й С Т [РУС.] и. Махизм юлынан барған
кеше.
М а Х Л а С [гәр.] и. иҫк. кит. Таяныс. Ант итәм

мин ихласым дәртем менән, һеҙ һөйөклө махласым — халҡым менән. Ш. Вабич.
м а х м у р [гәр.] и. Күп эскәндән Ьуң иртәгеЬенә була торған ҡаты ауырыу. [Әпкәләев:] Мах
мурҙан баш сатнай.. Ҡана, булмаһа балыңды,
балыңды ҡойоп бир, Йәмлиха һылыу!Ғ. Әхмәт
шин.
М аХ О В Й К [РУС ] и. тех. Поршенлы машина
ларҙың валына ҡуйылып, уның әйләнешенә ти
геҙлек бирә торған ауыр тәгәрмәс. Төпкәрәк кит

кән һайын трактор ныгыраҡ күмелә бара. Ә инде
һыу маховикҡа килеп еттеме, был алаптай тәгәр
мәс шыйлатып югарыга һыу һиптерә башлай.
Р. Сюлтангәрәев.
м а х 0 р к а [р ус.] и. 1. Эт ҡарағаты һымаҡтар
ғаиләһенә ҡараған, япрағы һәм һабағынан тә
мәке ала торған үлән. Махорка ултыртыу,
2. Шул үләнде турап яһаған тубән сортлы
тәмәке. Элек тартһа яҡшы папиростар, ул төр
мәлә тартты махорка, Ғ. Хәйри.
МаХСУС [гәр.] с, 1. Кем йәки нимәлер өсөн
айырым тәғәйенләнгән, үҙенә бер төрлө; үҙенә
башҡа. Махсус эш кейеме. Махсус стипендия.

Махсус аппарат. Махсус ҡулайлама. Махсус
рәүештә. Махсус килеү, ■ Өфөлә «Яңы ауыл»
тибындагы махсус крәҫтиән газеталары, «Ко
операторҙар», «һабан» исемендәге махсус крәҫ
тиән журналдары сыга башланы, Ғ. Х өсәйе
нов. // Үҙҙәре өсөн махсус тегелмәгән оҙон ши-

эшенә махсуслаштырыу,
м а х с у с л а ш ы у ҡ. Билдәле бер эшкә ҡу
лайлашыу,

айырым

бер

әлкәгә

йүнәлтелеү.

Йәшелсә етештереүгә махсуслашҡан хужалыҡ,
м а һ а й г ы у ҡ. Маһайырға ирек биреү, маһа
йырға юл ҡуйыу. Кешене маһайтыу, ш Атаһы

теҙгенде ҡыҫҡа тотто: малайҙы уйынга-маҙарга
сыгарыу, ҡупшыраҡ кейем менән маһайтыу юҡ,
гел эш тә эш, селәүсен һымаҡ ер соҡоу. Б. Бик
бай.

м а ь а й ы у ҡ. Ү ҙ-үҙең де ҙурға һанау, үҙеңде
шәпкә ҡуйыу, һауаланыу. Дала ятҡан бында

электән, маһайган ул: «диңгеҙ үҙе хатта тиң
ләшә алмай минең киңлеккә!» Ғ. Әмири. / Ғорур
лыҡ тойғоһо кисереү; ғорурланыу. Ҡайһы әсәлә
юҡ үҙенең улы, үҙенең ҡыҙы менән маһайыу?
Р. Ниғмәти.
•
Ҡайып туҙына маһайыримән үҙенә маһа
йыр. Әйтем.
м а һ а й ы ш ы у ҡ. урт. ҡар. маһайыу. [Йөҙөк

кә:] Шәп булмаһам, мине лә үҙегеҙ менән бергә
алып китер инегеҙ. Йәнәһе үҙҙәре бригадир
булып ҡайтҡандар ҙа маһайышып ултырган
булалар. Һ. Дәүләтшина.
М а һ И Р [гәр,] с. кит. Верәй нәмәгә һәләтле;
оҫта. Маһир булыу, ш Был заманда тыуган юҡ
уга [Мәржәнигә] тиңдәш мәгрифәтле ирҙәрҙән
бындай маһир. Аҡмүлла.
М АҺИр ЛЫ Ҡ и. Берәй нәмәгә һәләтлек; оҫта
лыҡ. Фекерләү маһирлыгы. ■ Бабичтың шигыр
музыкаһы, поэтик музыкаллек тыуҙырыуҙагы
маһирлыгын әҙәбиәт галимдары әле булһа өйрә
неп сыга алгандары юҡ. К. Әхмәтйәнов.
М аһ И Ә Т [гәр.] и. иҫк. кит. Берәй нәмәнең
нигеҙе, асылы. Әҫәрҙең маһиәтенә төшөү.
М а һ -М а һ саҡр. Эт саҡырғанда әйтелә.
— Ҡашҡар, маһ-маһ! — тип саҡырҙы Иштуган,,
Эт эйәрмәне, 3 . Биишева.
МАЧТа [рус. ( гол.] и. 1. Карапҡа елкән
ҡороу, юғарынан тороп күҙәтеү, сигнал биреү
һ. б. өсөн хеҙмәт иткән бейек бағана. Мачтаһын
да был караптың елберләй ҡыҙыл флаг. Ғ. Әмири.
2. тех. Төрлө маҡсат (электр сымдары элеү,
антенна күтәреү һ .б .) өсөн хеҙмәт иткән бейек
ҡоролма. Радио мачтаһы.
М аШ [фарс, ] и. иҫк. Ҡуҙаҡлы үҫемлектең бер
төрө. Күренмәҫ баш уның алдында бер маш,
М. ҒаФури.
М а ш а 1 [фарс,] и. иҫк. Шәм ҡайсыһы.
М а ш а 2 и. диал. Шама. Сәй машаһы.
М а ш а Л Л а [гәр,] ымл, иҫк. Ғәжәпләнгәндә,
Ьоҡланғанда әйтелә («алланың теләгәне» тигән
мәғәнәлә).
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[рус, (фр.] и, 1. Бер энергияны
икенсе энергияға әйләндереп, Файҙалы эш баш 
ҡара торған механизм йәки механизмдар йыйыл
маһы. Пар машинаһы. Теген машинаһы, Ургыс

машина. Электронлы иҫәпләү машинаһы. М а 
шина майы. ■ Машиналар менән уйын да һуц,
рәхәт тә һуң эште башҡарыу. Ғ. М әсғүт. Йорт
тарҙың ҡайһыныһына инһәң дә .. кер йыуыу һәм
тегеү машиналары, кәштәләр тулы китаптар..
М. Хисмәтуллин, а я ҡ машинаһы аяҡ менән
әйләндерә торған тегеү машинаһы. Ҡ ул машина
һы ҡул менән әйләндерә торған тегеү машинаһы.
2. һөйл. автомобиль. Еңел машина. Йөк маши

наһы. ш Оло юлдан машиналар тегеләй ҙә былай
ҙа өҙлөкһөҙ үтеп кенә тора. И. Бикметов.
машиналаштырылыу ҡ. төш. ҡар. ма
шиналаштырыу. Республикала ерҙе эшкәртеү
һәм иген йыйыу тотош тиерлек машиналаштырылган. М. Хисмәтов.

машиналаштырыу ҡ. Эште машина х е ҙ
мәтенә күсереү, машина менән тәьмин итеү.
Ауыл хужалыгын машиналаштырыу,

МаШИНаЛаШЫУ ҡ. Машина хеҙмәтенә
күсеү, машина менән тәьмин ителеү.
машйна ТРАКТОР [РУс. машинно-тракторный]: машина-трактор станцияһы 1928—
1958 йылдарҙа колхоздарҙы ауыл хужалығы
машиналары менән тәьмин итеп торған ойошма.
Ул ҡыҙ быйыл гына ауыл хужалыгы институтын
тамамлаган һәм машина-трактор станцияһына
эшкә ебәрелгән Абызбаева ине, Ә. Вәли.
М аШ И Н ЙСТ [РУс.] и. Машина менән эш
иткен кеше. Экскаватор машинисы, / Локомотив
йөрөткән кеше. Машинист дуҫ, йә һин паровозды
аҡрынайтыр инең бер аҙга. Ғ. Сәләм.
МаШИНЙОТКа [р ус. ] и. Яҙыу машинкаһын
да эшләгән ҡатын-ҡыҙ.
машйнка [рус.] и. 1. Берәй нәмә эшләүгә
тәғәйенләнгән бәләкәй генә прибор. Сәс машин

каһы.
2. Х әреФ төшөрөлгән клавиштарға баҫып,
текст күсереп яҙа торған механизм. Машинка

эргәһендә Зөһрә ултыра. Ул машинкала ниҙер
яҙа, Р. Ниғмәти.
М аШ ТИМ с, диал. Н аҙан. [Энеһе — агаһына:]
Яҙып ҡуй берәй ереңә, һин бит минең һымаҡ
маштим булып, сей наҙан ҡалган әҙәм түгел.
С. Кулибай.

маъмай и. бал. Эт, көсөк. Аҡыллы маъмай
йоҡлап тик ятмай, йорт тирәләрен, хужаһын һаҡ
лай. К. Кинйәбулатова.
М а я [фарс.] и. 1. Ҡош-ҡорт ситкә һалмаһын
өсөн ояһында ҡалдырыла торған йомортҡа. Мая
ҡалдырыу. Мая һалыу. ■ Ике рәт араһында
ҡалган Гүзәл.., яландар буйлап бик оҙаҡ йөрөнө,
ояһынан маяһын алган тауыҡ һымаҡ эҙләнеп,
баҫыуҙан-баҫыуга сапты. И. Ғиззәтуллин.
2.
күсм. Берәй нәмәнең башланғыс нигеҙе.
Полковник Богданов үҙе алып сыҡҡандарҙан
ике меңгә яҡын кешене мая итеп Мәскәү эргә
һендәге ҡалаларҙың береһенә яңы дивизия тө
ҙөргә китте. Д. Исламов. Ғүмереңдең һәр көнө
дөйөм эш өсөн ниндәй ҙә булһа ..мая булып
төшөүен тойоу күңелдә бөткөһөҙ горурлыҡ, шат
лыҡ уята. 3 . Биишева. / Төп нигеҙ булып торған
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мал һәм мөлкәт; ҡур. Ц Мая мал. ш Ошо ваҡыт
араһында ул үҙенә донъя көтөрлөк мая туплап
алган. Б. Бикбай. / Һаҡлыҡта ятҡан байлыҡ,
һаҡлыҡ аҡса. — Ю л расходына тип, беҙгә аҡса
ла һалгандар. Уга мохтаж түгелбеҙ ҙә түгелле
ген, һаҡлыҡ кассаһында ла маябыҙ юҡ түгел.
Ғ. Ғүмәр.

МаЙҠ[рус.] и. 1. Сигнал уты менән караптар
ға юл күрһәтеү өсөн диңгеҙ ярҙарына эшләнгән
бейек ҡоролма. Алыҫта маяҡ уттары күренә.
Әнүәр шул уттарга ҡарай. Тулҡындар йырын
тыңлай. Ғ. Әмири.
2. Ҡышҡы юлдың буйына билдә өсөн ҡ аҙал
ған сыбыҡтар. Маяҡ ҡуйыу, ш Ана бер ауыл

кешеһе санаһына нимәлер тейәгән дә маяҡлы юл
буйлап тауга табан үрелә. Д. Юлтый. Оло юлда
маяҡтар бар юлаусы аҙашмаҫҡа (Халыҡ йыры
нан).
3. күсм. Ниндәй ҙә булһа эшкә юл күрһәтеүсе.

Беҙҙең өсөн маяк булыр иптәш Ленин һүҙҙәре.
Б. Ишемғол. Тыуган партиям, һин, маяҡ булып
яҡтыртаһың бөтә ер шарын. Я. Ҡолмой.
4 . күсм. Өлгө булырлыҡ кеше, хеҙмәт алдын
ғыһы. Хеҙмәт маяктары. Производство мая

гы.
М аЯ Л Ы Ҡ и. 1. Маяға һала торған йомортҡа.
Ояга маялыҡ һалыу.
2. күсм. Башланғыс итеп тәғәйенләнгән аҡса
йәки мал. Маялыҡ ҡалдырыу.
МАЯТНИК [РУе.] и. 1. Өҫкө осо нығытылып,
түбәнге ауыр башы бәүелеп торған ҡулайлама.

Маятник тирбәлеше. Секундлы маятник физ.
тирбәлеү ваҡытының яртыһы бер секундҡа тигеҙ
маятник.
2. К еҫә һәм ҡул сәғәте механизмдарының
ритмлы йөрөшөн тәьмин итеп, үҙ күсәрендә төр
лө яҡҡа хәрәкәт итә торған ҡуласа. Сәгәт маят-

нигы.

маятниклы с . махс. Маятник хәрәкәтенә
нигеҙләнгән, маятнигы булған. Маятниклы сә
гәт,

маяу и, диал, ҡар, мая 1.
МЕБЕЛСЕ и. Мебель яһаусы.

Мебелселәр

бригадаһы,

МЕБЕЛЬ [РУС. < Фр.] и, Өй йыһазы (ултыр
ғыс, өҫтәл, шкаФ, диван һ. б.) Йомшаҡ мебель.

Мебель магазины. Мебель фабрикаһы. Фабрика
күп төрлө мебелдәр эшләп сыгара,
МЕТаФОН [рус, ( гр,] и. Һөйләгән тауышты
көсәйтеп, билдәле йүнәлеш бирә торған махсус
ҡулайлама; рупор.
МЕДАЛЬ [рус. < Фр.] и, ҡар, миҙал.
МЕДаЛЬОН [РУС. < Фр.] и. Эсенә рәсем йәки
башҡа нәмә һалып, муйынға тағып йөрөтә торған
бәләкәй генә йомро йәки оҙонса итеп эшләнгән
затлы биҙәү әйбере. Медальон сылбыры. М е 

дальон тагыу,

МЕДИАна [рус, (лат,] и, мат. Өсмөйөштөң
түбәһенән ҡаршы яҡтың уртаһына үткәрелгән
тура һыҙыҡ.
МЕДИАТОР [Рг/С. < лат,] и. Ҡыллы музыкаль
инструменттарҙы сиртеп уйнау өсөн ҡулланыл
ған осло башлы пластинка. «Аяҡ бармаҡтары
араһына медиатор ҡыҫтырып, мандолин уйнай
торган әкәмәт шаян Шәйхзада Бабич тигән

м
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шәкерт бына шул була инде» ,— тине Сабит.

ренән ҡандар бөркөлдө, мейеһе сәсрәп сыҡты.
Т. Хәйбуллин. Мейеһен күсереү ( йәки сәсрәтеү)

С. Ҡ удаш .
М ЕДИК [РУС. < лат. ] и. Медицина бүйынса
белгес. Медиктар кәңәшмәһе,
МЕДИКаМЁНТ [рус, (лат,] и, кар, д арыу .

Ауылда медпункт асылган, унда тәжрибәле ра
ботник ҡуйылган, кәрәкле медикаменттар алын
ган, «Совет: Вапгкортостаны», 1966, 28 июнь.
М Е Д И Ц И Н а [РУС. (лат,] и. Төрлө ауырыу
ҙар, үларҙы бУлд ырмаУ һәм даүалаү юлдары
түраһындағы ғилемдәр йыйылмаһы. Экспери

менталь медицина. Медицина ярҙамы. Медицина
институты. Космос медицинаһы к етен ең космос
та х ә ү е Фһеҙ й ә т ә ү һәм э т л ә ү мөмкинлеген бул
дырыуға. йүнәлтелгән Фәндәр комплексы. Халыҡ
медицинаһы халыҡтың күп быүатльгк тәжрибәһе
нигеҙендә ғәмәлгә килгән даүалаү ысулдары.
МЕДКОМЙССИЯ [РУС.] и, К ет ен ең һаулы
ғын тикшерә торған комиссия. Медкомиссиянан

үтеү,
МЕДПУНКТ4 [РУС. ] и. Медицина ярҙамы күр
һәтә торған махсус урын. Медпункт мөдире.

Медпункт асыу. Медпунктта эшләу,
МЕДСаНБАТ [РУС.] и. Медицина һәм санита
рия батальоны,
пункты.

шул

батальондың медицина

МЕДСЕСТрА [РУС.] и. Д ауалау учреждение
ларында эшләгән урта белемле хеҙмәткәр ҡатын-Ҡыҙ. Күрше ауылдан килгән йәш кенә медсе
стра балага укол яһаны, дарыу эсерҙе, М. Тажи.
МЕДУЗа [РУС. < гр,]и, Ҡойҡа һыматс йомтатс
тәнле, һәрмәүесле диңгеҙ йәнлеге. Шторм ярга ,,

ләм һәм лайлалы медузалар сыгарып ташлаган,
Ә. Викчәнтәев.

МЕДЭСКаДрОН [РУС.] и. Кавалериялағы
медицина подразделениеһы. Башҡорт кавалерия
дивизияһының медэскадронында еңел яраланган
һалдаттар күп кенә ине, Ә. Ихсан.
МЕЖА [РУС. ] и. Ерҙе бүлгән сик; ыҙан. М е 
жа үткәреү. Межа ярыу, ш Ике колхоздың ерҙә
ре араһынан ,,түңгәк булып ҡылган үләне һәм
селек сыбыҡтары үҫкән межа үтә ине, Ә. Вәли.
/ Баҫыуҙа һөрөлмәй тсалған тар ғына ер. Ер башындагы межа менән баҫыу һыртына тиклем
күтәрелдем, Ғ. Кәримов.

мЕжалау ҡ. Ерҙе межалар менән бүлеү, си
ген билдәләү, ыҙанлау.
М Е ЗО ЗО Й [рус. ( гр,]: мезозой дәүере геол.
Ерҙең геологик тарихында палеозой менән кай
нозой араһында торған дәүер.
М ЕЗО Н И Н [рус, ( ит,] и. Ө йҙөң урта өлөшөнә
өҫтәп һалынған икенсе теат рәүеш ендәге бәләкәй
генә тсоролма. Уның [музейҙың] икенсе ҡатында,

мезонинда, 1900 йыл йәй Владимир Ильич менән
Надежда Константиновна йәшәгән, «Совет Баш 
ҡортостаны», 1966, 27 ғинуар.
М ЕЙЕн. 1. Кеше һәм хайуандарҙа баш тсыуышында һәм умырттеа буйында урынлашып, буҙ
төҫтәге нервы күҙәнәктәре һәм атс төҫтәге нервы
туҡымалары тупланмаһынан торған нервы
системаһының үҙәк бүлеге. Баш мейеһе. Алгы

мейе. Ҙур мейе. Кесе мейе. Оҙонса мейе. Урта
мейе. Аралыҡ мейеһе. Арҡа мейеһе. Мейе олоно.
Мейегә ҡан һауыу, ■ [Күсәрбайҙың] күҙенән
осҡондар сәсрәне, ауыҙ, ҡолаҡ, танау тишектә

кешенең башына һуғыу ( асыуланып һөйләгәндә
әйтелә). Мейе төшөү (йәки һелкенеү) ныҡ һел
кенеүҙән мейе ҡуҙғалыу. Мейене ҡағыу (йәки
ултыртыу) мейе төшкәндә урынына ултыртҡан
булып имләү (баш тирәләп бау тарталар ҙа, маң
лай, елкә, ике сикә тәңгәлен билдәләйҙәр; шунан
һуң, бауҙы урталай бөкләп ҡарайҙар: ҡуйған
тамға ҡайһы яҡҡа ҡыйышыраҡ булһа, шул яҡты
ҡул менән ипләп кенә ҡағалар). Мейе ҡумтаһы
анаг. баштың мейе ятҡан эске ҡыуышлығы.
2. аҡы л, аң. Мейеһе юҡ. Мейе сыуалыу Фекер
асыҡЛығы юйылыу, зиһен таралыу. Кемде тың
ларга ла белмәй мейе сыуалып бөттө. Мейе тома
ланыу уйлау, фекерләү һәләте кәмеү, иҫ юйы
лыу. С аҡай ни булганын башына килтерә ал

маны, иҫереүҙән, туҡмалыуҙан мейеһе томаланган ине. Б. Бикбай. Мейене һыу алыу иҫһеҙлә
неп, аҡыл юйылыу.
ф Мейе серетеү ныҡ уйлау талап ителгән
нәмә менән баш ҡаңғыртыу. [Шәүәли:] Куйсы

атай, шайтан һабагы менән мейемде серетмә,
Б. Бикбай. Һыу мейе 1) тиҙ онотоусан, хәтерһеҙ;
2) тиҙ генә аңлай алмай торған; миңрәү.
МЕЙЕС [рус, печь] и, 1. Өй йылытыу, беш ере
неү өсөн кирбес йәки тимерҙән яһалған ҡоролма.

Йомро мейес. Икмәк мейесе. Мейес арты. Мейес
ауыҙы. Мейес башы. Мейес ҡаҙнаһы. Мейес ҡа
шагаһы, Мейес соҡалтаһы. Мейес һикәлтәһе.
Мейес сыгарыу. ш Казарманың икенсе башындараҡ, янып торган тимер мейес өҫтөндә котелок
һәм сәйнүктәр сыжылдап ҡайнап ултыра,
А. Карнай. Оло мейес икмәк һала торған мейес.
Мейес урыны мейестең нигеҙе. Сатлыҡ мейес
матур итеп семәрләп, өсмөйөшләп һалынған
бәләкәй мейес.
2. Ҡыҙҙырып, төрлө материалдар эшкәртә тор
ған ҡоролма. Домна мейесе. Кирбес мейесе.

Мартен мейесе. Эзбиз мейесе,
□
Мейес булыу мейес ҡыҙып, икмәк һалырлыҡ хәлгә килеү.
•
Бер агас мейестә лә янмаҫ, ике агас яланда
ла һүнмәҫ. Әйтем.
МЕЙЕССЕ и. Мейес сығарыу оҫтаһы, мейес
сығарыусы. / һөйл. Мейес яғып тороусы.
МЕЙЕҺЕҘ С. һөйл, 1. Тиҙ онотоусан, хәтер
һеҙ. Мейеһеҙ булыу,
2. Тиҙ генә аңлай алмай торған, мәшәү. Ауы

рыуҙан мейеһеҙ булып калды,
МЕКЕр с, диал. Һаран. Мекер кеше,
МЕКЕТӘ и, диал. Иргәйел.
мЕксикан и. Мексиканың төп халҡын тәш
кил иткән милләт һәм шул милләттең бер кешеһе.

Мексикан ҡатыны,

МЕЛАНЖ [РУе. < Фр. ] и, махс. Төрлө төҫтәге
төрлө нәмәнән иләнгән еп һәм шул ептән һуғыл
ған туҡыма. // Меланж кофта. Меланж туҡыма,
МЕЛаНХОЛИК [рус,]и. Меланхолияға бире
леүсән кеше.
МЕЛаНХОЛЙК с. Меланхолияға (1 мәғ.) хас
сиФаттар менән билдәле. Меланхолик кеше.
МЕЛаНХОЛИЯ [рус. <гР.] и. 1. Күңел тө
шөнкөлөгө, эс бошоу, һағыш.
2. Сәбәпһеҙгә күңел төшөнкөлөгөнә бирелеү
795

МЕЛ
ҙән, бер үк нәмә, идея менән һаташыу сәбәпле
психиканың боҙолоуы.
МЕЛЕК и, диал. Сүмесбаш.
МЕЛИОРаТИВ [РУе. мелиоративный] с. Ме
лиорацияға мөнәсәбәтле. Мелиоратив эштәр,
МЕЛИОрАТОр [РУС-] и. Мелиорация өлкәһендәге белгес. Мелиораторҙар кәңәшмәһе,
МЕЛИОрАЦИЯ [РУС. < лат,] и. Ерҙең уңды
рышлығын күтәреүгә йүнәлтелгән саралар
йыйымы (тупраҡты яҡшыртыу, Һаҙлыҡтарҙы
киптереү, ҡоро урындарҙы һуғарыу һ .б .) Мелио

рация эше. Мелиорация үткәреү, ш Илдең ауыл
хужалыгын тәбиги ҡазаларҙан ҡотҡарыу йәһә
тенән мелиорация эше ҙур урын тота, «Совет
Башҡортостаны», 1965, 11 декабрь.
МЕЛОДИКа [рус,] и, сәнг, 1. Көй тураһын
дағы тәғлимәт.
2. айырым композиторҙың йәки халыҡтың
ижадына, берәй музыкаль әҫәргә, жанрға хас
көй саралары йыйылмаһы.
МЕЛОДИЯ [РуС. < гр,] и, ҡар, көй 1.
МЕЛОДрАМА [рус, (гр,] и, 1. иҫк. Монолог
һәм диалогтар йыр менән музыка ҡатнашлы
ғында алып барыла торған музыкаль драма
әҫәре.
2.
Ғәҙәттән тыш көсөргәнешле ваҡиғаларҙы,
көслө тойғоларҙы сағылдырыуға, яманлыҡ ме
нән яҡшылыҡты ҡаршы ҡуйыуға ҡоролған дра
матик жанр һәм шул жанрҙа яҙылған әҫәр.
МЕЛОДрамаТИК с. Мелодрамаға (2 мәғ.)
мөнәсәбәтле. Мелодраматик әҫәр,
МЕЛЬХИОр [рус, ( фр, ] и. Баҡыр менән ни
келдән торған көмөшкә оҡшаш иретмә. Мель

хиор ҡалаҡ,

МЕМБрАна [рус. (лат,] и, 1. Тартылғанда
ҡаты тығыҙ хәлгә килгән һығылмалы йоҡа яры
(тауыш сығарыу йәки ҡабул итеү әсән төрлө
аппаратта ҡулланыла). Телефон мембранаһы.

МЕН
МЕМУар ЙСТ [РУС.] и. ҡар. мемуарсы.
М Е М У ар СЫ и. Мемуар яҙыусы.
МЕН и, иҫк. Етешһеҙлек, кәмселек (тәнгә
ҡарата).
МЕНҒЕ с. Һыбай йөрөтөүгә өйрәтелгән, һыбай
йөрөү өсөн Файҙаланылған. Менге ат. // Мен

гегә өйрәтеү, ш Сабыштарга китеүсе аттарҙың
күбеһе быгаса ҡамыт күрмәгән тай-тулаҡ та
ҡырҡмыш булды. Уларҙы малайҙар гына мен
гегә өйрәтеп ҡылана ине әле, Ж. Кейекбаев.
МЕНҒӘШЕҮ ҡ. Бер атҡа икәүләп атланыу.

Ат менгәшеү. Менгәшеп барыу. ■ ..Йәйәү
казактар йүгерешә, иҫән ҡалгандарҙың атта
рына менгәшеп, сигенә башланы. А. "Таһиров.
Егет менән ҡыҙ, ат менгәшеп, ҡайтыу ягына кит
кән (Әкиәттән).
• Менгәшеп, яу сабып булмай. Әйтем.
МЕНГӘШТЕр ЕҮ ҡ. Бер атҡа атландырыу,
бергә мендереү. Мин түҙмәнем ..М ашаны атҡа
менгәштереп, урманга шылдым, Я. Хамматов.
МЕНДЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш, ҡар, мендереү.
М ЕНДЕр ЕҮ к, 1. Юғарыға алып менеү, өҫкә
күтәреү. Күтәреп мендереү, һөйрәп мендереү,
ш Былар дүртәүләп һары май тултырылган
батманды өй башына күтәреп мендергәндәр ҙә,
ҡыйыҡ аҫтына йәшереп ҡуйгандар, ти (Әкиәт
тән).
2. Юғарыға, бейек урынға күтәрелергә мәж 
бүр итеү; үрләтеү. Батырҙар ..баҡанга Буҙансы
батырҙы мендерергә булгандар (Әкиәттән).
3. Һыбай атланырға мәж бүр итеү, атланыр
ға ыңғай ҡуйыу; атландырыу. Тимербулатты

бәләкәйерәк кенә ҡара тумалаҡ атҡа мендерҙе
ләр. Һ. Дәүләтшина. Күсәр хан Куҙыйкүрпәҫте
бер арыҡ ҡына дүнәнгә мендерҙе, ә үҙе иң яҡшы
тигән атына атланып алды, ти. «Ҡуҙыйкүрпәс

менән Маянһылыу».
МЕНДЕр ЕШЕҮ ҡ. урт. ярҙамл, ҡар, мендереү.
Микрофон мембранаһы,
2. тех. Ү ҙе н ә н -ү ҙе тартылып, һығылып, тирбә МЕНДӘр и, Баш аҫтына һалыу өсөн йәтешләп,
эсенә мамыҡ йәки башҡа йомшаҡ нәмә тултырып
лә алған йоҡа ғына һығылмалы пластинка.
МЕМОрАНДУМ [рус, (лат,] и. Ниндәй ҙә яһаған урын ҡаралдыһы. Мамыҡ мендәр. Мен
дәр тышы. Мендәр ябыуы. Мендәрҙе күпертеү.
булһа мәсьәләгә ҡарата хөкүмәттең ҡарашын
белдереп яҙылған дипломатик документ. Мемо Башты мендәргә һалыу, ш Тәнзилә әбей .,башы
мендәргә тейеү менән йоҡлап та китте, М. Тажи.
рандум ебәреү.
МЕМОҒИАЛ [рус.] и. 1. Н индәйҙер тарихи Кырҙа тыуҙың. Аҡ мендәргә түгел, арыш көл
тәһенә һалдылар, М. Кәрим. Ҡ олаҡ мендәре
ваҡиға йәки атаҡлы кешенең иҫтәлеген мәңге
бәләкәй генә мендәр. Сәхтиән мендәре аҫҡа
ләштереү өсөн эшләнгән архитектура ҡоролма
һалып ултырыу өсөн яһалған сәхтиән тышлы
һы, Ленин мемориалы,
2. Күренекле спортсылар иҫтәлегенә бағыш мендәр. Эйәр мендәре эйәр өҫтөнә һала торған
мендәр.
ланған спорт ярышы. Бер туган Знаменскийҙар
ф Кислородлы мендәр ауырыу кешене тын
мемориалы,
МЕМОрИаЛЬ [РУС. мемориальный < лат.] с. алдырыу өсөн хеҙмәт иткән кислородлы тоҡсай.
Данлыҡлы ваҡиғаның, күренекле кешенең иҫтә
Эргәһендә [сырхауҙың] «ашыгыс ярзам» булып,
кислородлы мендәр ултыра, Ғ. Әмири. Мендәргә
леген мәңгеләштереү маҡсатында эшләнгән.
баҫтырыу этн, килен төшөргәндә, «бәрәкәтле
«Был йортта 1900 йылда В, И, Ленин йәшәгән»
тип яҙылган мемориаль таҡта ҡуйылды, X. Әх
аяғың менән», тип теләк теләп, ҡаҡ ергә баҫтыр
май, мендәргә баҫтырып, өйгә индереү,
мәтова. М, Ғафуриҙың элекке квартираһында
шагирҙың мемориаль йорт-музейы ойошторолдо,
М ЕНЕҮ ҡ. 1. Юғарыға табан хәрәкәт итеү,
бейек урынға күтәрелеү; үрләү. Агас башына
Ғ. р амазанов.
М ЕМ У ар 1 [рус, мемуары < фр, ] и. Хәтирәләр
менеү, Баҡанга менеү. Өҫкә менеү. Үргә менеү.
Баҫҡыс буйлап менеү. Менеп ултырыу, Ыргып
рәүеш ендә яҙылған әҫәр. Мемуар яҙыу,
МЕМУар 2 [рус, мемуарный] с. Мемуарға менеү, ■ Б еҙ ҡалҡыуыраҡ урынга менгәс, алыҫ
мөнәсәбәтле; хәтирәләргә нигеҙле, хәтирәләр
тан бер ҙур ауыл күренде, Д. Юлтый. Хөрмәт
менән Сабир,, алма агасына үрмәләп менеп
рәүеш ендәге. Мемуар әҙәбиәт. Мемуар әҫәр.
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китте, 3 . Биишева. / Ҡайҙалыр китеү өсөн тран
спортҡа ултырыу. Машинага менеү, Трамвайга
менеү, Вагонга менеү, ■ Ғариф дилбегә ҡакты,
һикерешеп арбага менеп ултырган малайҙар
председателдең яҡшы теләктәренә ҡаршы рәх
мәт әйтә белмәнеләр, бары баш ҡына һелкетте
ләр, Б. Бикбаи.
2. Үрләс ерҙе үтеү. Тауҙы менеү, ш Бер үрҙе
менгәс, был ҡарт атын туҡтатып, хәл алдырҙы,

ф һөт менән ингән менәҙ һөйәк менән бергә
китер. Әйтем.
МЕНӘҘЛӘНЕҮ ҡ. иҫк. 1. Холоҡҡа, ҡылыҡҡа
инеп, нығыныу; ғәҙәткә әйләнеү. Яҡуптың 18
йыл буйы мәҙрәсәлә менәҙләнгән гәҙәте һаман
сыҡмай, һүҙендә, йөрөш-торошонда — мәҙрәсә
еҫе. А. Таһиров.
2. ҡар. наҙланыу. Менәҙләнеп, ашар-ашамаҫ
ултыра.
МЕНӘН бәйл. 1. Эйәлек килешендәге һүҙҙәр

М. Тажи.
3. Һыбай атланыу. Ат менеү. Эйәрләп менеү.
■ Атҡа менегеҙ, ирҙәр, агалар, асылһын әйҙә

иҫке яралар! Яраларҙы ирек уңалтыр, яуыз
дошман башын югалтыр. Оалауат Юлаев. Ыргып
менә, һикереп төшә кавалерист аттарга, ҡанын
түгә, йәнен бирә тыуган илен һаҡларга. Б. Бик
бай.
4. күсм. Етәкселек вазиф аһына үрләү. Власть
башына менеү. Тәхеткә менеү. ■ Ауыл бөтөн

ләй үҙгәрҙе. Э ш башына ярлылар менде. Рәхим
агай ауыл советына башлыҡ итеп һайланды.
Ш. Шәһәр.
5. Йылылыҡ, эҫелек артыу. Бүлмә температу

раһы егерме биш градусҡа менде. Ауырыуҙың
эҫелеге утыҙ ете градусҡа менде.
ф ат ҡ а менгәндән булыу ныҡ ҡыүаныу.
Өҫтөнә менеп б арыу киҙәнеп, йомолоп ки
леү.
•
Агай-эне һугышыр, атҡа менһә, ярашыр.
Әйтем. Алты йәшәр атҡа менһә, алтмыш йәшәр
сәләм бирер. Әйтем. Атҡа менгән ил гиҙер, батыр
егет ил биҙәр. Әйтем. Балаһы атҡа менеп сапһа,
атаһы ботон ҡыҫыр. Әйтем.
М Е Н З У Р К а [Рг/С. < лат. ] и. Шыйыҡ нәмәнең
күләмен үлсәү өсөн ҡулланылған һыҙыҡлы
быяла һауыт. Мензурка менән үлсәү.
МЕНИНГЙТ [РуС. ( ғР. ] и. Бащ һәм арҡа
мейеһе ярыһының шеш еүе. Медицинала мейе ти
ресәһенең шешен менингит тип йөрөтәләр. «О о
вет Башҡортостаны», 1971, 2 июль.
МЕНЙСК [РУС. < гр.] и. 1. физ. Тар көпшә
эсендәге шыйыҡлыҡтың батынҡы иәки ҡ аба
рынҡы рәүеш алған өҫтө.
2. опт. Бер яҡ йөҙө батынҡы, икенсе яғы ҡ аба
рынҡы бүлған линза.
3. анат. Тубыҡ быүыны эсендәге ярым айға
оҡшаш ялпаҡ кимерсәк.
МЕНСТрУАЦИЯ [рус. (лат.] и. кит. К ү 
рем.
МЕНТОЛ [РУС. (лат.] и. Үтә күренмәле хуш
еҫле кристаллик матдә (медицинала, парф юмерияла һәм кондитер эшендә (файҙаланы
ла).
МЕНЫНЕВЙЗМ[РУе.] и. р оссия социал демократияһындағы төп оппортүнистик ағым, халыҡара оппортүнизмдың бер төрө.
МЕНЬШЕВИК [РУС.] и. Меньшевизм яҡлы
кеше, меньшевистик партия ағзаһы.
МЕНЫПЕВИСТИК с. Меныпевизмға мөнәсә
бәтле; меныпевиктарға хас.
МЕНӘҘ и. иҫк. 1. Кешенең тәбиғәтендә булған
ғәҙәт; холоҡ, ҡылыҡ.
2. Берәй нәмәнең асылын, тәбиғәтен билдәлә
гән сиф ат. Эштең менәҙе.
3. ҡар. наҙ.

менән килеп, бергәлек һәм ҡатнашлыҡ м өнәсәбә
тен белдерә. Иптәш менән килеү. Кеше менән
һөйләшеү, ш Уның [Гөлйөҙөмдөң] бынан ун көн-

дәр элек Айбулат менән һөйләшкән һүҙҙәре иҫе
нә төштө. Һ. Дәүләтшина. Ул [Гәрәй] Ләлә менән
Пятигорскиҙа осрашыуҙары тураһында һөйләне.
Б. Бикбай. / Төркөмдәрҙе белдергән һүҙҙәргә
ҡушылып бергәлек, тулылыҡ мәғәнәһен белдерә.

Ғаиләһе менән. Ауылы менән. Өйөрө менән.
■
Шаҡмандар аралары менән хәлле халыҡ.
Б. Бикбай.
2. М өнәсәбәте бүлған эш -хәлде, нәмәне күр
һәтә. Мәсьәлә менән ҡыҙыҡһыныу, ш Улар

[ҡыҙҙар] һыуыҡ балсыҡ менән булышыуҙан
өшөп, күгәреп бөткән аяҡ-ҡулын йыуа башланы.
Һ. Дәүләтшина. [Ҡыҙрас — батшага:] Ас ҡап
ҡаңды, мин һиңә йомош менән килдем. (Әкиәт
тән).
3. Кемдең йәки ниҙеңдер эстәлегендә, сиф а
тында булған нәмәне белдерә. Был тау мең төрлө

матур төҫ менән нурланып, балҡып, күҙҙе сагылдырып тора, ти (Әкиәттән). Малың булмаһа ла
даның булһын, даны менән ҡиммәт ир башы (Х а 
лыҡ йырынан). / Эш-хәлде ҡылыҡһырлаған нә
мәне белдерә. [Асатайҙың] ҡатыны тиф менән
ята, Һ. Дәүләтшина. / Эш-хәлгә сәбәп, нигеҙ
бүлған нәмәне белдерә. Рәсәй был һугыш менән
ауыр хәлгә ҡалды. Д. Юлтый. Таштугайҡай елле
тугай икән, сәскәләре ҡойола ел менән (Халыҡ
йырынан).
4. Файҙалынылған ҡорал ҡорамалды белде
рә. Сынаяҡ менән сәй эсеү. Балта менән утын

сабыу. Ҡалаҡ менән ашау. Китап менән бүләкләү. ш [Әбүзәр] бәкеһе менән ҡурай көпшәһенең
ике яҡ осон ентекләп тигеҙләп, ҡабыргаһына
тишек яһаны ла гыжылдатып уйнап та ебәрҙе.
Я. Хамматов. Ике ботло гер ташын һыңар ҡулы
менән генә утыҙ тапҡыр күккә сөйә ине ул [Сол
тан]. В. Исхаков, һалдат уны-быны ҡарап тор
май, мылтыгының төйҙәһе менән эткә берҙе тондорҙо, ти (Әкиәттән). / Юл йөрөү сараһы бүлған
нәмәне белдерә. Поезд менән килеү. Самолёт ме
нән осоу. ш Сәгиҙә дәрестә ултырганда Йомаголдоң мәктәп аты менән урамдан үтеп барганын күрҙе. М. Тажи.
5. Файҙаланылған сараны белдерә, һүҙ менән
арбау, ш Рәхимә гәфү үтенгән тауыш менән,
йылмайып үҙен аҡланы: — Хәбәр тыңлап оҙаҡ
лап киттем, Һ. Дәүләтшина. / Тормош-көнкуреш сараһын белдерә. Малсылыҡ менән көн
итеү.
6. Эш башҡарыу ысулын белдер ә.— Ҡарауыл
менән алып китеп барганда, Сәми ҡасмаҡ бул
ган (Хикәйәттән).
7. Барған юлды, үтәсәк араны белдерә, һуҡ-
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мак менән китеү, ш Беҙҙе ҡала уртаһынан ҙур
урамдар менән алып киттеләр, Д. Юлтый.

кенә аңлатып булмай торган ҙур тойго уяна.

8. Эштең, хәрәкәттең башҡарылыу рәүешен
белдерә. Көс-хәл менән килеп етеү, ■ Свисток

тауышы ишетелеү менән паровоз урмандар яцгыратып бер үкерҙе лә акрын гына ҡуҙгалып
китте, Т. Йәнәби. / Эш-хәрәкәттең бапгкарылыү
ваҡытын белдерә. Был хәбәрҙе ишетеү менән
Гөлйөҙөм иң тәүҙә Шәһиҙә инәһенә йүгерә,
Һ. Дәүләтшина. Дүшәмбе көн иртә менән сыгып
киттек ҡаланан (Бәйеттән).
9. Исем ҡылым йәки үткән заман сифат ҡы
лымдан һу ң төп эш, хәрәкәтте кире ҡаҡҡан икен
се эш, хәрәкәтте күрһәтеү өсөн ҡуЛланыла.

[Карташев:] Беҙ һүгенеү менән эш булмай бит,
Д. Юлтый.
10. терк, функцияһында Һөйләм эсендәге тиң
киҫәктәрҙе һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәге эй
әрсән һөйләмде баш һөйләмгә теркәй. Зәйнәп

менән Сәйҙел был һүҙҙәрҙән ятып, ҡыҙаргансы
көлдөләр, Ғ. Сәләм. [Кыугынсы:] Бабай, бынан
бер егет менән бер ҡыҙ үтмәнеме? (Әкиәттән).
#
Ашаган менән мал бөтмәҫ. Әйтем. Кәңәш
менән беселгән тунда кәмселек булмаҫ. Әйтем.
Э ш менән үткән гүмер — алтын гүмер. Әйтем.
МЕНЮ [рус, (фр, ] и, 1. Бер ваҡытҡа әҙерлән
гән аш-һыу төрҙәре. Меню төҙөү. ■ [Ҡәҙерголов — Шәмсиәгә:] Ҡабат мин сәйханага йөрөм
әйем. Менюгыҙ ярлы. Көн дә бер төрлө аш,
С. Сәйетов.
2. аш -һы у төҙрәрен күрһәткән исемлек (аш 
ханала, ресторан, һ. б. була). Егет, барабан һуҡ-

ҡанга оҡшатып, бармаҡтары менән өҫтәлгә һуга
һуга менюҙы ҡарарга тотондо, М. Тажи.
МЕҢ төп һ, 1. 1000 һаны. Ике мең. Меңдән
артыҡ, / Кем йәки нәмәнең меңгә тиң иҫәбе. Мең
килограмм. Мең кеше. Мең һум. ш Беҙгә меңдән
артыҡ өҫтәлмә гәскәр килде. Д. Юлтый.
2. күсм. И ҫәпһеҙ күп, бик күп. Мең төрлө уй,
ҡатты баш, ни эшләргә лә аптыраш. Ш. Бабич.
Мең томдарҙа бөтмәҫ роман тыуа, ноталарга
һыймаҫ тауыштар, Ғ. Сәләм. Мең михнәттәр ме
нән йәшәгәнсә, яуҙа үлеү артыҡ дан менән (Х а 
лыҡ йырынан).
3. и. мәг. Бер башҡорт ырыуының исеме. Сы-

бымеңе. Өршәк меңе. Меркет меңе. Ҡыбау меңе.
һарат меңе. ш Дим йылгаһы бассейнындагы киң
территорияла һәм Ҡариҙелдең түбәнге агымы
буйҙарында мең башҡорттары йәшәй. Р. Кузеев,
Б. Юлдашбаев.
ф Мең артыҡ бик күпкә яҡшыраҡ. [Ямал:]

Ирме ни ул, уның ҡуйынында ятҡанса, бер бесәй
балаһын алып ятыу мең артыҡ. М. Ғажи. Мең
башы хәрби ополчение башлығы. Меңгә бер бик
һирәк. [Әбей:] Әйтәм бит, бының кеүек төш ул
меңгә бер. "Г. Хәйбуллин. Мең бәлә (йәки ғазап)
менән бик ҙур ҡыйынлыҡтар менән, [һалдат:]

Мең газап менән эске кейемдәремде ҡалай етте
шулай элгеләп бөтөргәс, ҡабаланып барып ши
нелгә йәбештем, Ғ. Дәүләтшин. Мең йәшә кешене
яҡшы эш өсөн хуплағанда әйтелә.— Молодец,
бабай! Мең йәшә! И. Ғиззәтуллин. Мең йәшәр
бик оҙаҡ йылдар йәшәгән. Уралдың текә ҡаяла
ры, башы күккә тейгән тауҙары, мең йәшәр ур
мандары аша үткәндә күңелдә ниндәйҙер әйтеп
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К. Мәргән. Мең рәхмәт бик ҙур ҡәнәғәтләнеү
тойғоһо белдергәндә әйтелә. Был яҡшы күңелле

ҡатынга мең рәхмәттәр әйтерҙәй булды Тимер.
Б. Бикбай.
М ЕҢГЕҘЕҮ ҡ. диал. М ендереү.
МЕҢҒӘШ и. диал. ҡа,р. мандыш 1.
М ЕҢДӘр СӘ сама һ. ҡар. меңәрләгән. Меңдәр

сә кеше.
М ЕҢЕНСЕ рәт һ. Урын тәртибе 1000 менән
билдәләнгән. Меңенсе кеше. Ун меңенсе авто

мобиль.
МЕҢЛЕ и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
Меңле башҡорттары, Менлеләр ырыуы,
МЕҢЛӘГӘН сама һ. Мең тирәһе. Меңләгән
баш йылҡы,
МЕҢЛӘП сама һ. Мең тирәһе, меңгә яҡын.
Меңләп кеше,
МЕҢьяпраҡ и, Өйкөм сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған тетмәкәй япраҡлы, аҡ сәскәле дарыу
үләне; бысылғы.
М ЕҢӘр бүл. һ. Һәр бере меңгә тиң. Меңәр һум.
МЕҢӘҒЛӘҒӘН сама һ. Бер нисә мең тирәһе.

Меңәрләгән баш һарыҡ, ш Күл янына һәр йыл
һайын меңәрләгән турист бара, Д. Бураҡаев.
МЕҢӘрЛӘП 1. сама һ. Мең тирәһе, меңгә
яҡын. Меңәрләп кеше,
2. р. Меңәр итеп, мең иҫәбенән, меңәрҙән.

Меңәрләп бүлеү, ш Бына бер заман йотлоҡ кил
гән: иген уңмаган, бесән үҫмәгән. Халыҡ асыга
башлаган. Көн һайын йөҙәрләп тә меңәрләп
ҡырылган (Әкиәттән).
М Ё Р а [Р ус.] и, диал. Бот, ботлоҡ (иген үлсәү
берәмеге). Арбага барлыгы егерме биш мера
арыш тейәлде. Ғ. Дәүләтшин.
МЁр г ЕЛЬ [РУС. <нем. ] и. Балсыҡ минералда
ры һәм кальцит йәки доломиттан торған ултырма
тау тоҡомо. Мергель ҡатламы ауыр быраулана.
МЕҒИДИАН [р ус. (лат,] и, геогр. Ике полюс
аша үтеп, Ер шарын уратып алған Фарази һы
ҙыҡ.
ф Күк меридианы астр, зенит нөктәһе аша
үтеп, йыһан ҡотоптарын тоташтырып торған
Фарази һыҙыҡ. Магнит меридианы физ. Ер маг
нит даирәһенең билдәле бер нөктә аша үткән көс
ебенән ер өҫтөнә төшкән проекция һыҙығы.
МЕРИДИОНаЛЬ [РУС. меридиональный] с.
геогр,, астр. Меридиан йүнәлешендәге, мериди
ан йүнәлешенә тап килгән. Меридиональ һыҙыҡ.
п Башҡортостандың рельефы меридиональ

йүнәлештә һуҙылган тау массивынан һәм .. уга
эргәләш ятҡан тау алды тигеҙлектәренән гибә
рәт. М. Хисмәтов.
М ЕРИ Н ОС [рус. (исп. ] и. 1. Нәҙек йомшаҡ
аҡ йөнлө һарыҡ тоҡомо һәм шул тоҡомдан бул
ған һарыҡ. Меринос һарыгы.
2. Шул һарыҡтан алынған йөн һәм шул йөндән
эшләнгән туҡыма. Меринос йөнө. jj Меринос

шәл. Меринос туҡыма.
МЕҒКаНТИЛЙЗМ [р ус. <фр. ] и. 15-18 быуат
тарҙағы Европа сауҙа буржуазияһының, ил
байлығы производство үҫешенән түгел, ә сит
илгә күберәк тауар һатып, аҡса капиталы туп
лауҙан килә, тигән экономик тәғлимәте һәм
политикаһы.

МЕР
МЕРКУРИЙ [рус. ( лат,] (баш хәреф менән) и,
1. Боронғо Рим МиФологияҺында саУҙа аллаһы.
2. астр. Ҡояш системаһындағы планета.
МЕСТКОМ [рус.] и, ПроФсоюз ойошмаһының
урындағы комитеты (1982 йылға тиклем, хәҙер —
проФком). Местком агзаһы. Местком председа

теле, Местком ултырышы,
М ЕСТНИЧЕСТВО [рус,] и, 1. тар, 15-17 быуаттарҙағы Россияла: ата-бабаларҙың тоттсан
дәрәж әһенә тсарап юғары дәүләт вазифаларын биләү тәртибе.
2. Дөйөм эшкә зыян килтереп урындағы тар
мәнфәғәттән сығып эш итеү хәле.
М ЕҪКЕН [гәр,] с, 1. Ау ыр, ҡыҙғаныс хәлдәге
(кешегә ҡарата); бахыр. Меҫкен бәндә, ■ Бәлки,
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башланғыс эшкәртеү менән шөғөлләнгән тарма
ғы. Ҡара металлургия. Төҫлө металлургия. М е 

таллургия заводы. Металлургия промышлен
носы. ш Илебеҙ ҡара металлургияһында иң
карт предприятиеларҙың береһе — Белорет ме
таллургия заводы 1762 йылда төҙөлгән. «Совет
Башҡортостаны», 1979, 12 март. Металлургия
ны реконструкциялау һәм модернизациялауҙың
билдәләнгән программаһын тормошҡа ашырырга. «Совет Башҡортостаны», 1985, 9 ноябрь.

2. Металл иретеү һәм уны башланғыс эшкәр
теү ысулдарын өйрәнә торған Фэн.
М Е т а м о р Ф й з м [рус. <гр.] и. геол. Химик
һәм Физик сәбәптәр арҡаһында тау тоҡомдары
ның төҙөлөшө һәм составындағы үҙгәреш проңе
сы. Тау тоҡомдары метаморфизмы.
меҫкен әсә үлгәндер ҙә инде,уның Тимербулаты
МЕтаморФ0за [рус. (гр.] и. 1. кит. Н әмә
ҡайтып өлгөрә алмаҫ. Б. Бикбай. / / Ямгыр кеүек
нең бер Форманан икенсе формаға күсеше; үҙгә
пуля яуа беҙ меҫкендәр башына (Бәйеттән).
реш.
/ Йәлләгендә әйтелә. Меҫкен бала. //[Ҡыҙ:]
2. биол. Тарихи үҫеш барышында үҫемлек о р 
Меҫкен, Ҡыҙганам мин ошо Гөлнурҙы, Р. Ниғ
гандарының формаһы һәм төҙөлөшө йәки бер
мәти. Ир балаҡай,меҫкен, ни хәл итһен, юл булүҫеш стадияһынан икенсеһенә күскәндә хайуан
магас уның иркенә (Халыҡ йырынан).
2.
Й әлләү, ҡыҙғаныу тойғоһо у ята торған; дарҙың тышҡы ҡиәфәте һәм тереклек итеү р әүе
ше үҙгәреү күренеше. Үҫемлектәрҙең тамыр һәм
йәлләткес. Меҫкен ҡиәфәт. Меҫкен тауыш,
япраҡ метаморфозаһы. Ҡарышлауыҡтар мета
ф Башты меҫкенгә һалыу ( йәки һалышыү)
морфозаһы. Ебәк ҡорто метаморфозаһы.
үҙеңде ҡыҙғаныс хәлдә итеп күрһәтеү, йәлләтер
МЕТАН [РуС. <фр, ]и. Углерод менән водород
гә тырышыу. [Гәрәй:] Ҡара уны, тешеңде артыҡ
ялтыратма, меҫкенгә һалыш та кит. Б. Бикбай.
тың ҡатышмаһынан торған төҫһөҙ газ.
МЕТаСТАЗ [Рус. (гр,] и. мед. Сирҙең ҡан йә
Меҫкен бүрек ҡар. бүрек.
ки лимфа менән күсеүе нәтижәһендә яңынан
М ЕҪКЕНЛЕК и. Меҫкен, бахыр булыу хәле.
Меҫкенлек күрһәтеү. Меҫкенлек тойгоһо кисе икенсе урында көсәйеп, барлыҡҡа килеүе. Рак

реү,

метастазы.

М ЕҪК ЕН Л Ә Н ДЕРЕҮ ҡ. Меҫкенгә әйләнде
реү. Йомшаҡ ҡына әйтелгән был һүҙҙәр Фәритте

кеше.

тагы ла меҫкенләндереп ебәрҙе, Уның ауыҙы
дүртмөйөшләнеп китте, йәш тулган ҙур кара күҙ
ҙәре .. Сәлимә еңгәгә төбәлде, Ф . Лоҡман.
М ЕҪКЕНЛӘНЕҮ ҡ. Ү ҙеңде меҫкен итеп күр
һәтеп, йәлләтергә тырышыу, меҫкенгә әйләнеү.

Шаһгәли ошондай күңелһеҙ уйҙарҙан бөгөлөп,
күпме генә меҫкенләнеп ултырһа ла йәлләүсе
булманы. Ш. Янбаев. Меҫкенләнеп һин һатаһың,
икән намыҫыңды, уйың, хисеңде, йөрөтөргә һи
нең, юҡ, хаҡың юҡ, кеше тигән бөйөк исемде,
III. Бикҡол.
М ЕҪКЕНӘЙЕҮ ҡ. диал. М еҫкенләнеү.
М ЕТАЛЛ [РУС. <ғР.] и. Й әнселеүсән, йылы
һәм электрҙы яҡшы үткәргән йылтыр төҫлө ябай
химик матдә йәки иретмә. Ҡара металдар. Төҫлө

металдар. Ауыр металдар. Еңел металдар. Ҡаты
металдар. ■ Башҡортостанда ҡара металл, ти
мер, марганец,хромит рудалары күп. М. Хисмә
тов.
MET а л л а ш т ы р ы у ҡ. Металл ялатыу, ме
талл йөрөтөү. Металлаштырылган ҡагыҙ. Ага

сты металлаштырыу.
МЕТаЛЛЙСТ [рус.] и. Металл эшкәртеү
эшендәге эшсе.
М ЕТАЛЛОЛОМ [Рус.] и. Эшкә яраҡһыҙ төрлө
металл һынығы; тимер-томор. Металлолом

йыйыу.
М ЕТаЛ Л У РҒ [РУс. ] и. Металлургия буйынса
белгес.
МЕТаЛЛУРГЙЯ [рус. (гр,] и. 1. АУыр промышленностың руданан металл алыУ һәм уны

METаФ Й ЗИ К [рус,] и. Метафизика яҡлы
METаФ И ЗИ К с. Метафизикаға (1 мәғ.) ни
геҙләнгән. Метафизик ҡараш. Метафизик мате

риализм, Метафизик метод,
М Е ТаФ Й ЗИ К а [р ус. < гр.] и, 1. Диалектикаға
ҡапма-ҡаршы булараҡ күренештәрҙе уларҙың
үҙ-ар а бәйләнешенән һәм үҫеш процесынан
башҡа ҡараған танып белеү методы.
2. Донтэялағы бөтә нәмәнең нигеҙе һәм баш
ланғысында матди булмаған юғарғы рух тора
тип иҫәпләгән идеалистик философик тәғлимәт.
3. күсм. Абстракт, мәғәнәһеҙ фекерләү; буш
фекер.
МЕТАФОРА [рус. (гр,] и. әҙ. Оҡшатыу һәм
сағыштырыу нигеҙендә, һүҙҙең күсмә мәғәнәлә
ҡулланылышы (мәҫ. «алтын ҡул», «корос беләк»).
М ЕТаФОРИК с. әҙ. Метафора рәүеш ендә
ҡулланылған, метафораға нигеҙле. Метафорик

мәгәнә.
МЕТЕОР [рус. (гр.] и. Ҡаты киҫәксәләр
ҙең — метеорик еҫемдәрҙең Ер атмосфераһына
бик ҙур тиҙлек менән килеп кереүе сәбәпле бө
төнләй тарҡалып, ут хәленә әйләнеүенән ғибәрәт
булған күренеш. Метеор агымы. Метеор саңы.
МЕТЕОРЙТ [Р ус. <фр. ]и. Атмосферала тулы
һынса тарҡалмайынса йыһан арауығынан ергә
төшкән тимер йәки таш есем.
МЕТЕОРОЛОҒ [Р ус. ] и. Метеорология буйын
са белгес.
МЕТЕОРОЛОҒИК с. Метеорологияға мөнә
сәбәтле. Метеорологик күҙәтеүҙәр. Метеороло

гик шарттар.
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М ЕТЕОРО ЛО ГИЯ [рус, (гр,] и, 1. Ер атмос,Фераһының төҙөлөш ө, үҙенсәлектәре һәм ундағы
процестар тураһындағы Фән.
2. Һауа хәле һәм уны алдан белеү ысулдары
тураһындағы тәғлимәт. Метеорология станция

с. Метод ологияға мөнә
сәбәтле. Методологик анализ. Методологик тик

һы,

Әҙәбиәт
гияһы.

М ЕТЕОСПУТНИК [РУе.] и. Метеорологик
күҙәтеүҙәр өсөн тәғәйенләнгән яһалма спутник.

Метеоспутник осороу,
М ЕТЕОСТАНЦИЯ [РУС.] и. Метеорология
станцияһы.
М ЕТЕР окш. Ҡаты мурт нәмәне ҡыҫып-ҡыҫып
ватҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Метер

итеп калыу,
М ЕТЕРЛӘҮ ҡ. Метер-метер итеү, метер-метер
килеү. Метерләп тороу,
М ЕТЕР-М ЕТЕР окш. Ҡ абат-ҡабат метер ит
кән тауышты белдергән һүҙ. Метер-метер итеү,
М ЕТИЗ [рус, метизы] и, тех. Төрлө кәрәк
өсөн тимерҙән эшләнгән ваҡ-төйәк нәмә (тимер
сыбыҡ, табаҡлы тимер, ҡаҙау, шөрөп һ. б.). Ме-

тиз заводы,
МЕТЙЛ [Рг/С. (фр,] и, хим. Углеродтың бер
атомы менән водородтың өс атомынан тороп, ор
ганик берләшмәләр эсенә ингән төркөм. Метил

эфиры,
ф Метил спирты еҫе этил спиртын хәтерләт
кән төҫһөҙ шыйыҡлыҡ; көслө ағыу.
М ЕТИЛЁН [РУС. <фр.]и. хим. Углеродтың бер
атомы менән вородтың ике атомынан тороп, ор
ганик берләшмәләр эсенә ингән төркөм.
МЕТЙС [РУС. <фр, ] и, 1. Метислаштырыу
һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килгән мал йәки үҫем 
лек.
2. Ике раса кешеһенән тыуған бала. / Инд ме
нән европеоид раса кешеһенән тыуған бала.
М ЕТИС ЛаШТЫр ЫУ ҡ. биол. Тоҡомдо йәки
сортты яҡшыртыу маҡсатында төрлө тоҡомдан
булған малды йәки төрлө сорттан булған үҫем 
лекте ҡатнаштырыу.
М ЕТОД [Р ус. ( гр.] и. 1. Тәбиғәтте йәки йәм
ғиәтте өйрәнеү, танып белеү ысулы. Диалектик

метод. Сагыштырма метод. Эксперименталь
метод.

2,

Берәй эшмәкәрлек әлкәһендә ҡулланылған
алым, алымдар системаһы. Уҡытыу методы. Э ш

методы.
М ЕТОДИК с. Методикаға мөнәсәбәтле. Мето
дик алым. Методик ярҙам. Методик ҡуллан
ма.
ф Методик рәүештә билдәләнгән тәртип буй
ынса, эҙмә-эҙлекле рәүештә, һәр ваҡыт.
М ЕТСДИКа [рус, (гр,] и, 1. Эш башҡарышында ҡулланылған методтар йыйымы. Ғилми

тикшеренеү методикаһы,

2. Теге йәки был Фәнде уҡытыу методтары
тураһындағы тәғлимәт. Әсә телен уҡытыу ме
тодикаһы,
М ЕТОДИСТ [РуС.] и. Уҡытыу методикаһы
буйынса белгес. Методистар курсы, m [Сарим

Сәлимов] ҡалалагы бер гилми институтта тел
һәм әҙәбиәт буйынса методист булып эшләй ине.
с. агиш.
М ЕТОДОЛОГ [РУС. ] и. Методология буйынса
белгес.
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шеренеү.
М ЕТОДОЛОГИЯ | рус. ( гр.] и. 1. айырым
бер Фәндә ҡулланылған тикшереү алымдары.

методологияһы.

Тарих

методоло-

2. Донъяны ғилми яҡтан өйрәнеү һәм ү ҙгәр 
теп ҡороу методы хаҡындағы тәғлимәт.
М ЕТОНИМ ИК с. эҙ. Метонимияға нигеҙле,
метонимияға мөнәсәбәтле. Метонимик әйтем.
М ЕТОНЙМ ИЯ [рус, (гр,] и. әҙ. Ике аралағы
бәйләнеш нигеҙендә бер нәмәнең икенсе нәмә
исеме менән аталыу ы (мәҫ. «урамдағы халыҡ
шаулай», тиеү урынына «урам ш аулай», тип
әйтеү). / Шул рәүештә ҡулланылған һүҙ. Мето
нимия ҡулланыу.
МЕТр [рус. (гр.] и. 1. Халыҡ-ара берәмек

тәр системаһында нигеҙ игеп ҡабул ителгән йөҙ
сантиметрға тиң оҙонлоҡ үлсәү берәмеге. Мәс

кәүҙән килгән тауарҙар күптән метр менән килә
ләр. Беҙ генә тик аршын менәгс эш итәбеҙ.
С. агиш.
2. Шундай оҙонлоҡта сантиметр бүлемдәре
төшөрөлгән линейка. Әмирханов ..ҡулына метр
ҙы алды. С. агиш . Мастер кеше, уцган кеше,
метр элгән иңенә. Т. арслан.
МЕТРАЖ [Р ус. (фр.] и. 1. Берәй нәмәнең
метр менән үлсәнгән оҙонлоғо. Туҡыманың

метражы.
2. Бүлмәнең квадрат метр менән үлсәнгән
майҙаны. Бүлмәнең метражы.
МЕТРаНПАЖ [рус. (фр,] и, ТипограФияла
йыйылған наборҙы бит-бит итеп бүлеү менән
шөғөлләнгән өлкән наборщик.
МЕТРИК с, әҙ. Метрикаға2 мөнәсәбәтле,
метрикаға нигеҙле.
ф Метрик шиғыр төҙөлөшө оҙон һәм ҡыҫҡа
ижектәрҙең сиратлашып килеүенә нигеҙләнгән
шиғыр төҙөлөшө.
МЁТРИКа1 [рус, (пол, ] и. Тыуған йыл ту
раһындағы танытма. Метрика дәфтәре минең
1880 йылда тыуганымды күрһәтә, М. ҒаФу-

ри.

МЁТРИКа 2 [РуС. <гр,] и, әҙ. Шиғыр үлсәме
һәм төҙөлөшө тураһындағы тәғлимәт. / Үлсәм
йәһәтенән шиғырҙарҙың төҙөлөшө. / Шиғыр үл
сәмдәре йыйылмаһы.
МЕТРлау ҡ. Метрға һалыу. Метрлап үл

сәү. Метрлап бүлеү.
МЕТРЛЫ с.. 1. Метрлап үлсәнә торған.
Метрлы таҫтамал.
2.Бер метр оҙонлоғондағы. Метрлы агас.
МЕТРО [РУС. <Фр.] и, ҡар, метрополитен.
Мәскәү метроһы.
М Е ТРО ВК алаУ ҡ. Игендең уңышын тамы
рында саҡта билдәләү өсөн бер квадрат метр ер
ҙә нисә бөртөк ашлыҡ булғанын билдәләү.
МЕТРОЛОГ [РУс\ ] и. Метрология буйынса
белгес.
МЕТРОЛОГИК с. Метрологияға мөнәсәбәт
ле. Метрологик тикшеренеүҙәр,
МЕТРОЛОГИЯ [рус, (гр,] и. Ү лсәүҙәрҙе,
уларҙың бер төрлөлөгөнә ирешеү методтарын
һәм талап ителгән аныҡлыҡты өйрәнгән Фән.

М

МИҒ

MET
МЕТр ОНОМ

[РУС. ( гр.] и, Ҡ ыҫҠа-ҠыҫҠа
ватсыт араларын тытсылдап билдәләп бара тор
ған маятниклы прибор (музыканың һәм баштса
нәмәнең темпын билдәләү өсөн тсүлланыла).
МЕТРОПОЛИТЕН [р ус. <Фр.] и. Ҙур тсала
эсендәге электрлы тимер юл (ғәҙәттә ер аҫтынан
үткәрелгән була). Москва метрополитены,
МЕТр О ПО Л ИЯ [РУС. <гР.] и. тар, Үҙенең
колонияларына тсарата капиталистик дәүләт.
МЕХ [рус.] и. Иләнгән йәнлек тиреһе.
М ЕХаНИЗАТОр [рус,] и, 1. Механизация
буйынса белгес. Механизаторҙар курсы,
2. Машиналарҙы һәм механизмдарҙы х е ҙ
мәтләндергән эшсе (ғәҙәттә ауыл хужалығында).

Яхин ниндәй генә тракторга ултырһа ла емертеп
эшләй, бик күп йәштәргә механизатор про
фессияһына эйә булырга ярҙам итә. X. Шә
рипов.

МЕХаНИЗАЦИЯ [РУС.] и. 1. Хеҙмәттең ма
шина һәм механизмдар менән тәьмин ителеше.

Комплекслы механизация,
2. һөйл. Билдәле бер эш тармағында тсулланылған машина һәм механизмдар йыйымы.

Мал ҡаралтылары ныҡ хәҙер, һарайҙарҙа һәр
төрлө механизация — һыу эсергестәр, тиреҫ сыгарыу механизмдары куйылган. «Совет Баш кор
тостаны», 1971, 6 июнь.

М ЕХаН И ЗаЦ И ЯЛаН Ы У ҡ. төш. ҡар. ме-

Механизацияланган хужалыҡ,
ш Механизацияланган Иҫәнгол урман хужалыгы коллективы ун беренсе биш йыллыҡ планда
рын уңышлы үтәп сыҡты. «Совет Баштсортостаханизациялау.

ны», 1986, 16 Февраль.

М ЕХ аН И ЗаЦ И Я Л аУ ҡ. Хеҙмәтте машина

эшен ойоштороу менән шөғөлләнгән кеше. Трак

тор бригадаһы механигы,
МЕХаНЙК с, 1. Механика

(1 мәғ.) тараФынан өйрәнелгән процесс һәм күренештәр менән
бәйле, механикаға мөнәсәбәтле. Механик хәрә
кәт. Механик энергия.
2. М еханизм ярҙамында эшләнгән. Механик

бысҡы.
3. Машина һәм механизмдарҙы йүнәтеү,
көйләү эшенә мөнәсәбәтле. Механик мастер

ской. ш [Индрил] Ригала механик заводта эш
ләгән. Д. Юлтый.
4. күсм. Уйламай эшләгән, үҙенән-үҙе бул
ған. Механик хәрәкәт. Механик рәүештә атлау.
МЕХАНИКа [РуС. <гР.] и. 1. Еҫемдәрҙең
арауытстағы хәрәкәтен һәм шул сатстағы үҙ-ара
тәьҫир итешен өйрәнә торған Фән. Теоретик ме
ханика. / Техниканың хәрәкәт һәм көс хатсындағы Фән мәғлүмәттәрен ғәмәлдә Файҙаланыу
мәсьәләһе менән шөғөлләнгән бер тармағы.
2. күсм. Берәй нәмәнең тсатмарлы эске тө
ҙөлөш ө. Революцияньщ механикаһы.
МЕХаНИСТИК с. Механицизм принципта
рына нигеҙле. Механистик материализм. Меха

нистик теория.

МЕХаНИЦЙЗМ [рус.] и. Донъяның күп
төрлө тсатмарлы күренештәрен ябай материя
өлөшсәләренең механик хәрәкәтенә, ә тсатмарлы
үҫеш закондарын ябай механика закондарына
тсайтарып тсалдырған метаФизик Фекер ысулы.
МЕХСЫ и. ҡар, тиресе.
МЕШЕҮ и, диал. Ҡорот тубалы.

МЕШКӘ и, диал. Ләпәкәй.
МЕШӘ и, диал. Бешә.

һәм механизмдар менән тәьмин итеү. Хеҙмәтте
механизациялау. ш Дәүләт хеҙмәт шарттарын
яҡшыртыу һәм уны һаҡлау, хеҙмәтте фәнни ой
оштороу, халыҡ хужалыгының бөтә тармаҡта
рында етештереү процестарын комплекслы ме
ханизациялау .. хаҡында хәстәрлек күрә. Баш-

МЕЩДН [РУе. мещанин] и, 1. Революцияға
тиклемге Россияла: тсалалағы ватс сауҙагәрҙәр
ҙән, һөнәрселәрҙән һәм хеҙмәткәрҙәрҙән торған
тсатлам вәкиле.
2. күсм. Ү ҙ Файҙаһын ғына күҙәтеп, үҙе
өсөн генә йәшәй торған тар матссатлы кеше. Ме 

тсорт аССР-ының Конститүцияһы, 1984.
М ЕХаНИЗаЦИЯЛаШ ТЫ р ЫУ ҡ. Хеҙмәтте машина һәм механизмдар менән тәьмин итеү.

щан бәхете менән гүмер итеү тере мәйет яһай
үҙеңде, М. Хәй.
М ЕЩ аН ЛЫ Ҡ и. Мещандарға (2 мәғ.) хас
психология. Мещанлыҡҡа төшөү,
МИВӘ [фарс,] и, иҫк, кит, Еләк, емеш.
МИГрАЦИЯ [рус, (лат,] и, 1. тар,, этн. Ха-

Хеҙмәтте механизациялаштырыу.
М Е Х а Н Й З М [РуС. <гР.] и. 1. Машина һәм
төрлө аппараттың көс тәьҫирендә тейешенсә
хәрәкәтләнгән үҙ-ара бәйле өлөштәре. Сәгәт ме
ханизмы. Станок механизмы, / Билдәле бер эш
өсөн махсус машина, тсулайлама. Ер ҡаҙыу ме

ханизмы.
2. күсм. Берәй нәмәнең эске төҙөлөш ө, си
стемаһы. Дәүләт механизмы, ■ Был һугыш [бат
ша] хөкүмәтенең бөтә механизмын ҡаҡшатты,
Д. Юлтый. Бөгөн бюрократизм илебеҙҙең со
циаль-экономик үҫешен тиҙләтеү һәм ошоноң
менән бәйле хужалыҡ итеү механизмын тамыры
нан үҙгәртеп ҡороу юлында етди кәртә, «Совет
Баштсортостаны», 1986, 26 Февраль.
3. Физик, химик, Физиологик һәм баштса төрлө
күренеште хасил иткән хәл һәм процестар.

Фекер итеү механизмы, Кан әйләнеше меха
низмы,
МЕХАНИК [рус,] и, 1. Механика (1 мәғ.)
буйынса белгес.
2. Машиналар

26

төҙөклөгөн

күҙәтеү,

Словарь башкирского языка —
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уның

лытстарҙың бер ил эсендә йәки бер илдән икенсе
илгә күсеүе. Эске миграция. Халыҡ-ара мигра

ция,
2. биол. Й әш әү шартының үҙгәреүе йәки үҫеш
циклының үтеүе сәбәпле йәнлектәрҙең һәм тсоштарҙың урындан урынға күсеүе. Коштар мигра

цияһы. Балыҡтар миграцияһы,
3. кит, Н иҙеңдер күсеше, йөрөшө. Химик
элементтар миграцияһы. Үҫемлек күҙәнәктәре
нең миграцияһы,
миграциялау ҡ. кит. К үсеү, күсеп йөрөү;
миграция яһау.
МИТРЁНЬ [РУС. <фр, ] и, Ватсыт-ватсыт тсуҙғала торған тсаты баш ауырыуы.
МИҒМар [гәр.] и. иҫк. кит. Т өҙөүсе. [Бала]

ҡулына агас-таш алыр, өй яһар, мигмарлыҡты
өйрәнер, 3 . Һаҙый.
Миғраж [гәр,]и. Дини тсарашса, пәйғәмбәр
ҙең күккә артылышы. Миғраж төнө

1)

йәнәһе,
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миғ
Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең күккә ашып Мәккәнән
Йерусалимға барған төнө; 2) шул төндө билдә
ләй торған дини байрам.
М ИҒЪЯр [ғәР.] и, иҫк, кит. Үлсәм, сама. М аҡ
танып, карсыга байгош һеҙгә мигъяр булмаган,
аҡмулла.
М И Ҙ аЛ [РУС. медаль {фр,] и. Һүрәтле, яҙыу
лы металл түңәрәк рәүешендә булып, хәрби ба
тырлыҡ йәки хеҙмәт ҡаҙанышы өсөн бирелә тор
ған махсус билдә. «Батырлык өсөн» миҙалы,
/ Мәктәпте бик яҡшы тамамлаған йәки төрлө
конкурс һәм ярышта еңгән өсөн бирелә торған
шундай уҡ билдә. Алтын миҙал. Көмөш м иҙал.
Мәктәпте миҙал менән тамамлау, / Ниндәйҙер
тарихи ваҡиғаға йәки күренекле эшмәкәр иҫтә
легенә сығарылған шундай уҡ билдә. М әскәүҙең

800 йыллыгы иҫтәлегенә сыгарылган миҙал,
М И Ҙ а Н 1 [гәр.] и, иҫк, 1. ауырлыҡты үлсәй
торған ҡорамал; үлсәү, бизмән. М иҙан табагы,
2. күсм. Баһалау өсөн нигеҙ булған сама; ү л 
сәм. Хәкикәт миҙаны,
ф Бер миҙан да бер тамсы ла. Бер миҙан да
гәйебе юк, Миҙанға һалыу берәй нәмәнең ыңғай,
кире яҡтарын сағыштырыу.
М И Ҙ а Н 2 и, кар, мизан.
М ИҘГЕЛ и. 1. Билдәле бер ваҡыт, үҙенсәлекле
осор. Тәүге мәлдәрҙә фронт хәле бик ауыр б у л 

ды, Ҡыҙыл армияның яңы гына ойошторолган
миҙгеле ине. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ. Әбейҙәр сыу агы тигән миҙгел башланды. Бы л йылы көндәр
кайһы бер көҙҙәрҙәге кеүек тиҙ генә үтеп китмәнне, Ә. Вәли.
2. Ниндәй ҙә булһа бер эшкә тәғәйенләнгән ва
ҡыт, мәл, осор. Бесән миҙгеле, Еләк миҙгеле,
■ Хәҙер яҙ башлана , сәееу миҙгелдәре етә. Б а 
ҫыу, ерҙәребеҙ һугыш аҫтында ята. Д. Юлтый.

Ҡайгыһы юк уның [баланың], күңеле көр, м иҙ
гелендә имһә әсәһен, X. Ғәбитов.
3. Йылдың тәбиғәттәге үҙгәреш менән билдә
ләнгән айырым бер осоро; Фасыл. Бүленмеш

дүрт миҙгелгә ошо бер йыл, миҙгелдәргә карап
һәр эште кыл. М. ҒаФури. К әкүк коштары ла
миҙгел һайлай, сәскә бөтһә, теле талыга. М. Б у
ранғолов. Иртә түгел, һуң да түгел, миҙгел китте,
миҙгел килде, һары һагыш уҙган ерҙе ап-аҡ йоко
баҫа инде. М. Кәрим. Я ҙ миҙгелкәйҙәрен шунан
беләм: һыҙгырып та оса көйөлдө (Халыҡ йыры
нан).
М ИҘГЕЛЛЕ с. Билдәле бер ваҡыт араһы ме
нән сикләнгән; ваҡытлы. М иҙгелле эш.
М ИҘГЕЛ М ИҘГЕЛ р. Ҡайһы бер ваҡыттарҙа;
ваҡыты-ваҡыты менән, һ ы у батшаһы Аҡбуҙатты

менеп, миҙгел-миҙгел Урал буйына сыгып әйлә
нә торган булган, «аҡ буҙат».
М ИҘГЕЛҺЕҘ р. Уңайһыҙ, теләһә ниндәй ва
ҡытта; ваҡытһыҙ. / / М иҙгелһеҙ йөрөү, m М иҙ
гелһеҙ ҡайтып китмәк юк бер тыуган һуң анаң
дан форсат тигән майҙанга, аҡм улла.
М ИҘӘТ и, диал. Сәләмәтлек, көс. Аягымдың
миҙәте юк,
М ИҘӘТЛЕ с. диал. Оәләмәт, көслө. Якындагы
сагылда ыласын ултыра икән, ул, ҡоҙгондо кү
реү менән .. кояш ҡа ҡарап осто, күктә, бейектә
миҙәтле ҡанаттарын йәйеп, бер аҙ талпынып
торҙо. Ә. Ихсан.
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МИҘӘТҺЕҘ с. диал. Оырхау, кәрһеҙ. Миҙәт
һеҙ бала.
М ИЖ НӘК [рус. межак] и. иҫк. Землемер.
Суҡмар, күҫәк, һалмауырҙар менән коралланган
башҡорт ирҙәре күтәрелеп сыгып мижнәктәргә
ташланды, Ш. Шәһәр.
М И З а Н [гәр,] и. 1. (баш хәреф менән ) иҫк,
астр. Ун ике бөрөж дөң береһе; Сөмбөлә һәм Ғәҡ
рәп бөрөж дәре уртаһында урынлашҡан.
2. Ҡояш календары буйынса, етенсе айҙың ғә
рәпсә исеме (22 сентябрь — 21 октябрь осоро).
ф Миҙан көнө дини ҡарашса, алланың бөтә
кешегә хөкөм яһаған көнө.
М И -К И -К И оҡш. К әзә баҡырғанды белдергән
һүҙ. Кәзә әйткән төлкөгә: «Ми-ки-ки-ки, ш ул
яуызды, тотогоҙ әле ш ул хәйләкәр туң ауы ҙҙы ».
С. Ҡ удаш .
М ИКЛӘНЕҮ ҡ. диал. К өс-хәлдән ҡалыу; киңгәү.
м и к ғ о а ш л а м а и. Үҫемлектәрҙе туҡлан
дырыу һәм уңышын күтәреү өсөн бик әҙ генә
миҡдарҙа талап ителгән микроэлементтар (б а 
ҡыр, тимер, кобальт, марганец һ. б.) булған аш
лама.
МИКРОБ [р ус. (гр .] и. Микроскоп аша ғына
күренә торған бер күҙәнәкле организм. Ауырыт-

ҡыс микроб. Әсеткес микроб, Сереткес микроб,
МИКРОБИОЛОГ [РУс.] и. Микробиология
буйынса белгес.

МИКРОБИОЛОГИК с. Микробиологияға
мөнәсәбәтле. М икробиологик лаборатория,
МИКРОБИОЛ°ГИЯ [рус, (гр,] Микроорга
низмдарҙы өйрәнә торған Фән.
МИКРОБЛЫ с. Микробҡа мөнәсәбәтле. М ик
роблы күҙәнәктәр,

МИКРОБҺЫҘЛаНДЫРЫУ ҡ. М ахсус ысул
менән эшкәртеп микробтарҙан таҙартыу, мик
робһыҙға әйләндереү. А ҡ халаты өҫтөнән [Әмингә] микробһыҙландырылган һары халат кейҙер
ҙеләр, Р. Ғабдрахманов.
МИКРОБҺЫҘЛаНЫУ ҡ. Микробтарҙан та
ҙартылыу, микробһыҙға әйләнеү.
МИКРОДВЙГаТЕЛЬ [р ус.] и. Ниндәйҙер
энергияны механик энергияға әйләндерә торған
бәләкәй размерлы һәм ҡеүәтле двигатель.

Электр микродвигателе. Реактив микродвигателдәр,
МИКРОКЛЙМаТ [рус, ] и, 1. Бәләкәй генә бер
ерҙең урындағы шарттар менән билдәләнгән үҙ
климаты. / күсм, һөйл. Әйләнә тирәләге хәл,
мөнәсәбәт.
2. Һыуытҡыс һәм вентиляция ҡоролмалары
ярҙамында бина эсендә яһалма рәүештә барлыҡ
ҡа килтерелгән һауа режимы. Теплицалагы

микроклимат,
МИКРОКЛИМаТИК с. Микроклиматҡа мө
нәсәбәтле. Микроклиматик тикшеренеүҙәр,
МИКРОКЛИМаТЛЫ с. Микроклимат булды
рылған. Микроклиматлы бүлмә. Микроклимат
лы камера,
МИКРОКОСМОС [рус, (гр ,] и. Иң ваҡ есем
дәр (атомдар, электрондар һ. б.) донъяһы.
МИКРОМЕТР [Рус. < гр.] и. Иң бәләкәй оҙон
лоҡ үлсәмен дөрөҫ итеп билдәләй торған ҡ о
рал.

МИКРОМЕТРИК с.

м
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Микрометрға мөнәсәбәт

ле. Микрометрик үлсәм,

МИКРОМЕТРИЯ и. Иң бәләкәй оҙонлоҡ
тарҙың һәм өлөш сәләрҙең үлсәме.
МИКРОН [РУС. < гр, ] и. Миллиметрҙың миллиондан бер өлөшө.
МИКРООРГаНЙЗМ [р ус.] и. Ябай күҙ менән
күренмәй торған үҫемлек йәки хайуан организ
мы. Ауы ры у тарата торган микроорганизм,
МИКРОРаЙОН [РУС.] и. Райондың бүлене
шендә иң бәләкәй бер өлөшө. Өфөнөң Б елоре

йод, хром һәм башҡа күп элементтар инә. С. Ә б
дрәшитов. Йомортҡа ҡабыгы эзбиз һәм микро
элементтарга бай була. «Совет Баш ҡортоста

ченский микрорайонында яңы аэрофлот касса
лары асылды, «Совет Бапгкортостаны», 1986,

ны», 1986, 12 июнь.
МЙКСЕР [РУе. (и н гл.] и, 1. тех. Домна мейе
сенән алынып артабан эшкәртеү өсөн тәғәйен
ләнгән шыйыҡ суйынды ҡабул итеү һәм йыйыу
өсөн булған һауыт.
2. Һыуыҡ эсемлектәрҙе тиҙ генә бутау, йо
мортҡа һәм башҡаларҙы туҡыу, шулай уҡ крем,
йоктейл яһау өсөн хеҙмәт иткән электр приборы.
МИКСТҮРа [РУс. (лат,] и. Төрлө матдәне
бергә ҡушып яһаған шыйыҡ дарыу. Микстура

10 июнь.

эсеү,

МИКРОСКОП [РУС. (гр, ]

и. Ябай күҙ менән

күренмәгән бик ваҡ нәмәләрҙең йәки уларҙың
киҫәксәләрен ҙурайтып күрһәтә торған махсус
ҡорамал. Электрон микроскобы. М икроскоп

быялаһы. Микроскоптан ҡарау. Микроскоп
200 тапкыр ҙурайтҡанда кеше сәсе ҡәләм йыуан
лыҡ булып күренә,
МИКРОСКОПИК с, 1. Микроскоп ярҙамында
эшләнә торған. Микроскопик анализ. М икроско
пик тикшеренеүҙәр,
2. Бик бәләкәй, микроскоп аша ғына күренмә
ле. М икроскопик үҫемлек,
М И К РО С КО П Й Я [рус.] и, 1. Ябай күҙ менән
күренмәй торған бик ваҡ нәмәләрҙе күҙәтеү
ысулдарының дөйөм атамаһы.
2. Микроскоптың төҙөлөшө, ҡулланылышы
һәм микроскопик препараттарҙың әҙерләнеше
тураһындағы практик Фән.
МИКРОСТРУКТУРа [р ус.] и, махс. Ҡаты
еҫемдәрҙең микроскоп аша ғына күренгән иң ваҡ
эске төҙөлөш ө. Металл микроструктураһы,
■ Эзбиз менән бергә тупраҡҡа аралашҡан

кальций матдәһе тупраҡтың микроструктураһын
яҡшырта, «Совет Башҡортостаны», 1967, 17 ғи
нуар.

МИКРОФЙЛЬМ [рус, (гр, ] и. Ҡ улъяҙма,
баҫма йәки граФик документтың кино йәки Фотоплёнкаға ныҡ бәләкәйләтеп төшөргән күсермәһе.
МИКРОФЛОРа [РУс. <гР.] и. Тәбиғи шарт
тарҙа (тупраҡта, һауала, аҙыҡта һ. б.) була тор
ған микроорганизмдар. Башҡорт ҡымыҙының
микрофлораһын өйрәнеүҙә уңыштарын билдәләп
Х алы ҡ хужалыгы ҡаҙаныштары күргәҙмәһе
И ван Андреевич Сайгинды алтын миҙал ,, менән
наградланы, Н. Ильясов.
МИКРОФОН [РуС. < гр. ] и. Тауыш тулҡында
рын электр тулҡындарына әйләндерә торған при
бор (тауышты көсәйтеү йәки алыҫҡа ишеттереү
өсөн ҡулланыла). Микрофон трубкаһы. М икро

фон мембранаһы, ш һөйләгән кешенең тауышы
микрофон тигән аппараттан үтә лә көсәйтелеп
һау ага сыгарыла, С. агиш.
МИКРОФОТОГРАФИЯ [рус,] и, 1. Микро
скоп ярҙамында ҙурайтылған объекттың Фотоға
төш өрөлөүе.
2. Микроскоп ярҙамында төшөрөп алынға
объекттың ҙурайтылған Фотоһы.
МИКРОЭЛЕМЕНТ [РУС.] и. Үҫемлек һәм
хайуан организмында бик аҙ миҡдарҙа ғына б у 
ла торған химик элемент. Микроэлементтарга

бор, баҡыр, цинк, молибден, марганец, кобальт,

МИКТӘТЕҮ ҡ. диал. Киңгәтеү. Урмандары
быҙҙа солоҡтарыбыҙ, йылгаларҙа һуҫарҙары
быҙ, яландарҙа төлкөләребеҙ, быуаларҙа ҡон
доҙҙарыбыҙ бөтмәһә, яһаҡ түләү генә беҙҙе миктәтмәҫ. Ғ. Хөсәйенов.
МИКТӘҮ ҡ. диал. Киңгәү. Уйлап торһаң,
берәүҙәр донъя мәшәҡәттәренән йонсоп ауырый,
икенселәре ишле бала үҫтереп миктәй, Ғ. В ә
лиев. Уртансы улдары М иңнегәзиз өсөнсө йыл
әрәм булып ҡуйҙы,. Ошонан һуң миктәп ҡалды
Әсҡәпъямал апай, Р. Солтангәрәев.
м и ҡ а н и. диал. Мыйылдаҡ.
МИҠДаР [гәр,] и, 1. Берәй нәмәнең иҫәбе, кү
ләме. Миҡдарын билдәләү, ш [Садри:] Туҡта,
ҡарайым әле, кеҫәләге сәрмиә тейешле миҡдарҙы
тәшкил итәме икән. Ғ. Ибраһимов.
2. Ваҡыт күләме; сама. М өслим старшина а у
ылында дүрт йыл миҡдары галимлыҡта торҙом,
«Батыршаның хаты».
МИЛ [РУС. миля < ингл,] и. Төрлө илдә төрлө
иҫәп менән йөрөтөлгән юл үлсәү берәмеге. Р ус

милы,

МИЛаД [гәр,] и, иҫк. Дини ҡарашса, Ғайса
пәйғәмбәр тыуған тип иҫәпләнгән көн.
ф Ҡ абләл мнлад иҫк, христиан эраһынан
элек. Бәндәл милад иҫк, христиан эраһынан
һуң-

МИЛаДИ [гәр,] с, 1. Миладтан башланған.
Миладн йыл Ғайса пәйғәмбәрҙең тыуған көнөнән
иҫәпләнгән хәҙерге календарь йылы.
2.
и, мәг. Христиандарҙа ҡабул ителгән йыл
иҫәбе. Боронго илаһи ханимдар быны миладиҙан
өс йөҙ йыл әүәл үк изге һугышҡа өндәү ишараһы
итеп төшөндөргән, Ғ. Ибраһимов.
МИЛЕК [гәр,] и, 1. К емдеңдер йәки нимәнеңдер ҡарамағында булып, матди хәлде билдәлә
гән бөтә нәмә, бөтә байлыҡ; мөлкәт. Дәүләт м ил

ке, К олхоз милке. Х осуси милек, ш Дәүләт м ил
ке — бөтә совет халҡы ның дөйөм байлыгы, со
циалистик милектең төп формаһы. Ер, ер аҫты
байлыҡтары , һыуҙар, урмандар фәҡәт дәүләт
милке булып тора. «Башҡорт аССР-ының Кон
ституцияһы», 1984.
2.
К емдеңдер йәки нимәнеңдер биләгән ере;
биләмә. А ҡ ҡуянҡай ҡаса милкенә, Аҡбуҙатҡай
ҡуймай иркенә (Халыҡ йырынан).
МИЛЕКЛЕ с. Мал-мөлкәтле, бай. М илекле

синыфтар,

МИЛЕКСЕ и. Х осуси милек
МИЛЕКСЕЛЕК и. Милеккә

эйәһе.
эйә булған хәл.

Ваҡ м илекселеккә нигеҙләнгән хужалыҡ.
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М И Л И Т аР И ЗА Ц И Я [рус.] и. Империалистик
дәүләттәрҙә бөтә ЭКОНОМИК һәм политиК тормош
тоң илбаҪарлык максатына буиһондоролоүы;
хәрби идара методының гражданлыҡ мөнәсәбәт
тәре өлКәЬенә күсерелеш е.
милитаризацияланыу ҡ. төш, ҡар, ми
литарнзаңиялаү.
милитаризациялау ҡ. ИмпериалисТиК
дәүләттәрҙә бөтә экономии Ьәм политик тормош
то илбаҫарлыҡ маҡсатына бУйһондороУ; хәрби
идара методын гражданлыҡ мөнәсәбәттәре өлкәҺенә күсереү; хәрбиләш тереү.
МИЛИТарЙЗМ [РУС. (лат,] и, 1. Империали
стик дәүләттәрҙең илде хәрбиләш тереү Ьәм баҫҡынсылыҡҡа әҙерләү политикаһы.
2. Капиталистик илдәрҙәге хәрби ҡатламдың
политик хакимлығы.
МИЛИТарИСТ [РУс. ] и. Милитаризм яҡлы ке
ше, милитаризм политикаһы алып барған кеше.
МИЛИТарИСТИК с. Милитаризмға мөнәсә
бәтле. Милитаристик политика,
М ИЛИ ЦИ О НЁр [рус,] и. Йәмғиәт тәртибен
һаҡлаусы милиция хеҙмәткәре. Участка м или

м и л л и а р д л а ғ а н сама һ. Миллиард тирә
һе. М иллиардлаган һум аҡса,
м и л л и а р д л а п 1. сама һ. Миллиард тирә
һе, миллиардҡа яҡын. М иллиардлап кеше,
2. р. Миллиард итеп, миллиард иҫәбенән. М и л
лиардлап һанау,
МИЛЛИҒр АММ [рус.] и, Ғрамдыңмеңдән бер
өлөшө.

МИЛЛИМЁТр [рус, ( лат.] и. Метрҙың меңдән
бер өлөпш.

МИЛЛИМЕТРЛаП р. Миллиметрға һалып.
Миллиметрлап үлсәү.
МИЛЛИОН [рус, (ф р,] төп һ. 1 .1 000 000 һа
ны. И ке миллион. Өс миллиондан артыҡ, / Берәй
нәмәнең 1 000 000-ға тиң иҫәбе. Биш миллион
һум, ш Сталинград өсөн һугышта ике яҡтан бө
тәһе 2 м иллион кеше ҡатнашты. Б ы л гигант һугышты бөтә донья күҙәтте. «Оовет Башҡорто
станы», 1968, 25 ғинуар.
2. Бик күп, иҫәпһеҙ күп. Мең вә м иллион

ционеры, Пост милиционеры.
М ИЛЙЦИЯ [РУс. (лат,] и. 1. ОООР-ҙа йәмғи

йорт-йыһаздар кем өсөн билдәләнделәр? Кем
өсөн миллион әсирҙәр ут йотоп этләнделәр?
Т. Йәнәби. / и. мәг, күпл. Бик күп халыҡ, бик күп
кеше. М иллиондар теләге,
МИЛЛИОНЁр [рус, <Фр.] и, 1. Миллионлаған

әт тәртибен һәм именлеген һаҡлаү бурысы баш
ҡарған дәүләт органы. Тимер юл милицияһы.

һумға йәки башҡа аҡса берәмегенә торош итер
лек байлығы булған милек хужаһы. Револю ция

Х алы ҡ милицияһы, ш М илиция эшмәкәрлеген
дә ҡала һәм ауылдарҙа, йәмәғәт урындарында,
транспорт магистралендә өлгөлө тәртипте тәь
мин итеү төп хәстәрлектәрҙең береһе булы п тора.

дәһшәтле һәм ҡапыл башланды. М оңһоҙораҡ
ҡылыҡлы миллионер Ф азлый Әхмәровты, боҙ
өҫтөнә алып ташлаган балыҡ һымаҡ, сараһыҙ
хәлгә ҡалдырҙы, Б. Бикбай.

«Оовет Башҡортостаны», 1986, 29 ғинүар. / Шул
ойошманың үрындағы идараһы. М илиция на

2. Кереме миллион йәки миллионлаған һум ме
нән иҫәпләнгән колхоз. М иллионерҙар сафына

күтәрелгән колхоз,
3. һөйл. Миллион йәки миллионлаған кило

чальнигы. М илиция бүлеге,
2. йыйн, һөйл. Милиция хеҙмәткәре; мили
ционер.— Иптәш, һин ҡайҙан килгән милиция?

метр юл үткән кеше.

Ғ. Хәйри.
МИЛЛИ с. 1. Милләткә мөнәсәбәтле. М илли

м и л л и о н л а ғ а н сама һ. Бер нисә миллион
тирәһе. М иллионлаган баш һарыҡ. М иллион-

политика. М илли мәсьәлә. М илли бәйһеҙлек
өсөн көрәш, ■ Ҡ урай — башҡорт халҡының
милли музыка ҡоралы, Ғ. Оөләймәнов. К үп м ил
ләтле Совет дәүләте өсөн милли мөнәсәбәттәрҙе
үҫтереү гәйәт ҙур әһәмиәткә эйә, «Оовет Баш

ланган кеше,
м и л л и о н л а п 1. сама һ. Миллион тирәһе,
миллионға яҡын. М иллионлап кеше. М иллион
лап килеп алыу,
2. р. Миллион итеп, миллион иҫәбенән. М ил
лионлап иҫәпләү.
МИЛЛӘТ [гәр.] и, 1. Теле, ере, экономик тор

М илли флаг.

мошо, психологик үҙенсәлектәре, культура һәм
көнкүреш уртаҡлығы менән билдәләнгән, капи
талистик йәки социалистик етештереү ысүлдары
нигеҙендә тарихи яҡтан бер бөтөн булып ойош
ҡан халыҡ. Башҡорт милләте. Рус милләте.
2. Дәүләт, ил. Берләш кән Милләттәр Ойош

ҡортостаны», 1986, 26 февраль.
2. Билдәле бер илгә мөнәсәбәтле. М илли гимн.

3. Милләттең үҙенсәлектәрен сағылдырған,
теге йәки был милләткә хас. М илли культура.

М илли телдәр. М илли бейеү. М илли гәҙәт.
4. Айырым, аҙ һанлы халыҡтарға ҡараған.

М илли райондар.
ф Миллл аҙсылыҡ илдең төп халҡы менән
сағыштырғанда һан яғынан аҙсылыҡты тәшкил
иткән милләт. Совет Власы м илли аҙсылыҡ х а 
лыҡтарының мәнфәгәтен яҡлай, «Ағиҙел», 1965,
№

11.

МИЛЛИАрД [РуС. <фр. ] төп һ, 1.1 000 000 000
һаны. Өс миллиард. Биш миллиард ярым. / Б е
рәй нәмәнең 1 000 000 000-ҡа тиң иҫәбе. Ике м ил

лиард һум, ш Бер генә йәй эсендә бер ҡорт күсе
сирек миллиардка яҡын сәскәнән бал йыя, «Ағи

маһы.
МИЛЛӘТПӘр ҮӘр [фарс.] и, иҫк, кит. Үҙ
милләтен яратҡан кеше; илһөйәр, патриот.
МИЛЛӘТСЕ и, 1. Милләтселек (1 мәғ.) ҡара
шында торған кеще. Башҡорт милләтселәре та

рафынан алданган башҡорт гәскәрҙәре Совет
власы ягына сыҡтылар, Р. Ҡузыев. Хөсәйен
Ямашев милләтселәрҙең, байҙар синыфының иц
ҙур дошманы булган. 3 . Шәрҡи.

2.
Милли азатлыҡ яҡлы бүлып, шүның өсөн
көрәшкән кеше.
ҙел», 1967, № 3.
МИЛЛӘТСЕЛЕК и. 1. Бер милләтте икенсе
2.
и. мәг, күпл. Кем йәки ниҙеңдер бик ҙур
һенән өҫтөн ҡуйыуға нигеҙләнгән идеология
иҫәбе, иҫәпһеҙ күп һаны. Миллиардтар елгә
һәм политика. Буржуаз милләтселек.
осто.
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2. Бойондороҡло илдәрҙә империализмға, ко
лониализмға ҠарШы милли бойондор°ҡҺоҙлоҠ
өсөн йүнәлтелгән милли хәрәкәт.
МИЛЛӘТТӘШи, Вер милләттән бүлған кеше
ләр (бер-береһенә тсарата).
МИЛТӘ [РУС. Фитиль] и. Кәрәсин менән э т 
ләгән (шәм һ . б.) приборҙарҙа яндырыү өсөн х е ҙ 
мәт иткән таҫма, бәй һыматс нәмә. Шәм милтәһе.

дәрестә күргәҙмә материал итеп файҙаланам,
М. Талси. [Ныязгол:] Минең уга ҡалган көнөм юҡ
әле. Әйҙә үҙе яҡшы булһа, минән эш ҡалмаҫ.

Примус милтәһе. Милтә яһау,
МИЛӘҮШӘ [фарс,] и, 1. Ҡыҫтса һабаҡлы, ял
тыр яҫы япраҡлы, көрән, һирәкләп аҡ йәки төрлө
төҫтәге сәскәле үҫемлек. А ла миләүшә. Алтай

миләүшәһе, ш Уйсанланып башын түбән эйер
сәскәләргә сумган миләүшә, X. Ҡ Унаҡбай.
2. М иләүшәләр, миләүшә һымаҡгар бот. Төр
лө миләүш әләрҙе үҙ эсенә алған үҫемлектәр
ғаиләһенең дөйөм атамаһы.
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
МИЛӘШи, 1. Ғөлйемеш сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған абаға япраҡлы һарғылт ҡыҙыл төҫтәге
әскелтем емешле ағас; мышар. Балан, миләш

агастарының ап-ак сәскәләре күптән ҡойолоп,
улар урынына, ҡыйбатлы мәрйен кеүек, ҡыпҡыҙыл емештәре тәлгәшләнгән, Н. Ҡәрип.
2. Illvл ағастың емеше. М иләш вареньеһы,
МИЛӘШЛЕК и . Миләш күп үҫкән Урын.
Яҡындагы миләш лек. М иләш леккә барыу,

МИЛӘШЛӘНЕҮ ҡ. Сәскәһе ҡойолоп, миләш
кә тумалыу. М иләш ләнеү осоро.
МИМЕЙ и. бал. Имсәк. Мимей биреү.
мимика [РУС. <гР.] и. 1. Биттең, йөҙҙөң
эске тойғоларҙы сағылдырған хәрәкәте. Мимика

менән һөйләү.
2. Шундай хәрәкәттәр менән эске тойғоно күр
һәтеү оҫталығы. Дирижёрҙың ҡ ул хәрәкәттәре,

мимикаһы музыканттарга асыҡ, аңлайышлы.
«ағи ҙел », 1968, № 3.

МИМИКрЙЯ [РуС. < ингл. ] и. биол. Ҡайһы бер
йәнлек һәм үҫемлектәрҙең төҫө йәки рәүеш е ме
нән б а т ҡ а йәнлек һәм үҫемлектәргә йәки тирә
ләге тәбиғи нәмәләргә оҡшауынан ғибәрәт бул
ған һаҡланыу сараһы.
МИМОЗа [Рг/С. ( гр.\ и. 1. Бер нәмә тейгәндә
япрағын төрә торған тропик үҫемлек (ағас,
ҡыуаҡ, лиана).
2. Хуш өҫле, ваҡ ҡына йомшаҡ һары сәскәле,
мәңге йәшел субтропик акация төрө. Мимозаның
һары сәскәһенән хуш буй саңы аңҡып бөркөлдө,
япраҡтары төнгә һарылды, яратышҡан дуҫтар
шикелле, С , Ҡ удаш .

мимылдатыу ҡ. Төрлө яҡҡа йөрөтөп уй
наҡлатыу (һимеҙ тәнде, ауыҙ-морондо). Тыпыртыпыр трат-та-та,. Мимылдатып ваҡ баҫа Эш
һуңында күңел асыу, вәт килешә, исмаһам!
Т. Йәнәби.

МИМЫЛДаУ ҡ. Төрлө яҡҡа йөрөп, уйнаҡлап
тороу (ауы ҙ — моронға, итләс тәнгә ҡарата).
[Баттал] Ғ әлимәнең тулы беләктәренә, мимылдап
торган тулы күкрәгенә ялмап ҡарай. А. Таһиров.
Фәнистең күҙ алдына ауыҙҙары мимылдап тор
ган бәләкәс теремек һеңлеһе килеп баҫты. р . Ни
замов.
МИН (минең, миңә, мине, минән, миндә) зат
а. 1. Һөйләүсе үҙен күрһәткәндә, үҙен атағанда
ҡулланыла. [Сәгиҙә:] Мин был диаграммаларҙы

Һ. Дәүләтшина.
2. Ш әхес булараҡ үҙеңде атағанда һәм ФилосоФик төшөнсә булараҡ субъектты белдергәндә
ҡулланыла. Уңыштарҙы һанаганда, «мин» дән

башлай у л һүҙҙе. Кәмселекте фашлаганда эшкә
ҡуша гел «һеҙ» ҙе. М. Басыров.
ф Мин кем ( йәки үҙем ) үҙен бик шәпкә һанап
йөрөгән кешегә ҡарата әйтелә. Бөтә байлыҡтың
дүрттән берен биләп, мин кем тип ятҡан Зариф
байҙарҙың һырт һөйәген һындырып, колхоз тө
ҙөнөк, И. Ғиззәтүллин. Мин — мнн икән, мин кем
икән ҡар, мин кем. Мин — мин икән, мин кем
икән тип, тирә-яҡтагыларга баш аша гына ҡарап,
һауаланып йөрөй торган кешенең бер нисә сәгәт
эсендә ш улай нык үҙгәреүе Зиннәтуллага бик
сәйер тойолдо, Ф. Әсәнов. Млн әйтәм кем менән
дер икәү-ара булған хәбәрҙе башҡа кешегә
һөйләгәндә ҡыҫтырыла торған инеш һөйләм.

[Ғариф:] Ашыҡмай тор, мин әйтәм, тәүҙә аҡыл
үҫтер. Б. Бикбай. Минән киткәнсе, эйәһенә етКәнсе берәй эште урынына еткереп эшләмәгән
кешегә ҡарата әйтелә. Миңә ҡалһа үҙ фекереңде
әйткәндә ҡулланыла. Миңә ҡалһа, мин ҡуш ҡ у л 
лап риза. Миңә тимәгәйе әһәмиәте юҡ, барыбер,
тигән мәғәнәлә, кире мөнәсәбәтте белдерә. Улар
ға эш булһа булды, аръягы миңә тимәгәйе сәсрәп
китһен, аға й (йәки атай, апай) оло мин ҙур оло
кешегә хөрмәт күрһәтеү йәки юл биреү урынына
ү ҙе алға сыҡҡан кешегә ҡарата әйтелә. Һин дә
мин ҡар. һян.
МЙНа [Р ус. < Фр.] и. 1. Һыуға йәки ергә ҡуйы
ла торған шартлатҡыс матдәле снаряд. Аҫмалы

мина. Йөҙгөс мина. Танк минаһы. Мина алыу.
Мина ҡуйыу. Мина эҙләү, I [ М ина эҙләгес. Мина
кәртәһе дошман юлына миналар ҡуйып яһаған
ҡаршылыҡ.
2.
Минометтан ата торған шартлағыс снаряд.

Ярсыҡлы мина. ш Я р өҫтөндә бер нисә миномёт
тауышы ишетелде, у л арала булмай, унлаган ми
на бер-бер артлы һыҙгырышып, башҡорттарҙың
баш тәңгәленән генә үтеп китте. Ә. Ихсан.
м и н а л а н ы у ҡ. төш. ҡар. миналау. Дошман
килер юлдар миналанды, тимерсыбыҡ үткәрел
де. С. Әлибаев,
м и н а л а т ы у ҡ. йөкм. ҡар. миналау.
М И Н а Л а У ҡ. Мина һалыу, мина ҡуйыу. М и
налап сыгыу. Юлдгя м иналау.
МИНаЛаУСЫ и. ҡар. минасы.
МИНаЛЫ с. Мина ҡуйылған. М иналы ялан.
МИНаСЫ и. 1. Урын-ерҙе йәки ниндәйҙер
объектты миналау һәм минаһыҙлау, шулай уҡ
дошман нығытмаларын шартлатыу өсөн ер аҫты
нан ҡаҙып инеү эштәре менән шөғөлләнгән бел
гес; минёр. Минасылар төркөмө, ш Командир
алдан юл әрсеп барган минасылар .. менән бергә
атланы, Ә. Ихсан.
2.
Карапта мина ҡоралдары менән эш иткән
белгес.
МИНаһЫҘЛаУ ҡ. Миналы урындарҙы мина
нан таҙартыу. Яланды минаһыҙлау.
МИНДАЛЬ [РУс. < гр, ] и, 1. Гөлйемеш сәскәле
ләр ғаиләһенә ҡараған тал япраҡлы сәтләүек
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һымаҡ емешле көньяҡ ағасы. М индаль аға-

МИНИМаЛЬ [РУС. минимальный] с. Сағыш
тырмаса иң бәләкәй, иң әҙ; киреһе максималь.

сы,
2. Шул ағастың емеше. М индаль майы. М ин
даль сәтләүеге. М индаль һөтө,
МИНДЕК и, Сабыныу өсөн бәйләнгән ҡайын
япрағы; япраҡ. Миндек бәйләү. М индек беше
реү, Миндек менән сабыныу,

МИНДЕКЛӘҮ ҡ.

Миндек йәки миндек һымаҡ

итеү. Миндекләп бәйләү,
МИНЕКЕ эйл, а, 1. Теге йәки был нәмәнең бе
ренсе зат исеменән һөйләүсегә ҡарағанын белде
рә. Китап минеке, ш [Айҙар:] К ы ҙ минеке, кемгә

бирһәм дә, күпме мәһәр алһам да, үҙ ҡулымда.
Һ. Дәүләтшина.
2. и. мәг, һөйл, Ир-ҡатыны, ҡатын ире тура
һында. Минеке өйҙә юҡ, j j күпл. Һөйләүсе ке
шенең ғаиләһе. М инекеләргә сәләм әйт,
МИНЕҢСӘр, 1. Мин әйткәнсә, мин үйлағанса.

Мин үҙем һәр бер тәртипкә буйһонам, тик һәр
бер тәртиптең минеңсә булы уы гына кәрәк.
Ғ. Хәйри.
2. Мин ҡушҡанса, мин өйрәткәнсә. Минеңсә

эшлә. Минеңсә уҡы. Минеңсә йырла.
3. инш. мәг. Һөйләүсенең үҙ Фекеренә, үҙ
тәжрибәһенә таянып һөйләүен белдерә. [Ғәләү:]
Минеңсә, бына иптәш Мырҙабаева бригадаһы
нан башлау яҡшыраҡ булыр, Б. Викбай.
МИНЁр [РУС. <ФР.] и, ҡар, минасы.
МИНЕрАЛ [рус. (ф р.] и. Ғау тоҡомо, рУда,
метеорит эсенә инеп химик составы һәм Физик
үҙенсәлеге менән бер төрлөрәк булған тәбиғи
есем.
МИНЕраЛЛаНЫУ ҡ. Минераль тоҙҙарға
туйыныу.
МИНЕраЛЛАШЫУ ҡ. Минералға әүерелеү
(органик матдәләргә ҡарата).
М ИНЕр АЛОГ и. [рус.] и. Минералогия буй
ынса белгес.
МИНЕраЛОГИК с. Минералогияға мөнәсә
бәтле. Минералогик өлгөләр,
М ИНЕр а Л О Ш Я [РУС. (ф р,] и. М инералдар
тураһындағы Фән. М инералогия музейы.
М ИНЕр а Л Ь [рус. минеральный] с. Минерал
дан торған. М инераль матдә, / Составында ми
нералдар булған, минераллы. М инераль аш ла
ма, М инераль һыуҙар, ■ Башҡортостанда ми

нераль һыу, боҫ, газ һәм мәте сыгып ятҡан и л
ленән артыҡ урын билдәле, М. Хисмәтов.
М ИНИаТҠ)р [рус, миниатюрный] с, 1. Мини
атюраға (1, 2 мәғ.) мөнәсәбәте булған. Миниатюр
картиналар. Миниатюр хәреф.
2. Бик бәләкәй. Миниатюр һүрәт, /Б әл әк әй
һәм нәФис. Миниатюр кәүҙә,
миниатюра [р у с . (ит.] и. 1. Боронғо ҡулъяҙма китап биттәрендә эстәлекте иллюстрация
лау йәки ҡулъяҙманы биҙәү өсөн буяп эшләнгән
бәләкәй һүрәт йәки баш хәреФ.
2. Оҫта һәм нәфис эшләнгән бәләкәй генә
картина иәки сәнғәте.
3. Бик бәләкәй күләмле әҙәби иәки музыкаль
әҫәр. Шуберт миниатюралары. Чехов мини

атюралары,

МИНИаТЮрСЫ и, 1. Миниатюралар яһаған
рәссам.
2. Миниатюралар авторы.
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М инималь талап. Минималь алыҫлыҡ.
МИНИМУМ [рус. < лат.] и, 1. Талап ителгән
иң бәләкәй күләм; киреһе максимум. Тейешле
эштең минимумы, Минимумга ҡыҫҡартыу (кә
метеү).
2. Ниндәйҙер бер әлкәлә эшләү өсөн кәрәк
һаналған белем һәм сараларҙың йыйылмаһы.

Агротехник минимум. Кандидатлыҡ минимумы.
Технологик минимум, Ц Минимум хеҙмәт көнө.
Минимум эш хаҡы.
ф Көнкүреш минимумы көнкүреште тәьмин
итерлҫк иң әҙ аҡса.
МИНИСТЕРСТВО [рус.] и, ҡар, министрлыҡ.
МИНЙСТр [РУС. < фр, ] и, Министрлыҡтың
(1 мәғ.) башында торған хөкүмәт ағзаһы. А уы л

хужалыгы министры. Юстиция министры,
МИНИСТрЛЫҠ и, 1. Дәүләт идараһының
хужалыҡтың йәки идаралыҡтың айырым бер
тармағы менән етәкселек иткән үҙәк органы.

һ а улы ҡ һаҡлау министрлыгы,
2. Бурж уаз парламентаризм системаһында
шул хөкүмәттең министрҙар составы.
3. һөйл. Министр вазиФаһы; министр хеҙмәте.

Министрлыҡҡа һайлау,
МИНЛЕК и. Кешемен тигән ғорурлыҡ. [Й ән
тимер] төрлө яҡлап иҙергә, минең минлегемде
аяҡ аҫтына һалып тапарга тырыш[а]. С. Агиш.
МИН-МИНЛЕК и. Кешенең үҙ-үҙен ҙурға,
шәпкә ҡуйыуы; маһайыусанлыҡ, тәкәбберлек,
һауалылыҡ. [Әнисә:] — һ и н һугышыу менән

өслө алыуҙы гына насар ҡылыҡ тип беләһеңме
ни? Ә тупаҫлыҡ, мин-минлек, эш һөймәү? Бы~
ларҙан да насарыраҡ гәҙәт бармы? Р. Ғабдрах
манов.

МИН-МИНЛЕКЛЕ с. Ү ҙ-үҙен ҙурға., шәпкә
ҡуйыусан, үҙен генә уйлаусан; маһайыусан.
Д онъяла .. мин-минлекле кеше менән бергә то
роп, тереклек итеү ҡәҙәр ауыр эш бик әҙ була.
М. ҒаФури.

МИН-МИНЛӘНЕҮ ҡ. Ү ҙеңде ҙурға, шәпкә
ҡуйыу; үҙеңде башҡаларҙан өҫтөн һанау; маһа
йыу, тәкәбберләнеү. М ин-минләнеп йөрөү.
МИННӘТ [гәр.] иҫк. и . 1. Кешегә күрһәткән
яҡшылыҡ; изгелек. / Яҡшылыҡҡа каршы эшлән
гән яҡшылыҡ, кешенең яҡшылығы ҡарата рәх
мәт тойғоһо.
2.
Күрһәткән яҡшылығыңды кешенең иҫенә
төшөрөп, төртөп әйткән һүҙ. Булдыҡһыҙ яуыз
дарга юлдаш булһан,, әҙ генә нәмәһенә ҡылыр
миннәт. М. ҒаФури.
□
Миннәт итеү (йәки ҡылыу) яҡшылыҡ
эшләү.
#
Еймә кеше миннәтен, ей ҡулыңдың хеҙм ә
тен, Әйтем. Миннәт менән ҡоймаҡ ашауҙан, мин
нәтһеҙ таяҡ ашау яҡшыраҡ. Әйтем.
МИННӘТСЕЛ с, иҫк. Ҡылған яҡшылығына
яҡшылыҡ көтөүсән. Миннәт сел кеше.
МИНОМЁТ [рус,] и . Шыма кәбәкле ултырт
малы туп. Миномёт взводы. Минометтан атыу.
МИНОМЕТСЫ и. Миномёт ғәскәрендә хеҙмәт
иткән хәрби кеше; миномёттан атыусы. Дошман

беҙҙең һугышсыларҙы Днепрга кире төшөрөп
батырыу өсөн ун тапҡыр атакага күтәрелеп ка-
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раһа л а , ҡыйыу миномётсылар уларҙы .. үткәр
мәне, Ә. И хсан.
МИНОНОС [РУс. миноносец] и, 19 быуаттың
икенсе яртыһында һәм 20 быуат башындағы тор
педалар менән ҡоралланған хәрби карап.
МИНОР [РУС. < Фр.] и, муз. Бәләкәй терцияға
ҡоролоп, моңло бер көй хасил иткән берҙәм тау
ыштар теҙеме; киреһе мажор.
МИНОҒЛЫ с. Минор тауыш теҙмәһенә нигеҙ
ләнгән. М инорлы аккорд. М инорлы гамма,
МИНУС [рус, < лат.] и, мат, 1. алыу ғәмәлен
йәки кире дәүм әлде күрһәтә торған тамға [ — ];
киреһе плюс.
2. Ике һан араһында икенсеһенең тәүгеһенән
алынғанын күрһәтер өсөн ҡулланыла. Биш ми

батырҙың миң булып ҡалды иленә. «Ҡ араһа

нус өс,
3. Математикала: кире һан. / Һауа темпера
тураһының нулдэн түбән булыуын белдергән
тамға. М инус 20 градус,
4. Уҡыусының белем һәм тәртип кимәлен баһа
лағанда тейешле баһанан ҡайтышыраҡ булыуын
күрһәтә. М инус биш ҡуйыу,
5. күсм. һөйл. Берәй кешеләге, эштәге тиҫкәре
яҡ; кәмселек. Эштәге минустарҙы бөтөрөү,
М И Н УТ [руС. минута < лат, ] и, 1. Сәғәттең
алтмыштан бер өлөшөнә тигеҙ булған ваҡыт
берәмеге; 60 секунд. Бер нисә минут. Минут һа

йын.
2. Бик ҡыҫҡа ваҡыт. Бер минут эсендә. Буш
минутта, ■ Бер минутта ташты күцелем, бер

минутта булды ут, берсә янды, берсә туцды, ба
рыһы булды бер минут. Ш. Бабич.
3. Билдәле бер ваҡыт, саҡ. К үңелле минут
тар, ш Бөгөндә лә суйыр ташы менән тулҡын
итәгенә таянып, Чапаевтың йөҙгән минуттарын
хәтерләйҙәр Урал ярҙары ,, р . Ниғмәти.
4. махс. Мөйөш һәм дуғаны үлсәү берәмеге
(градустың 1 /6 0 өлөшөнә тиң)
ф Теләгән ( йәки һәр) минут һәр мәл. Мину
ты — сәғәте менән шунда уҡ, бик тиҙ арала.
МИНУТЛаПр, 1. Минут иҫәбенән сығып. М и

нутлап һанау. Минутлап көтөү,
2. Минут самаһы, минут тирәһе. Егерме биш
минутлап ваҡыт үтте, ■ Дәрес башланырҙа
бары ун биш минутлап ҡына ваҡыт ҡалды, ә беҙ
әле һаман Xәмиттең сумкаһын эҙләйбеҙ, С. агиш.
МИНУТЛЫ с. Минут эсендә башҡарыла тор
ған. Минутлы эш. Минутлы осрашыу.
МИНУТЛЫҠ 1с. Бер минутҡа иҫәпле. Минут
лыҡ тәнәфес, / Бик ҡыҫҡа ваҡытлы. Минутлыҡ
эш,
МИНУТЛЫҠ 2 и. Сәғәттең минут иҫәбен күр
һәтә торған теле. Сәғәттең минутлыгы биштә
тора,
МИНУТЫНДа р. Шул уҡ мәлдә, бик ҡыҫҡа
ваҡыт эсендә. Минутында гына эшләп булмай,
МИҢ и. Тәндәге тыумыштан булған тап йәки
төйөрсөк. Ҡара миң. Ҡ ыҙыл миң, ■ һы лы убикә,
һылыу туташ, ҡыҙ солтаны, бит уртаңда ҡара
миң бар — бит сулпаны, Ш. Бабич. М иңлебайҙың ҡолаҡ һыргаһында борсаҡ хәтле генә ҡыҙыл
миң бар, Боронго ырым буйынса, миңе аҙмаһын
өсөн, уны М иңлебай тип атагандар. 3 . Биишева.
ф Миң булып ҡалыу ныҡ урын алып, оно
толмаҫлыҡ, бөтмәҫлек булып ҡалыу, һ ү ҙе

ҡал».

МИҢТӘрЕЛЕҮ

ҡ. төш. ҡар. миңгәреү. Бик

ҙур эш миңгәрелде,

МИҢТӘРЕҮ ҡ. Ҙур, ауыр эш -хәлде еңеү,
атҡарыу. [Бабай:] Йылыраҡ саҡта миңгәреп

ҡалырга, ҡышҡа бик ныҡ әҙерләнергә кәрәк
а . Игебаев. [ Ҡарамырҙа:] Ай-Һай, бик ҙур эш
м иңгәрҙең , бына күр инде күҙең менән. X. Ғәби
тов.
МИҢГӘТЕҮ ҡ. диал. Киңгәтеү.
МИҢГӘҮ ҡ. диал. Киңгәү. Ғариф улла ҡарт
ауырыуҙан миңгәп йыгылган. Н. Мусин.
МИҢЛЕ с. Миңе булған. М иңле ҡыҙ. М иңле

булы у.

МИҢЛӘНЕҮ ҡ. Миңле булыу. Ҡ уңыр Һылыу,
ҡыйгас ҡаш, эйәге-бите уйылган, һул битенең
уртаһы күҙ ҡараһындай миңләнгән, «Урал ба
тыр».
М ИҢ р ӘТЕҮ ҡ. Миңрәүгә әйләндереү, миңрәү
итеү. [Ғариф:] Юҡ менән башымды ҡатырмагыҙ,
миңрәтмәгеҙ, Ғ. Хәйри. Бөркөү һауа тәнде әлһе
рәтә, башты миңрәтә, В. Н аФиков.
МИҢрӘҮ 1 ҡ. ауы р тормоштан, ауырыуҙан,
ҡаты ҡайғынан, иҫ, аҡыл томаланыу. Гөлйөҙөм-

дөң төн йоҡоһо күрмәй миңрәгән башы был һо
рау га яуап бирә алмай, Ф. Иҫәнғолов.

МИҢрӘҮ2 е. 1. Иҫ, аҡыл томаланып, Фекер
асыҡлығы юйылған; аңра. Ләләнең бер ҙә төҫө
юҡ, миңрәү һымавыраҡ булып киткән, Б. Бик
бай.
2. Тиҙ генә аңлап бармай торған; аңыш.
МИҢрӘҮЛӘНЕҮ ҡ. Миңрәүгә, аңраға әйлә
неү. М иңрәүләнеп ҡалыу, ■ Гәүһәрҙең маңла
йына һалҡын тир бәреп сыҡты, К үҙ алдары ҡа
раңғыланып, башы әйләнеп китте лә, байтаҡ
ваҡыт миңрәүләнеп ултырҙы, И. Ғиззәтуллин.
МИҢрӘҮЛӘТЕҮ ҡ. Миңрәүгә, аңраға әйләндерёү. [Саматтың әсәһе:] Боҙҙолар баламды, ..
миңрәүләттеләр, Йә инде, уҡымай белә торган
бала сике» алып ҡайта башланы, К. Мәргән.
МИОКАрД [рус, ( гр, ] и, анат. Йөрәктең төп
массаһын тәшкил иткән ит ҡатламы. Миокард
инфаркты,
МИОКарДЙТ [рус,] и. мед, Йөрәк итенең,
миокардтың сире.
МИр 1 [рус,] и, һөйл. Йәмәғәт, халыҡ, ил хал
ҡы. [Ологатай:] Ҡарт көнөмдә битемә ҡара я ҡ 

ты, мир алдына рисуай итте бәдбәхет ҡыҙыҡай!
Н. Иҙелбай. Мир балы диал. туй өсөн күмәкләп
ҡойған бал; күмәк бал.
М Ир 2 и. ҡар. әмир 1.
МИр аБ Ё Л Ь [рус. (ф р .] и. 1. Емеш ағасы,
сливаның, бер төрө; ваҡ һары слива. М ирабель

агасы.
2. Шул ағастың емеше. М ирабель вареньеһы,
МИраБИЛЙТ [рус, ( лат, ] и, мин, аҡ төҫтәге
кристаллик минерал; глаубер тоҙо (медицинала,
быяла һәм химия промышленносында ҡулла
ныла).
М Ир АЖ [рус, ( фр.] и, 1. ҡар. һағым.
2. күсм. Ерлекһеҙ хыял. Мираждарга сумыу,
МИРаҪ [ғәр.] и, 1. Үлгән кешенән кемдеңдер
ҡарамағына күскән мал-мөлкәт, байлыҡ. Мираҫ

алыу. Мираҫ биреү. Мираҫ итеп ҡалдырыу.
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раһа ла, ҡыйыу миномётсылар уларҙы .. үткәр
мәне, Ә. Ихсан.
М ИН О НО С [рус, миноносец] и, 19 быүаттың

батырҙың миң булып ҡалды иленә. «Ҡ араһа

икенсе яртыһында һәм 20 быүат башындағы тор
педалар менән ҡоралланған хәрби карап.
М ИН О Р [РУе. < фр, ] и, муз. Бәләкәй терцияға
ҡоролоп, моңло бер көй хасил иткән берҙәм тауыштар теҙеме; киреһе мажор.
МИНОРЛЫ с. Минор таүыш теҙмәһенә нигеҙ
ләнгән. Минорлы аккорд. М инорлы гамма,
М ЙНУС [Р ус. < лат, ] и, мат, 1. алыу ғәмәлен
йәки кире дәүм әлде күрһәтә торған тамға [ — ];
киреһе плюс.
2. Ике һан араһында икенсеһенең тәүгеһенән
алынғанын күрһәтер өсөн ҡүлланыла. Биш ми

нус өс,
3. Математикала: кире һан. / Һаүа темпера
тураһының нулдән түбән булыуын белдергән
тамға. М инус 20 градус,
4. Уҡыусының белем һәм тәртип кимәлен баһа
лағанда тейешле баһанан ҡайтышыраҡ булыуын
күрһәтә. М инус биш ҡуйыу,
5. күсм, һөйл. Берәй кешеләге, эштәге тиҫкәре
яҡ; кәмселек. Эштәге минустарҙы бөтөрөү,
МИНУТ [рус. минута < лат.] и, 1. Сәғәттең
алтмыштан бер өлөшөнә тигеҙ булған ваҡыт
берәмеге; 60 секунд. Бер нисә минут. Минут һа

йын.
2. Бик ҡыҫҡа ваҡыт. Бер минут эсендә. Буш
минутта, ш Бер минутта ташты күңелем, бер
минутта булды ут, берсә янды, берсә туңды, ба
рыһы булды бер минут, Ш. Бабич.
3. Билдәле бер ваҡыт, саҡ. К ү ң елле минут
тар, яш Бөгөндә лә суйыр ташы менән тулҡын
итәгенә таянып, Чапаевтың йөҙгән минуттарын
хәтерләйҙәр Урал ярҙары ,, Р. Ниғмәти.
4. махс. Мөйөш һәм дуғаны үлсәү берәмеге
(градустың 1 /6 0 өлөшөнә тиң)
ф Теләгән ( йәки һәр) мннут һәр мәл. Мину
ты — сәғәте менән шунда уҡ, бик тиҙ арала.
МИНУТЛаП р, 1. Минут иҫәбенән сығып. М и

нутлап һанау. Минутлап көтөү,
2. Минут самаһы, минут тирәһе. Егерме биш
минутлап ваҡыт үтте, ■ Дәрес башланырга
бары ун биш минутлап ҡына ваҡыт ҡалды, ә беҙ
әле һаман Xәмиттең сумкаһын эҙләйбеҙ, С. агиш.
МИНУТЛЫ с. Минут эсендә башҡарыла тор
ған. Минутлы эш. Минутлы осрашыу.
МИНУТЛЫҠ 1с. Бер минутҡа иҫәпле. Минут
лыҡ тәнәфес, / Бик ҡыҫтса ватсытлы. Минутлыҡ
эш,
МИНУТЛЫҠ 2 и. Сәғәттең минут иҫәбен күр
һәтә торған теле. Сәгәттең минутлыгы биштә
тора,
МИНУТЫНДа р. Шул утс мәлдә, бик тсыҫтса
ватсыт эсендә. Минутында гына эшләп булмай,
МИҢ и. Тәндәге тыумьпнтан булған тап йәки
төйөрсөк. Ҡара миң. Ҡыҙыл миң, ■ һы лы убикә,
һылыу туташ, ҡыҙ солтаны, бит уртаңда ҡара
миң бар — бит сулпаны. Ш. Бабич. Миңлебайҙың ҡолаҡ һыргаһында борсаҡ хәтле генә ҡыҙыл
миң бар. Боронго ырым буйынса, миңе аҙмаһын
өсөн, уны М иңлебай тип атагандар. 3 . Б и итева.
ф Миң булып ҡалыу нытс Урын алып, онотолмаҫлытс, бөтмәҫлек булып тсалыу һ ү ҙе

ҡал».

МИҢГӘр ЕЛЕҮ к. төш. ҡар. миңгәреү. Бик
ҙур эш миңгәрелде.
МИҢГӘРЕҮ ҡ. Ҙур, ауыр эш -хәлде еңеү,
атҡарыу. [Бабай:] Й ылырак саҡта миңгәреп
ҡалырга, ҡышҡа бик ныҡ әҙерләнергә кәрәк
А. Игебаев. [Ҡарамырҙа:] Ай-Һай, бик ҙур эш
миңгәрҙең, б)ына күр инде күҙең менән. X. Ғәби
тов.
МИҢГӘТЕҮ ҡ. диал. Киңгәтеү.
М ИҢГӘҮ ҡ. диал. Киңгәү. Ғариф улла ҡарт
ауырыуҙан миңгәп йыгылган. Н. Мусин.
М ИҢЛЕ с. Миңе булған. М иңле ҡыҙ. М иңле

булы у.
М ИҢ Л ӘНЕҮ ҡ. Миңле булыу. Ҡ уңыр һылыу,
ҡыйгас ҡаш) эйәге-бите уйылган, һул битенең
уртаһы күҙ ҡараһындай миңләнгән. «Урал ба
тыр».

МИҢр ӘТЕҮ к. Миңрәүгә әйләндереү, миңрәү
итеү. [Ғариф:] Юҡ менән башымды ҡатырмагыҙ,
миңрәтмәгеҙ, Ғ. Хәйри. Бөркөү һауа тәнде әлһе
рәтә, башты миңрәтә, В. Н аФиков.
МИҢр ӘҮ 1 ҡ. ауы р тормоштан, ауырыуҙан,
ҡаты ҡайғынан, иҫ, аҡыл томаланыу. Гөлйөҙөмдөң төн йоҡоһо күрмәй миңрәгән башы был һо
рау га яуап бирә алмай, Ф. Иҫәнғолов.
МИҢр ӘҮ 2 с, 1. Иҫ, аҡыл томаланып, Фекер
асыҡлығы юйылған; аңра. Ләләнең бер ҙә төҫө
юҡ, миңрәү һымагыраҡ булып киткән, Б. Бик
бай.
2. Тиҙ генә аңлап бармай торған; аңыш.
МИҢр ӘҮЛӘНЕҮ ҡ. Миңрәүгә, аңраға әйлә
неү. М иңрәүләнеп ҡалыу, ■ Гәүһәрҙең маңла
йына һалҡын тир бәреп сыҡты, К үҙ алдары ҡа
раңғыланып, башы әйләнеп китте лә, байтаҡ
ваҡыт миңрәүләнеп ултырҙы, И. Ғиззәтуллин.
МИҢРӘҮЛӘТЕҮ ҡ. Миңрәүгә, аңраға әйләндерёү. [Саматтың әсәһе:] Боҙҙолар баламды, ..

миңрәүләттеләр, Йә инде, уҡымай белә торган
бала «ике» алып ҡайта башланы, К. Мәргән.
МИОКАРД [РУС. ( гр, ] и, анат. Йөрәктең төп
массаһын тәшкил иткән ит ҡатламы. Миокард
инфаркты,
М ИОКаРДЙТ [РУс.] и, мед, Йөрәк итенең,
миокардтың сире.
М ИР 1 [Рг/С.] и, һөйл. Йәмәғәт, халыҡ, ил хал
ҡы. [ Ологатай:] Ҡарт көнөмдә битемә ҡара яҡ 

ты, мир алдына рисуай итте бәдбәхет ҡыҙыҡай!
Н. Иҙелбай. Мир балы диал. туй өсөн күмәкләп
ҡойған бал; күмәк бал.
МИР 2 и. ҡар. әмир 1.
МИРаБЁЛЬ [рус. < ф р .] и. 1. Емеш ағасы,
сливаның, бер төрө; ваҡ һары слива. М ирабель

агасы.
2. Шул ағастың емеше. М ирабель вареньеһы.
М ИРаБИЛЙТ [рус. < лат.] и. мин. аҡ төҫтәге
кристаллик минерал; глаубер тоҙо (медицинала,
быяла һәм химия промышленносында ҡулла
ныла).
М ИРАЖ [рус, ( фр,] и, 1. ҡар. һағым.
2. күсм. Ерлекһеҙ хыял. Мираждарга сумыу,
М ИРаҪ [гәр.] и. 1. Үлгән кешенән кемдеңдер
ҡарамағына күскән мал-мөлкәт, байлыҡ. Мираҫ

алыу. Мираҫ биреү. Мираҫ итеп ҡалдырыу.
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■
Йорт хужаһы Баһау менән Шаһиәхмәткә ми
раҫ бүлгәндә нисәшәр баш мал, нисәшәр баш
ҡортло умарта тейгәнен бармагы менән һанап
ултырҙы, Ж. Кейекбаев. Шәхси милекте мираҫ
итеү закон менән рөхсәт ителә. М ираҫҡа ҡал
ган мөлкәт вариҫтарга бирелергә тейеш, Т. Х ә 

МИСКӘСЕ и. Мискә яһаусы.
МИСРаҒ [гәр.] и. кит. Шиғырҙың тулы Фекер
биргән өлөшө. « Ирҙәрҙең маҡсаты булмаҡ та
лапта», тигән мисраг тура килмәҫ китапта.
М. ҒаФури. / Шиғыр строФаһы; куплет. А бруй
ханым Сәгит Рәмиевтың «Күлмәк йыры» исемле
шигырынан мисрагтарын йырлаганда ҡайһы бер
ҡартыраҡ һалдаттарҙың күҙ йәштәре һыгылыпһыгылып сыга ине. Ш. Хоҙайбирҙин.
МИСС [рус. ( ингл.] и. 1. Англияла һәм Аме-

кимов.
2. Ү Ткән быуындарҙан ҡалған сәнғә-г, әҙәбиәт,
культура байлығы; ҡомартҡы. Әҙәби мираҫҡа

ҡарай торган әҫәрҙәрҙе уртага һалып, унда нимәнең файҙалы, нимәнец зарарлы булы уын
объектив рәүештә айырып алыу — бөгөнгө фән
дең мөһим бурысы, К. Әхмәтйәнов. Башҡорт
халҡының ифрат бай һәм гүзәл йыр мираҫы
бар. Борон-борондан был мираҫ халҡы бы ҙ
ҙың ҡыуанысы һәм йыуанысы булган, С. Га
лин.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
м и р а ҫ л а у ҡ. Мираҫ итеп ҡалдырыү, мираҫ
итеү. Мостафа бай байлыгын Асанбайга түгел,
ә кесе улына мираҫларга уйлай. И. Кинйәбулатов.
м и р а ҫ л ы ҡ и. ҡар. нәҫелсәнлек.
МИРЕКӘЙ и. диал, БыУма.
М Ир З а [фарс,] и, тар. ҡар, мырҙа 1, 2.
МИРЗаЛЬГК и. Мирза дәрәж әһе.
М Ир Т [РУС. ( ғР.] и, 1. Х У1п еҫле аҡ сәскә ата
торған мәңге йәшел көньяҡ ағасы йәки ҡыүағы.
2. Мирттар, мирт һымаҡтар бот. Мәңге йәнгел
ағастар ғаиләһенең дөйөм исеме (мирт, эвка
липт, баҙыян ағасы инә).
МИр ШӘ [РУС. в е р т а ] и, диал. Ҙур мүрҙа.
МИр ӘЙЕТ [РУС. мироед] и, һөйл. Илде иҙеп,
халыҡты имеп байыған к е т е . Волосҡа старшина

һайлау га бер йыл ҡалды тигәс тә, у л үҙенең бөтә
политикаһын, оҫталыгын юлга һалып, байлыгын
йәлләмәй, һигеҙ ауылдан йыйыласаҡ һайлаусы
кешеләрҙе, мирәйеттәрҙе үҙ ягына ауҙарырга
тырышты, Һ. Дәүләтшина.
МИС и, этн. "Тотошлай түналған кәзә тиреһенең аяҡ-ҡУл Урынын бәйләп, муйын Урынын аУыҙ
итеп, эсен ыҫлап яһаған ҡымыҙ ҺаУыты (ҡымыҙ
ҙы юлда йөрөтөү өсөн).
МИСЕК [гәр,] и, Ҡ айһы бер хайүандарҙың
биҙҙәре тараФынан эшләп сығарылған, шУлай
Уҡ, ҡайһы бер үҫемлектәрҙең тамырында йәки
орлоғонда бүлған хүш еҫле матдә. / иҫк. Соста
вына шундай матдә ҡушылған хушбый. Н исек

үҫкән [сәскә] гәжәп матур, үҙендә төрлө төҫтәр
бар; гүйә мисек кеүек аңҡыр, үҙендә төрлө еҫтәр
бар, М. ҒаФури.
МИСЕК ҒӘМБӘР и, йыйн. Хуш еҫле матдә
ләр. Мисек-гәмбәр менән мисәтләнгән шешәләр,
шуларҙагы төрлө шараптарҙы ожмах әһелдәре
әсәләр. М. ҒаФури.
МИСКӘ [РУС. бочка] и. Ике башын төпләп,
ҡабырғаһынан ауыҙ уйып
(төрлө шыйыҡ нәмә өсөн).
ф араҡы мискәһе араҡы
эскесе.
МИСКӘЛЕ с. Мискәгә

рикала кейәүгә сыҡмаған ҡатын-ҡыҙҙың исеме
йәки Фамилияһы алдынан әйтелә торған
һүҙ.
2. Революцияға тиклемге Россияла бурж уаз
дворяндар ғаиләһендә гувернантка-тәрбиәсе инг
лиз ҡатын-ҡыҙы.
МИССИОНЕР [рус. ( Фр.] и. Башҡа диндәге
халыҡтар араһына үҙ динен таратыу өсөн ебә
релгән кеше. Башҡортостанга ислам X —X II

быуаттарҙа инә башлай. Уны таратыуҙа бигерәк
тә Урта А зи я һәм Болгар миссионерҙары тырыш
лы ҡ күрһәтәләр. Ә. Харисов.
М И С СИ О Н ЕРЛЫ Ҡ и. Миссионер эшмәкәр
леге.
МЙССИС [РУс. < ингл. ] и, Англия һәм Америкала кейәүҙәге ҡатын-ҡыҙ исеме йәки (фамилия
һы алдынан әйтелә торған һүҙ.
М ЙССИЯ [РУС. < лат.] и. 1. К емдеңдер өҫтөнә
төшкән яуаплы эш. Оло миссия. Миссияны

үтәү.
2. Кемдең йәки нимәнеңдер өҫтөнә төшкән
яуаплы юғары бурыс. Шагирҙың миссияһы. Сән-

гәттең бөйөк миссияһы.
3. Башында илсе йәки вәкил булған даими
дипломатик вәкиллек һәм шул вәкиллек урын
лашҡан бина.
4. Билдәле бер маҡсат менән сит илгә ебәрел
гән вәкәләт. Хәрби миссия. Сауҙа миссияһы.
МИСТАр [гәр.] и. 1. иҫк. Линейка.
2. "Гура яҙыу өсөн аҡ ҡағыҙ аҫтына һалына тор
ған ҡара һыҙыҡлы ҡағыҙ; транспарант.
М ЙСТЕр [РУе. < ингл, ] и. Англия һәм Америкала ир кешенең исеме йәки (фамилияһы ал
дынан әйтелә торған хөрмәтләү һүҙе; әФәнде.
М ИСТЁр И Я [Рг/С. ( гр.]и. 1. Боронғо Греция,
Рим һәм Көнсығыш илдәрендә: изге кешеләр
генә ҡатнаша алған йола.
2.
Урта быуат Көнбайыш Европаһында: биб
лия сюжетына ҡоролған дини драма.
М ЙСТИК [РУС.] и. Мистицизмға бирелгән,
мистицизм яҡлы кеше.
М ИСТИК с. Мистикаға һәм мистицизмға мө
нәсәбәтле. Мистик тәглимәт, / Мистика менән
һуғарылған. Мистик романтизм. Мистик ҡараш,
ш Зәки — мистик шагир, ш улай булган хәлде лә,

яһаған йомро һауыт

у л кешенең аҡыл көсөнә, ижад фекеренә ышана.

Агас мискә.

Ә. Харисов.
М Й С Т И К А [РУс. < гР.]н . 1. Тәбиғәттән тышҡы
(фантастик көстөң булыуына, төрлө тылсым
ярҙамында кешенең шул көстәр менән мөнәсә
бәткә инә алыуына ышанған ҡараш. Урта быуат
мистикаһы. ■ Тормош яфаһынан тамам йонсо

эсергә яратҡан кеше;

һалынған. М искәле
һыра. М искәле кәбеҫтә.
МИСКӘЛӘП р. Мискә иҫәбенән сығып, мискәмискә итеп. Ғариф ҡарт колхоз фермаһына мис
кәләп һыу ташый. Б. Викбай.

ган мосолман дини мистикага бирелеп, үҙ хы я
лында теге донъя рәхәтенә сумыр, әҙ генә булһа

мис
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ла үҙ-үҙен онотоп, фани донъя газаптарынан
айырылып торор булган, Ә. Харисов.
2. күсм, һөйл, аңлашылмаған серле нәмә.
М И С ТИ Ф И К АЦ И Я [рус, < гр.] и, кит. К е

ғыҙға). Документты мисәтләп биреү, / күсм.
Ҡәтғи итеп әйтеү; кемдеңдер һүҙен йөпләү.
2. Н иҙең дә булһа биген нығытып, пломба һа
лыу. Келәтте мисәтләү. Пакетты мисәтләү, һ у р гыс менән мисәтләү, ■ Т ирмән янындагы ашлыҡ
Һалган амбарҙы мисәтләнеләр, Ғ. Хәйри. / а у 
ыҙын ҡаплап, нығытыу. Еҫле майҙың еҫе сыҡ
май, әллә мисәтләгәнгә (Халыҡ йырынан). / Ту
лы кәрәҙҙең өҫтөн йоҡа ғына балауыҙ ме
нән һылау (бал ҡортона ҡарата). К әрәҙҙе мисәт

шене яҙлыҡтырыу, хата Фекерғә төшөрөү өсөн
юрамал эшләнгән алдыҡ.
м и с т и ф и к а ц и я л а у к кит. Хата Фекергә
төшөрөү өсөн юрамал алдау.
М ИСТИЦ Й ЗМ [рус, ] и, кит. Мистикаға нигеҙ
ләнгән дини идеалистик ҡараш һәм ысын бул
мышты аҡыл менән түгел, ә интуитив сара менән
генә белеп була тип иҫәпләгән тәғлимәт. Ғәҙел

булмаган социаль тормоштоң асылына төшөнә
алмаган бер катлы кешене мистицизм үҙенә
караткан, үҙ коло иткән. Ә. Харисов.
М ИСҮӘК 1 и. иҫк. Бер яҡ башынан әҙ генә
ҡабығын һыҙырып, бумала һымаҡ итеп яһалған
теш таҙартҡыс сыбыҡ (борон хаж дан алып ҡай
та торған булғандар). Сыпсык һиҙиәт менән К әк

М

ләү.
МИСӘҮ 1 ҡ. Төптәге атҡа тағы бер атты ҡу
шарлау. Мисәп егеү. ш Күрше председатель үтә
юртаҡҡа юрга мисәп. С. Кулибай. А гиҙелкәйҙәрҙе кисәйек, кисә алмаһаҡ, пар ат мисәйек (Халыҡ
йырынан).

МИСӘҮ 2 и. 1. Төптәге атҡа тағы бер аттың
ҡушарлап егелеүе. Мисәүгә егеү. М исәүҙәге

ат. ш Йөктөң ауырлыгы төптәге атҡа төшә,
мисәүҙәгеләре купшы гына, тәгәрмәскә тояҡта
рын тейҙерә-тейҙерә генә юртып бара. Р. Ш әкү
ров. .. Йөрөр сагыгыҙҙа йүгерешеп, өйҙән-өйгә
алып һөйөнсө, мисәүгә лә түгел, төпкә екте тор
ғаиләһенә ҡараған сәнскәк япраҡлы, ваҡ ҡына
өлпө сәскәле, селеккә оҡшағаныраҡ күп йыллыҡ
мош һеҙҙе ҡолон көйөнсә. Р. Бикбаев. / Ошо
рәүешле егелгән ат. М исәүҙе тугарып ҡуйыу.
үлән. М исүәк сәскәһе,
М ИСӘЛЕҮ ҡ. төш, кар, мисәү
2. Ҡушарлап егеү өсөн хеҙмәт иткән бау. Тәзе
нән мисәү яһап, [Мәхмүттең] атын шунда екте
МИСӘТ [РУС. печать] и, 1. Баҫҡанда яҙыуы
йәки тамғаһы ҡала торған махсус нәмә һәм шул
ләр, с . агиш .
нәмәнән төшкән яҙыу йәки тамға (документты
МИСӘҮЛЕ с. М исәүләп егелгән, мисәү аты
дөрөҫләү, нығытыу өсөн ҡулланыла); мөһөр.
егелгән. М исәүле арба. М исәүле һуҡа,
Түңәрәк мисәт. Герблы мисәт. Мисәт һугыу,
МИСӘҮЛӘҮ ҡ. М исәүгә егеү; мисәү. М исәү
■
Хәсән акһакал халыҡтың фатихаһын ала ла, ләп егеү,
шәжәрәгә мисәт баҫтырып алып ҡайтыр өсөн
МИҪаЛ [гәр,] и. 1. Кемдер өсөн үрнәк, өлгө
ш ул көндө үк оҙон юлга сыга. Ә. Вахитов.
булырлыҡ эш йәки күренеш. Батырлыҡҡа миҫал,
/ һөйл. Нәмәнең атамаһы күрһәтелгән һүрәтле
■
Әбейгә бөтә ауыл менән өй күтәреп бирҙеләр.
ҡағыҙ; этикетка. Сәй мисәте,
Бына яҡш ылыҡҡа бер миҫал, «Совет Башҡорто
2. күсм. Ниндәй ҙә булһа хәл ваҡиғаның һаҡ
станы», 1980, 25 март.
2. Нимәгәлер тап килеп, һүҙҙе, Фекерҙе асыҡланған эҙе. Аҙым һайын, уҡы й белһәң, ҡанлы
көрәш, яуҙар мисәте, р . Н азаров.
ларлыҡ йәки дөрөҫләрлек үрнәк. М иҫалга алыу.
3. Нығытып, ябып бикләнгән ҡапҡас йәки ты
М иҫал килтереү, ш [Сәгиҙә:] Мин ошо диаграмғын. Шешәнең мисәтен асыу, / Тулы кәрәҙ өҫтө
маларга таянып, үҙебеҙҙең «Ҡ ыҙыл партизан»
нә бал ҡорто һылап ҡуйған йоҡа ғына балауыҙ
колхозы миҫалында эш күрәм, уҡытыу програм
маһын, дәресте урындагы материалга ҡулай
ҡаты. Б аллы кәрәҙҙең мисәтен ҡырып алыу
өсөн электр йәки пар бысагы ҡулланы ла, «С о
лаштырам. М. Тажи. Бына мин үҙемдең тормош
тан бер миҫал алып китәйем әле. М. Тажи. / Ни
вет Башҡортостаны», 1967, 9 апрель.
ре Сәйет мисүәктәрен ташлап, тештәрен поро
шок менән таҙарта башлаган, М. ҒаФури.
М И С Ү Ә К 2 [гәр,] и. Ҡатмарлы сәскәлеләр

+ Мисәт баҫыу 1) һ үҙҙе ҡәтғи итеп әйтеү;
кемдеңдер һүҙен дөрөҫләү, йөпләү. [Ш ахнияз —

Кәләмдиргә:] Нимәһе һин минең һүҙҙәргә мисәт
баҫып тораһың, Ә. Мирзаһитов; 2) ниндәиҙер
хәлде нығытыу. М улла никах уҡы п баҫа ине
«уга» [кы ҙга]мәңге ҡоллоҡ мисәтен. М. ҒаФури.
Ҡ ара мисәт диал, һуғыпгган килгән үлем хәбәре;
ҡара ҡағыҙ. Берҙән бер агайымдың кара мисәте
килгәненә йылдан артыҡ булды, ә әсәйем уны
иҫенән сыгармай. Н. Мусин. Һурғыс мисәт рәсми
хат һ. б. конвертын нығытыу өсөн һурғыс ҡойоп
баҫҡан мисәт.
М ИСӘТЛЕ с. 1. Мисәт (1 мәғ.) баҫылған. Ми

сәтле ҡагыҙ.
2. Мисәт һалып бикләнгән. Мисәтле ишек.
/ Бикләп, ҡаплап, нығытылған. Мисәтле һауыт.
/ Балауыҙ менән өҫтән һылаулы. Мисәтле кәрәҙ.
М ИСӘТЛӘНЕ Ү ҡ. төш. кар. мисәтләү. Мисәт

ләнгән кәрәҙ,
М ИСӘТЛӘҮ ҡ. 1. Мисәт (1 мәғ.) баҫыу (ҡ а

мә менәндер сағыштырып оҡшатҡанда әйтелә.

М иҫалы булмау, ж Бармактарың һинең — һары
ҡамыш, аҡ көмөшкә миҫал тырнагың (Халыҡ
йырынан).
3. Математик ғәмәлдә ҡулланырға өйрәнгәндә
күнекмә өсөн алынған үрнәк. М иҫалды эшләү.
•
Эш лекле миҫалга ҡарар, эшлекһеҙ мыҫҡалга ҡарар. Мәҡәл.
МИҪЛЕ бәйл. иҫк. кит. Һымаҡ, шикелле'.

Борон заман башҡорттарҙың торган ере булган
тиҙәр миҫле донъя йыһанылай. Д. Юлтый. Даръя
миҫле туп-тулылыр ер йөҙө м әхлуҡ илә. Ғ. Соҡорой. Бы л донъяҡайҙарҙың г үмере фани, миҫле
кояш сыгып байыуы (Халыҡ йырынан).
МЙТИНТ [РУС. < ингл. ] и. Көн үҙәгендәге
мөһим, күбеһенсә политик мәсьәлә буйынса
ойошторолған күмәк йыйылыш. Тантаналы, ми
тинг. Траур митингыһы. Митинг үткәреү, ■ М и

ха и л Иванович [Калинин] Өфө тимер юлсылары
ның йыйылышына барҙы. Өс мең кеше ҡатнаш
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ҡан йыйылыш митингыга әйләнде. «ағи ҙел »,

ләп йоҡлайыҡ. Й оҡлайыҡ мәңге уянмай, юҡҡа
михнәт йотмайыҡ, Т. Йәнәби.
ф һ әр михнәттең бер рәхәте бар. Әйтем.
МИХНӘТЛЕ с. Яфалы, ғазаплы, ауыр. М и х
нәтле тормош. ■ һалдат дуҫтар! Ниндәй юлдар
үттек, ни михнәтле йылдар кисерҙек! Ғ. Әми

1965, № 11.
М И Т К аЛ [фарс. ] и. Беше итеп һүғылған йоҡа
еитса. А ҡ митҡал, Ц Митҡал күлдәк. Митҡал

япма, ш [Зәйнәп:] Тере сагында ни етте, шуны
кейеп йөрөгәне еткән, үлгәс, исмаһам, ак митҡалга төрөнөп ятһын, И. Ғиззәтүллин.
МИТӘҺЕНЕҮ [гәр,] ҡ, һөйл, 1. Иҫәпкә алырльгк һанап, нимәгәлер риза бүлыу; мөрхәтһенеү.

[Баһау:] Бер һыйырҙы бөгөндән етәкләтеп ҡай
тарам, Уга ла митәһенмәһә, йылҡы нәҫеленән
бер баш һайлап алһын. Ж. Кейекбаев.
2. Әҙәмгә һанау, һанға алыу . Митәһенеп килеү.
Бала-саганы митәһенмәү.
М ИФ [рус. ( гр.] и. кит. 1. аллалар, батыр
ҙар һәм ер-һыу, донъяның барлыҡҡа килеүе ту
раһындағы боронғо халытс хикәйәттәре. Борош о

грек мифтары. Прометей тураһындагы миф.
ш «Аҡбуҙат» поэмаһы асылда — Урал батыр
тураһындагы мифтыц дауамы. Ә. Харисов.
2. күсм. Ысынға отсшамаған, дөрөҫлөккә тап
килмәгән нәмә; уйҙырма. Көнбайыштагы хәрби
тарихсылырҙыц .. ҡайһы берҙәре әле булһа нин
дәйҙер «рус мөхжизәһе» тураһындагы мифты
ҡабатлайҙар. «Совет Башҡортостаны», 1967,
9 май.
М ИФ И К с. 1. МиФтса (1 мәғ.) мөнәсәбәтле.

Мифик образ. Мифик сюжет, ш Башҡорт халыҡ
ижадында мифик легендалар ҙур урын алган
булган, был легендаларҙың шаҡтай ҙур өлөшө
Башҡортостандагы тау, йылга кү л исемдәре ме
нән бәйләнешле булган. С. Галин. Ҡобайырсы
лар, йырсылар хыялында Салауат мифик ге
ройҙар образы менән һүрәтләндер елә. Ә. Х а
рисов.
2. күсм. Ысынға тап килмәгән, дөрөҫкә оҡша
маған; уйҙырма. Мифик көс.
М ИФОЛОГ [рус,] и. МиФология (2 мәғ.) бу
йынса белгес.
М ИФ ОЛОГИК Мифологияға мөнәсәбәтле.

«Урал батыр» мифологик поэмаһында Урал
батыр халы ҡ ирке өсөн көрәшеүсе батыр
итеп бирелә, М. Сәғитов. М ифологик образдар ,,
донъяны материалистик танып белә алмаган
осорҙа тыуган, В. Әхмәҙиев.
М ИФ О ЛОГИЯ [рус, ( гр, ] и, кит, 1. Мифтар
(1 мәғ.) йыйылмаһы. Башҡорт мифологияһында
һөйләнеүенсә, йөҙ йылдан йылан аждаһага, ..
мең йылдан юхага әйләнә. Ә. Харисов.
2.
Мифтарҙы өйрәнә торған фән. М ифология
нигеҙҙәре,
М И Х а -Х а : иха-ха ла миха-ха ымл, буштсабарға гел көлөп, шартсылдап торған кешегә һутсранып әйтелә. Эште уйламайҙар, иха-ха ла ми

ха-ха,
М ИХНӘТ [гәр,] и. Баштан кисерелгән ауырлытс; ғазап, яфа. һугы ш михнәте. Михнәт күреү,
Ц Михнәт йылдар, ■ Ул ҡарт [әсәй] инде, ауыр

газап, михнәт менән тулган үткәне, у л күтәргән
байҙың ҡәһәр эшен һәм ялангас гаилә йөктәрен,
Ғ. Сәләм. Ошо аттан күргән михнәттәрҙе онота
алмайым әле бөгөн дә. X. Ҡунатсбай. Михнәт
Килтереү яфалау, интектереү. Михнәт йотоу
(йәки сигеү, кисереү) ғазап сигеп, ыҙаланып
йәшәү. Сеү, балам, сеү!.. Ят яныма, кил, икәү

ри.

МИХНӘТЛӘНЕҮ ҡ. ауырлыҡ, ғазап кисереү;
яфаланыу. Михнәтләнеп йәшәү. ■ Йән аямай
сарыф итә уның өсөн барлыҡ көсөн, төн йоҡоһон
ҡалдыра михнәтләнә уның өсөн. М. Сабит.
МИХраП [гәр . ] и. дини 1. Мәсеттә мулла на
маҙ утсый торған махсус урын. [Сабир мулла:]
Зы я Камалиҙың минең михрабыма аяҡ баҫыу
ына, минең урынга м улла булыуына аслан ризалыгым юҡ. Б. Ишемғол.
2. күсм. иҫк. Изге урын.
ф К үңел михрабы күңел түре. Йәшерен мө
хәббәттәр, изге уйҙар күңелем михрабына тул
дылар. X. Ғәбитов.
МИҺЕр [фарс.] и. иҫк. 1. Яҡшы мөнәсәбәт,
кешегә эшләнгән изгелек; шәфтсәт.
2. Кешегә булған йылы тойғо; дуҫлытс. Миһер

тойгоһо.
3. күсм. Ҡояш. Миһер нуры.
МИҺЛӘТ [гәр.] и. иҫк. Бер нәмәне кисекте
рергә бирелгән рөхсәт. Миһләт алыу. Миһләт би
реү, Миһләт һорау, ■ [Егет:] Миңә өс көнгә миһ
ләт бирегеҙ, ҡыҙҙы өс көн эсендә табырмын
(Әкиәттән).
•
Әмәлен тапҡан Лоҡманга әжәле мең йылга
миһләт биргән, Мәҡәл.
МИҺМаН [фарс,] и, иҫк. Ҡ унаҡ. Миһман
булы у, ■ [Хөсәйенов — Мусага:] Йомошогоҙҙо

ҡуҙгатмай торогоҙ, мин һеҙгә үҙемдең яҡын ке
шем һәм миһманым тип ҡарайым. С. агиш.
МИҺЫҒБаН [фарс.] и. иҫк. Шәфҡәтлелек,
мәрхәмәтлелек, кешелеклелек; рәхим-шәфҡәт.
Миһырбаны килеү күңеле йомшарыу, шәфҡәте
килеү; ш әфҡәтлеләнеү. Миһырбан эйәһе йом
шаҡ күңелле, шәфҡәтле кеше.
МИҺЫр БаНЛЫ с. 1. йәлләй белә торған
йомшаҡ күңелле; мәрхәмәтле; бауырмал. М и

һырбанлы кеше. Миһырбанлы булыу.
2.
Йылы йомшаҡ мөнәсәбәтле; яғымлы. Итә
гәтле, миһырбанлы инең, ҡапыл ҡырыҫайҙың
ниңәлер. А. Игебаев.
МИҺЫрБаНЛЫҠ и. Яҡшы, йомшаҡ күңел
лелек; шәфҡәтлек. Миһырбанлыҡ итеү. М иһыр
банлыҡ күрһәтеү, ш Ишек төбөнә кемдер таш
лап киткән был мәхлүкте миһырбанлыҡ күрһә
теп, үҙ бүлмәһендә аҫырамаҡ булдылар, Ш. Ян
баев.

МИҺЫҒБаНҺЫҘ с, аяуҙы белмәгән ҡаты
бәғерле; рәхимһеҙ. Миһырбанһыҙ кеше, ■ Ул
[Митрошка] ҡаты бәгерле, миһырбанһыҙ бай ҡ у 
лында каторга эшенә дусар булган, Ғ. Ғүмәр.
И ллегә еткәндә бер ҡатын да матур булмай,
ә матурлыҡ эҙҙәре генә тороп ҡала. Тәбигәт
ҡатындарга ҡарата айырыуса миһырбанһыҙ.

И.

абдуллин.

МИҺЫҒБаНҺЫҘЛЫҠ н. Ҡаты бәғерлек;
рәхимһеҙлек. Миһырбанһыҙлыҡ күрһәтеү.
МЙЧМаН [РуС. < ингл. ] и, 1. СССр хәрби диң
геҙ флотында (1940— 1971 й.) старшиналар со-

МИШ
ставындағы юғары дәрәж ә Ьәм т у л хәрби дәрә
және йөрөткән кеше. Мичман дәрәжәһе,
2. СССР хәрби диңгеҙ Флотында (1972 йылдың
ғинүарынан б ат л ап ) үҙ теләге менән сроктан
тыгп хеҙмәт итеүселәргә бирелгән хәрби дәрәж ә
һәм шул дәрәж әне йөрөткән кеше.
3. Революцияға тиклемге Россияла: Флот оФицерҙарының түбәнге дәрәж әһе һәм шУл дәрәж әне
йөрөткән кеше.
МИШЁНЬ [РуС. (ф арс,] и, Төҙәп атыу өсөн
яһап ҡуйылған махсус нәмә; сәп. Түңәрәк ми
шень, Мишенгә атыу, / Ата торған объект. Танк-

ка ата торган үҙе йөрөмәле реактив снарядтар
мишенде оҫта таба. «Совет Башҡортостаны»,
1968, 2 июль.

МИШУрА [РУС.] и. Көмөш, алтын һ .б . нәмә
ҡушып яһалған затлы еп һәм һәр төрлө ялтырау
ыҡ. М иш ура менән сигеү, ш Сога өҫтөнән түңә

мод

м

күсереү. / Халыҡ хужалығының барлыҡ тар
маҡтарын хәрби әҙерлек хәленә күсереү.
4. күсм, Ниҙе лә булһа ҙур бер эш башҡарыу
өсөн әҙерлек хәленә ҡуйыу, туплау. Көстө моби

лизациялау,

МОҒар [РУС. ( вен.] и. Мал аҙығы өсөн үҫтерелә торған бер йыллыҡ ҡыяҡлы үлән; мажар
тарыһы. Могар орлого. Могар сәсеү, ■ Йәйҙец
икенсе яртыһында файҙаланыу өсөн могар һы
маҡ үләндәрҙе сәсергә кәрәк, «Совет Башҡор
тостаны», 1965, 14 май.

МОҒаЙЫН [гәр, ] мөн. Һөйләмдең төрлө уры
нында килеп, ышаныслы, ныҡлы Фаразды бел
дерә. Теге Т имашев беҙгә кире ҡайтманы,. Ул
югалды, Могайын, шпион булгандыр. Д. Юлтый.
м о ғ а н и д [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Еңмеш, үҙ
һүҙле, тиҪкәре. Моганид кеше.
2. Дошманлыҡ хисе һаҡлаған; дошман. // Бы л

рәкләп баҫкан уҡаһы иҫкереп, ҡарайып, мишура
булган. Ғ. Дәүләтшин.
МИШӘ и. ҡар. бешә.
МИШӘР и. Башҡортостан һәм Татарстанда

һүҙҙәрҙе яратмаган моганидтар бигизбә вә гәйзә
ярылып үлһен. Аҡмулла.
МОҒАр ӘЗӘ [гәр.] иҫк. кит. Ыҙғыш, талаш.

йәшәгән этник төркөм һәм шул төркөмдөң бер
вәкиле (татар теленең көнбайыш диалектында
һөйләшә). Мишәр ауылы.
М ИШ ЭҮ и. Ҡ урыҙдан үреп яһаған артмаҡ.

МОҒаУИН [гәр. ] и. иҫк. кит. Ярҙамсы вази-

Карагужаҡ [М ишәүле кенәз] йәнлек атырга
барһа, мишәүен алып китер ҙә шуны һәр саҡ тул
тырып алып ҡайтыр ине. «Башҡорт ш әж әрә
ләре», 1960.
М О БИ Л И ЗА Ц И О Н [РУс. мобилизационный]
с. Мобилизацияға мөнәсәбәтле. М обилизацион
пункт. М обилизацион әҙерлек. ■ Армияны

мобилизацион яҡтан әҙерләүгә Оборона Х а 
лыҡ Комиссариатының ш ул саҡтагы етәкселә
ренең хаталары ла ҙур зыян килтерҙе. Т. К у
симов.

м о б и л и з а ц и я [р у с . < ф р.] и. 1. Һуғыш
башланыу сәбәпле ғәскәри йәштәге күмәк ха
лыҡтың бер юлы хәрби хеҙмәткә алыныуы. М о
билизация иглан итеү. М обилизация үткәреү,
■
Ошо мөрәжәгәт бөтә илгә таралды ла, ..
Октябрь социалистик ҡояшы нурында йылынып
өлгөргән бөтә халыҡтың йөрәгенә ҡайнар көс
һалды. М обилизация башланыр-башланмаҫ,
доброволецтар яҙылып китә башланы, Һ. Д әү 
ләтпшна.
2. Берәй ҙур э т т е бангкарыу өсөн күмәк х а 
лыҡтың ылыҡтырылыу ы. М обилизация буйынса

эшкә китеү.
3. Ҡораллы көстәрҙең хәрби хәлгә күсерелеүе.
/ Халыҡ хужалығының барлыҡ тармаҡтарының
хәрби хәлгә күсерелеүе.
4. күсм. Берәй ҙур э т т е башҡарыу өсөн ниҙең
дә булһа әҙерлек хәленә ҡуйылыуы.
МОБИЛИЗаЦИЯЛаНЫУ ҡ, төш, ҡар, моби
лизациялау . Ф абриканың ударниктары көрәшкә
мобилизацияланды, Ә. Ихсан.
МОБИЛИЗаЦИЯЛаУ ҡ. 1. Мобилизация
буйынса хәрби хеҙмәткә алыу. Ул [Бәхтизин]

халыҡты К ы ҙы л Армия сафына м обилизация
лай. В. Исхаков.
2. Мобилизация буйынса эшкә алыу. Эшкә
м обилизациялау,
3. Ҡораллы көстәрҙе хәрби әҙерлек хәленә

□ М өғарәзә ҡылыу ыҙғышыү, талашыу.
Фаһын үтәгән кеше; ярҙамсы. М огауин булыу.
■
Бер рәис, дүрт могауин, дүрт секретарь һайларга тигән һүҙгә килделәр. А. Таһиров.
МОҒАУӘНӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Ярҙам. Могау-

әнә күрһәтеү.

МОҒОЛОЙС. диал. Мөгөҙһөҙ; туҡал. М оголой
һыйыр.

МОДа [РУС. < фр. ] и. 1. Билдәле бер ижтимағи
даирәлә билдәле бер ваҡытты көнкүреш р әү
ешендә, бигерәк тә кейемгә ҡарата билдәләнгән
теге йәки был талап өҫтөнлөгө. Иҫке мода. Яңы
мода. Мода буйынса кейенеү, Модага эйәреү.
Модага инеү. Моданан сыгыу. ш Беләҙектәр
хәҙер ҙә модала, уларҙы ң ассортименты әле
бигерәк тә бай. «Башҡортостан ҡыҙы», 1968,
JsJo 9.
2. Билдәле бер замандағы талапҡа тура килгән
кейем өлгөһө. Модалар журналы. М одалар йор

то. М одалар күргәҙмәһе.
3. һөйл. Билдәле бер осорға хас ғәҙәт. Беҙҙең
заманда дискотекалар модала булды.
м о дал л Е К и. лингв. Телмәрҙең ысынбар
лыҡҡа булған мөнәсәбәтен һөйкәлеш (форма
лары, интонация, инеш һүҙҙәр ярҙамында бел
дергән грамматик категория; мөнәсәбәтлек.

М одаллек категорияһы. М одаллек төшөнсәһе.
МОДаЛЫ с. М одаға (1 мәғ.) тура килгән, мо~
даса эшләнгән. Модалы күлдәк. Модалы ко
стюм. / Билдәле бер осорҙа ныҡ таралған, шул
осорға хас. Модалы роман. Модалы шагир.
М О Д аЛ Ь [РУС. модальный]: модаль һүҙ
модаллек төшөнсәһен белдергән һүҙ;
мөнәсәбәт һүҙ.
м о д а с ы и. һөйл. Яңы модалар эшләү менән
шөғөлләнгән кеше. Модасылар егеттәрҙе лә

лингв,

онотмаган: бишенсе һүрәттәге костюм ниндәй
килеш ле. Ф . Мөхәмәтьянов.
МОДЕЛЙЗМ [РУе.] и. тех. Машина, механизм
һәм төрлө ҡоролма моделдәрен төҙөү, эшләү һәм
һынау эше. М оделизм менән ш өгөлләнеү.
МОДЕЛЛЕ с. Иң һуңғы мода өлгөһөнә тап
килешле. М оделле туфли.
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МОДЕЛСЕ и. М оделдәр (1 мәғ.) яһау оҫтаһы;
модельер. М оделсе булып эшләү,
М ОДЕЛЬ [РУс. < Фр.] и. 1. Берәй нәмә эшләү
өсөн алынған үрнәк, өлгө. К үлдәк моделе. Туф 
ли моделе, ■ һуңгы йылдарҙа Өфө модалар

М О ҘҒ а и, айырған ҡортто ябып тороу өсөн
ҡабыҡтан эшләнгән һауыт. Агас башына менгәс,

йорто кейем-һалымдың күп кенә яңы моделдәрен
эшләне, Ф . Мөхәмәтьянов.

м о ҙ р а у ҡ. диал. Талсығыу, әлһерәү. Эҫегә
моҙрау,
МОЗаИК с. Мозаикаға мөнәсәбәтле. / М оза

2. Берәй нәмәнең кесерәйтеп яһаған үрнәге.
Самолёт моделе. М одель яһау, ш [Илһам:] Е ң
дем , әсәй. Минең моделем бөтәһенекенән дә
оҙагырак осто. Ә. Мирзаһитов.

Баһау моҙганы бер ботаҡҡа элде лә, күсте ш у
ның эсенә һыпырып төшөрә башланы, Ж. Кейек
баев.

ика рәүешендәге; мозаика менән эшләнгән, м оза
ика менән биҙәлгән. Мозаик панно. М озаик өҫ

тәл, Мозаик һүрәт,

МОЗАИКа [РУС. < ит,] и, 1. Цемент йәки ма
•3. Ниндәй ҙә бүлһа бер констрүкңияның өлгө
һө, маркаһы. Автомобилдең яңы моделе,
стика өҫтөнә төрлө төҫтәге быяла, таш, мәрмәр
4. Ҡойоп эшләнә торған нәмәләргә ҡалып яһау һәм башҡа нәмә ярсыҡтары йәбештереп яһаған
рәсем йәки биҙәк. / йыйн. Шул рәсем йәки биҙәк
өсөн ҡулланылған тәүге өлгө. [Александр:] К ө 
өсөн Файҙаланған быяла, мәрмәр йәки башҡа
нөнә нисәмә теш моделе әҙерләйем, ә улар бер
нәмә ярсыҡтары. / күсм. Төрлө элементтан тор
ҡасан да бер-береһен ҡабатламай. Ә. Таһи
ған һәр төрлө сыбар нәмә.
рова.
2. Шундай рәсем йәки биҙәк эшләү сәнғәте.
М ОДЕЛЬЁр [РуС.] и. ҡар. моделсе.
М озаика менән шөгөлләнеү.
М ОДЕр Н И ЗА Ц И Я [рус.] и. 1. Заман талапта
МОҠ и, диал, 1. Һалам, бесән вағы; кәбәк.
рына яраҡлы итеп ниҙелер үҙгәртеү, яңыртыу
Балсы ҡҡа моҡ ҡушыу,
эше. М одернизация осоро.
2. а ғас сөрөгө. Моҡҡа күмеү,
2. Боронғо нәмәне уға хас булмаған яңы һыҙат
М О Ҡ аБ И Л [гәр,] и, иҫк, кит. Ҡара-ҡаршы
тар индереп үҙгәртеү эше.
бирелгән нәмә. Бы л бәләкәй генә шатлыҡ моҡаМОДЕр Н И ЗаЦ И Я Л ау ҡ. 1. Яңы талаптарға
биленә Зөһрә туташ өсөн тау кеүек хәсрәттәр
яуап бирерлек итеп, үҙгәртеп эшләү; яңыртыу.
ваҡиг булды, 3 . Өммөти.
Витаминсылар производствога яңы ҡоролмалар,
□
Моҡабил булыу ҡара-ҡаршы килеү; ҡар
ҡорамалдар индереү менән етди шөгөлләнә,
шылашыу.
иҫкеләрен модернизациялай. «Совет Башҡорто
МОҠаБӘЛӘ [гәр,] и, иҫк, кит, 1. Ике нәмәнең
станы», 1986, 18 май.
2. Боронғо нәмәне уға хас булмаған яңы һыҙат үҙ-ара ҡаршы ҡуйып сағыштырылыуы. М оҡа
бәлә итеү.
тар индереп үҙгәртеү. Легенданы модернизация
2. Ике кеше йәки нәмәнең үҙ-ара осрашыуы.
лау,
Дуҫтар менән мөҡабәлә,
М ОДЕр Н Й ЗМ [РуС. < Фр.] и, 19 быуат аҙа
3. Ҡаршылыҡ; ҡамасау, тотҡарлыҡ. Моҡабәлә
ғы — 20 быуат башындағы һынлы сәнғәт, биҙәү
ҡылыу, М оҡабәләгә осрау, ■ Д иңгеҙҙең был
сәнғәте һәм архитектурала үткән дәүер сәнғәҡәһәренә, был асыуына иҫке вә хәстә бер бәлә
тенә үҙен ҡаршы ҡуйған йүнәлеш.
МОДИФИКаЦИОН [рус, моДиФикационный] кәй генә кәмә нисек түҙһен, нисек уга мөҡабәлә
с, кит, Мод иФикаңияға мөнәсәбәтле. М одифика итеп маҡсатына ирешһен, Ә. Таңғатаров.
цион күренеш,
4. мат. Тигеҙләмә.
ф Ғилем әлжәбр вә мөҡабәлә иҫк, алгебра.
М О Д И Ф И К А Ц И Я [рус, ( фр.] и, кит, 1. Берәй
МОҠаЛЫУ ҡ. диал. Тотлоғоу. М оҡалып һөй
нәмә йәки күренештең ү ҙ асылын һаҡлаған ки
леш икенсе рәүешкә үҙгәреүе.
ләү,
2. Шул рәүештә үҙгәртелгән нәмә йәки күре
МОҠаМӘр Ә [гәр,] и, иҫк, кит. Уйындағы
кемуҙарҙан алып барылған көрәш, ярыш. Йәнә
неш. К ар-боҙҙоң модификацияһы,
С олох бәгдендә Берҙебәк солтан М ансур нәһер
МОДУЛЬ [РУс. ( лат,] и, 1. физ,, тех. Ҡайһы
бер коэФФиңиент иәки дәүм әлдәр атамаһы. Ҡ ы
Иҙелдең, ике тарафынан моҡамәрә өсөн уҡ атты
ҫым модуле. М одулдәр системаһы,
2. архит. Бинаның төрлө өлөшөн үҙ-ара бер
самаға килтереү өсөн алынған үл сәү бер ә
меге.
3, тех. Ҡ орамал йәки ҡоролманың бер типтағы
деталдәрҙән йыйылып, төрлө маҡсатта ҡулла
нылған өлөшө. Яңы сериялагы караптар м одул

ле типтагы күп маҡсатлы идара итеүсе комплекстарга экипаждар алып барыу өсөн тәғәйен
ләнгән.
«Совет
Башҡортостаны»,
1986,
22 май.
М О ДУЛЙ Ц ИЯ [рус, ( лат, ] и. 1. муз. Бер тон
дың икенсе тонға күсеүе. / Тауыш юғарылығы
ның үҙгәртелеүе.
2. физ. Юғары йышлыҡтағы тирбәлештең түбә
нерәк йышлыҡтағы бүтән тирбәлештәргә эйәреп
үҙгәреүе.
М О Ҙ и, диал. Боҙ.
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лар. һ ә р икеһе бигайәт тирандас әмирҙәр ине.
«Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.

МОҠаТӘЛӘ [гәр.] и, иҫк, кит. Ҡара-ҡаршы
У л заманда [Күсемхан заманында]
һарайсыҡта Б ураҡ хан мокатәләһе булды,

һуғыш.

«Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.

МОҠаҮӘЛӘ [гәр,] и, иҫк, кит, 1. Әңгәмә.
2. Ике аралағы килешеү. М окаүәләгә ки
леү,
МОҠЛаУ ҡ. 1. Умарта эсендә ваҡ ҡына ҡорт
тар барлыҡҡа килеү, ҡортлау.
2. диал. Бесәнде, һаламды ваҡлау; кәбәкләү.

Бесәнде моҡлап биреү,
МОҠОМ и, диал. Бауырһаҡ. Моҡом бешереү.
Сәйҙе моҡом менән эсеү,
м о ҡ р а у ҡ. Берәй нәмә юҡлыҡтан мохтаж 
лыҡ кисереү; йонсоу. Тоҙга моҡрау. Иткә моҡ
рау.

м
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М ОҠСаЙ и, 1. диал. кар, тоҡсай. Моҡсайга
һалыу,
2. Й әҙрә Ьаүьггы. Моҡсайҙагы йәҙрә.
М ОҠ Тад Ир [ғәР.] с. иҫк, кит. 1. Иғгыяр көсө
ҙур; көслө. Моҡтадир кеше. / Бүлдыҡлы, Ьәләтле. Ф әнгә моҡтадир.
2. ЯҡШы сиФаттары күп бүлған; бай. Хы ялдарга моҡтадир кеше.
МОҠТӘБӘС [гәр,] с. иҫк. кит. Н индәйҙер бер
сығанаҡтан Фаиҙаланып лҙылған, күсереп алын
ған. Нәбүәттән моҡтәбәс гилем — бер нур, бар
сырагын һауаһы һүндермәһә, аҡ м үлла.
МОҠӘДДӘр [гәр.] и. "Тәҡдир ителгән, алдан
билдәле бүлған нәмә. [Бабсаҡ:] Х оҙай ҡушһа,

мин сәфәр йөрөрмөн, ти, моҡаддәрҙә ҡушҡанды
күрермен, ти. «Бабсаҡ менән К үсәк».
МОҠӘЙЙӘД [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Нимәгәлер
бәй л ән ете бүлған, бәйле. Ваҡигага моҡәййәд.
2. Яҙып ҡуйылған, теркәлгән. Тарих битенә
мөҡәййәд ваҡига.
3 . Вилгеле бер сиге бүлған; сикләнгән. М оҡәй
йәд мөмкинселек.
МОЛ[РУС. < ит. ] и. Караптарҙы порттарҙа тул
ҡындан ы ты ҡлаУ өсөн хеҙмәт иткән оҙон бейек
ҡоролма. Яр буйындагы молдар, ш Порттың

молдарындагы .. крандарҙың күплегенә гәжәп
ҡалаһың. «Совет Башҡортостаны», 1966, 1 сен
тябрь.

МО Л Д а в а Н и. Молдованың төп халҡын тәшкил иткән милләт һәм шул милләттең б ер кепхеһе (роман телдәренең береһендә ҺөйләШә).
М олдаван халҡы. М олдаван ҡатыны. М олдаван
теле.
М О Л Д а в а Н С а Р. 1. Молдаван телендә. М о л
даванса һөйләшеү.
2.
Молдавандарға хас рәүеШтә. М олдаванса
бейеү.
МОЛЁКУЛа [РУС. < фр. ] и. М атдәнең төп
химик үҙенсәлегенә эйә бүлған иң ваҡ өлөшсәһе.
МОЛЕКУЛЯр [РУС. молекулярный] с. Молекүлаға мөнәсәбәтле. М о лекуляр төҙөлөш. / М о
лекулаларҙы өйрәнеүгә бәйле. М олекуляр тео

рия.

МОЛЕСКИН [рус. (и н гл .] и. Ҡалын, 6euie
мамыҡ туҡыма. Ҡара молескин, Ц М олескин
салбар, ■ Туҙан һымаҡ агыулы химикаттар ме
нән эш иткәндә, саң үткәрмәй торган молескин
дан тегелгән кейем кейәләр, «Совет Б ат ҡ ор т о
станы», 1965, 18 март.
МОЛИБДЕН [РуС. < гР.] и. Химик элементу
көмөш Ьымаҡ йылтырауыҡлы ҡаты металл.
МОЛҠ-МОЛҠ оҡш. Һимеҙ, йомшаҡ булып
Ьелкенеп торған хәрәкәтте белдергән Һү ҙ. М олҡ-

2. Күбеккә әйләнеү; ҡабарыу, күпереү. Ҡы

мыҙ молҡоп ултыра.

МОЛЛЮСК [РУС. < лат. ] и, зоол. Йомшаҡ
тәнле умыртҡаЬыҙ тереклектәр (күбеһе ҡабыр
саҡлы була); әкәм-төкәм. Диңгеҙ моллюскалары,

МОЛОЙОУ ҡ. Бойоҡ, моңһоу төҫ алыу; моң
һоуланыу. М олойоп ҡына байып барган ҡояш.
МОЛОЙОШОУ ҡ. урт. ҡар. молойоу. М олойо
шоп ултырыу.

МОЛОТЙЛКа [РУс.] и. Ашлыҡ Ьуға торған
машина; һуҡҡыс. Ат молотилкаһы. Молотилка
барабаны. Моторлы молотилка, ш Инде һуңгы
кәбәндәге көлтәләрҙе һугырга тотонгандар. М о
лотилка гөр килә. Б. Бикбаи.
МОЛОУ ҡ. диал. Молойоу. М олоп улты
рыу.
МОЛЬБЁрТ [РУС. < нем.] и. Һүрәт төшөргән
дә киндерле рамды ҡуЯ торған өс аяҡлы таған.

Мольберт тотоп Низам инә. М. Кәрим.
МОМЁНТ [РУс. < лат. ] и. 1. Бик ҡыҫҡа ваҡыт
араһы. Беҙҙең көслө атыу га сыҙамай немецтар
кире боролоп китте.. Ошо моментта ашап алыр
га булдыҡ. С. Әлибаев.
2. Берәй нәмә менән билдәләнгән ваҡыт араһы;
билдәле бер осор. Уңайлы момент, ш Эште бөл

дөрөп

ҡуймайыҡ.

Х әҙер

бик ауыр момент.

Д. Юлтый.
3. Эш-хәлдең айырым бер Яғы. Эштәге ыңгай
момент. / Эш өсөн уңайлы мәл. Моменттан фай

ҙаланып ҡалыу,
М О Н а з а Р а [гәр,] и. иҫк, кит. Һүҙ көрәше;
бәхәс. Моназарага килеү, ш [Ғисмәт:] Тагы

моназарага кереш әләр! Эй, Ямал! Бына былар
тагы талашырга керешәләр, тыйыгыҙ әле.
А. Таһиров,
□
М оназара ҡылыу һүҙ көрәш тереү, б әхәс
ләшеү.
МОНазараСЫЛ с, иҫк. Бәхәсләшергә әүәҫ.

М оназарасыл кеше, М оназарасыл булы у,
МОНаЗИР [гәр,] и, иҫк, кит. Һүҙ көрәш тереү
се, бәхәскә оҫта кеше. һ ү ҙгә оҫта моназир.
Ц Моназир шәкерт тип маҡтайһы урынга, хәлф ә
уны [Кинйәне] ҡыҙарынып-бүртенеп әрләргә,
ҡәһәрләргә тотона. Ғ. Ибраһимов.
МОНаЙЫШ и. диал. Төҫкә йәмһеҙ генә оялсан
кеше.

м о н а р и. 1. й әйге оҙаҡ эҫеләрҙә бУла торған
ҡайнар ҡоро томан Ьымаҡ б у лып торған ЬаУа кү
ренеше (үҫемлектәрҙе көйҙөрөп, игендең емен
ҡурып зарар итә). Монар һуҡҡан, ш Былтыр
картуфты монар һугып харап итте. Ш. Янбаев.
Арпа гына сәсһәң, сәс сиҙәмгә, яҙгы ла гына мо
нар алмаһын (Халыҡ йырынан).

молҡ итеү. М олҡ-молҡ килеү.

2. Ер өҫтөнән земберләп күтәрелгән эҫе ЬаУа;
Ьағым. Ә унда офоҡта, шыйыҡ ҡына күкһел
томан булып монар емелдәй. Ф . Иҫәнғолов.
роу. Ҡойрого молҡолдап торган ҡуй.
3, диал. Томан, [һәүбән:] Бөгөн тәүге һунарҙа
МОЛҠОТОУ ҡ. 1. Йоп-йомро итеп һимертеү
юлыҡтым мин монарга. « а ҡ буҙат».
(малға ҡарата). М алды молҡотоп һимертеү.
ф Монар көпшәһе аҡ сатыр сәскәле, шыма
2.
Күбеккә әйләндереү; ҡабартыу, күпертеү.
һабаҡлы, эре һаҫыҡ көпшә; айыУ көпшәЬе.
Ҡымыҙҙы молҡотоу.
м о н а р л а н ы у ҡ. Күтәрелгән эҫе һауа тулМОЛҠОУ ҡ. 1. Һимеҙлектән тулышып, йопҡын-тулҡын булып томан, болот Ьымаҡ күренеп
йомро булыу. М олҡоп тороу, ш [Сара:] Ш улай
тороу. Яҙгы матур ҡояш, монарланып сыҡҡан
молҡоп та тормагас, ниндәй директор бисәһе
һауа тулҡыны уларҙы ң шатлыҡтарын .. тагы ла
булам ти мин. 3 . Биишева.

МОЛҠОЛДаУ ҡ.

Һимеҙ булып Ьелкенеп то
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он
сәйтә ине, Н. Ҡәрип. / алыҫтан күгелйемләп күренеү (һауаға ҡарата).
М ОНАРЛ Ы с. Монар (1 мәғ.) төшкән. М онар I иртә. Монарлы йәйге көндәр, ■ И ю ль айы
щ монарлы ҡыҙыуында әлһерәп , серле тынгҡҡа талган карагайлы кара урмандар, 3 . Биигва.
МОНАрХ [р ус. < гр.] и. Дәүләттең нәҫелдән
елгән йәки һайланып ҡуйылған тулы хоҡуҡлы
1кимы (батша, король, шаһ, солтан һ. б.). А бсоот монарх

МОНарХЙЗМ [рус,] и, 1. Монархияны д ә ү 
әт хакимлеғенең берҙән-бер дөрөҫ Формаһы тип
араған реакцион политик йүнәлеш.
2. ҡар, монархия.
МОНаРХЙСТ [РУс.] и. Монархизм һәм мо~
архия яҡлы кеше. Монархистар ойошмаһы,
Iонархистар заговоры,

МОНАрХИЯ [р у с. < гр, ] и. Юғарғы дәүләт
ласы Формаль яҡтан тулы хоҡуҡлы дәүләт башығы — монарх ҡулында тупланған эксплуатаорлыҡ дәүләт хөкөмө һәм шундай хөкөмгә
:оролған дәүләт. Абсолют монархия. Конститу
цион монархия,

МОНаРХИЯЛЫ с. Монархияға мөнәсәбәтле.
4онархиялы дәүләт,
МОНаСТЫРЬ [рус, (г р ,] и, 1. М онах йәки
юнашкаларҙың ере, капиталы булған дини обцинаһы. И рҙәр монастыры. Ҡатын-ҡыҙ монас-

ыры,
2. Ошо община ҡарамағындағы сиркәү, тораҡ
4орттар һәм территория.
МОНаТҠЫУ ҡ. диал. Өҫтөнлөк алыу, өҫтөн
:ығыу; еңеү.
МОНАХ [РУС. < гР.] и. Монастырҙа йәшәгән,
уның талабы, уставы буйынса донъя рәхәтенән
баш тартҡан дини община ағзаһы. М онах булыу,
/ һөйл. Донъя рәхәтенән ваз кискән ир кешегә
ҡарата. М онах булып йәшәү.
МОНаХЛЫҠ и. Монах булыу; монах тор
мошо. М онахлы ҡ ҡабул итеү. / һөйл. Донъяның
рәхәтенән ваз кисеп йәшәгән хәл.
МОНаШ и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
МОНАШКа [РУС.] и. Монастырҙа йәшәгән,
уның талабы, тәртибе буйынса донъя рәхәтлеге
нән баш тартҡан дини община ағзаһы (ҡатынҡыҙ).
М ОНГОЛ и. Монголия Халыҡ республикаһы
ның төп халҡын тәшкил иткән милләт һәм шул
милләттең бер кешеһе. М онгол халкы . М онгол

ҡатыны. М онгол теле,

МОН
МОНЙСТ [рус,] и. Монизм яҡлы кеше.
МОНИСТИК [Рг/С. ] с. Монизмға нигеҙле мөнә
сәбәтле. Д онъяга монистик караш. Монистик

философия,

МОНИТОР [рус, ( фр.] и, тех, 1. Контроль
прибор, тикшерә һәм көйләй торған ҡорамал.
К үп каналлы монитор.
2. Телевизион тапшырыуҙар барышын тикшерә
торған телевизион экран (телестудияла).
МОНҠа и. диал. Вотаҡтың төп өлөшө.
МОНОГаМ [РУС. моногамный] с. кит. М онога
мияға нигеҙле, моногамияға хас. Моногам гаилә.
МОНОГАМИЯ [РУС. < гр. ] и. кит, 1. И рҙең бер
ҡатын менән тороуына ҡоролған никах (форма
һы; киреһе полигамия. Ғаиләнең бүтән төрҙәренә
караганда моногамия — берҙән-бер яраҡлы төр.
В. Ғүмәров.
2. Йәнлектәрҙә бер атаның бер йәки бер нисә
миҙгел эсендә бер генә инә менән ҡушылы
уы.
МОНОГРАММа [Рус. < гр, ] и. Бергә тоташ
тырып үреп яҙылған бер нисә хәреФ.
МОНОГРаФИК с, МонограФияға мөнәсәбәт
ле; монограФия рәүеш ендәге. Монографик тик

шеренеү,

МОНОГРАФИЯ [рус. ( гр. ] и. айырым бер
мәсьәләгә бағышланған ҙур ғилми хеҙмәт. М оно
графия яҙыу, ■ Тел, әҙәбиәт галимдарыбыҙ
һуңгы йылдарҙа айырым яҙыусылар тураһында
ҙур һәм яҡшы монографиялар яҙҙылар. Б. Бик
бай.

МОНОКЛЬ [РУС. < фр. ] и. Бер генә күҙ соҡо
рона ҡуя торған һыңар быялалы күҙлек. М о
нокль кейеү. М онокль аша ҡарау.
МОНОКУЛЬТУРа [рус.] и. а. х. 1. Хужалыҡ
та үҫтерелгән берҙән-бер ауыл-хужалығы куль
тураһы.
2. С әсеү әйләнешен һаҡламай, оҙаҡ йылдар
буйы бер үк баҫыуға бер иш үҫемлек сәселеүе.

Ҡара һолоноң баҫыуҙы баҫып алыуының төп
сәбәбе — бойҙайҙың һәм башҡа бөртөклө аш
лыҡтың монокультураһында, күп йылдар буйын
са бер төр ауы л хужалыгы культураһын гел бер
майҙанга сәсеүҙән гибәрәт. Я. Хамматов.
МОНОЛЙТ 1 [РУС. ( гр.] и. 1. Бөтөн бер ҙур
таш. / Бөтөн бер таштан эшләнгән нәмә.
2. геол. Тупраҡ ҡатламының төҙөлөшөн верти
каль киҫелештә күрһәткән өлгө.
МОНОЛИТ 2 [РУс. монолитный] с. 1. Тотош
бер таш хәлендәге. Монолит колонна.
2. күсм. Ныҡ береккән, ойошҡан. Монолит

М ОНТОЛОВЁД [РУС.] и. Монголоведение
буйынса белгес.
М ОН ГО ЛОВЕДЕНИ Е [РУС.] и. М онголдар
ҙың телен, яҙмаһын, культураһын һәм тарихын
өйрәнгән Фәндәр.
М ОН ГО ЛОИ Д [рус, монголоидный]: монго
лоид раса антроп, кешелек донъяһындағы ҙур
расаларҙың береһе.
МОНДОр а М а Р. диал. М өлдөрәмә.
М ОНДОРаУ ҡ. диал. М өлдөрәү.
МОНЙЗМ [РУе. < гр, ] и. Донъяның нигеҙендә
бер генә башланғыс (материя йәки рух) ята тип
ҡараған ФилосоФик тәғлимәт; киреһе дуализм.

коллектив. Монолит берҙәмлек. Монолит б у 
лыу,
МОНОЛИТЛЫҠ и. Монолит булыу сиФаты.
Тау тоҡомдарының монолитлыгы. Партияның
политик монолитлыгы,
МОНОЛОГ [рус, ( гр,] и. Драма һәм әҙәби

Идеалистик монизм. Материалистик монизм.

тов.
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әҫәрҙәге бер кешенең үҙ-үҙен ә, башҡа персонаж 
дарға йәки тамашасыға һөйләгән оҙон телмәре.

Лирик монолог. Монолог тыңлау. Монолог
уҡы у, ш [Сыртланова:] М онолог бөтөүгә шар
шау артынан Мәгри ҡарсыҡтың тауышын ише
тәм, Р. Ниғмәти. Эске монологта геройҙың тор
мошҡа, кешеләргә мөнәсәбәте .. асыла. Ә. Вахи

МОН
М ОНОЛОТИК с. Монолог рәүеш ендәге. М о

нологик телмәр,
МОНОПЛАН [РУС. < фр, ] и. Ф юзеляждың ике
яғына берәр генә ҡанат ҡүйылған самолет. М о
ноплан канаты, Монопланга ултырыу, ■ «К-750»
мотоциклының моторы куйы лган моноплан
канаттарының ҡоласы 4,8 метр, оҙонлого
3,1 метр. «Совет Башҡортостаны», 1985,
29 март.
М ОНОПОЛИСТ [рус.] и. 1. Берәй эш әлкә
һендә монополия (1 мәғ.) тотҡан кеше.
2. Эре капиталист, эре капитал вәкиле.
М ОН О ПО Л ИС ТИК с. 1. Монополия принцибына нигеҙле, монополияға (1 мәғ.) мөнәсәбәтле.

Монополистик берләшмә. Монополистик бур
жуазия, ш И мпериализм осоронда капитализм
монополистик характерҙа булы уы менән айы
рыла, «Совет Башҡортостаны», 1965, 5 но

МОН

м

Монтаж мастерскойы. Монтаж эше. Монтаж
схемаһы,

2. Әҙәби йәки башҡа төр өҙөктәрҙән бер йөк
мәткегә һалып төҙөлгән йыйылма. М узыкаль
монтаж. Әҙәби монтаж, ■ «Й әмле А гиҙел

буйҙары» тигән поэма буйынса әҙерләнгән
әҙәби-музыкаль монтаж кисәне бик төрлән
дерҙе. «Башҡортостан уҡытыусыһы», 1965,
№ 4.
3. кино Фильм өсөн төшөрөлгән кадрҙарҙан
кинотаҫма төҙөү процесы.
м о н т а ж л а н ы у ҡ, төш, ҡар, монтажлау.

Монтажланган фильм,
МОНТаЖЛаТЫУ ҡ.

йөкм, ҡар, монтаж
лау.
М О Н Т аЖ Л аУ к, 1. Монтаж (1 мәғ.) яһау.

Агрегатты монтажлау. Насосты монтажлау.
Стенд монтажлау,
ябрь.
2.
кино Фильм өсөн төшөрөлгән кадрҙарҙан
2.
Монополия (2 мәғ.) формаһында бүлған. кинотаҫма төҙөү. Ф ильм монтажлау,
Монополистик ойошма,
МОНТаЖЛау СЫ и, ҡар, монтажсы,
м о н т а ж л а ш ы у ҡ. урт, ярҙамл, ҡар. мон
М ОНОПОЛИЯ [рус. < гР.] и, 1. Берәй нәмәне

эшләп сығарыү йәки һатыү өлкәһендәге сиклән
мәгән түлы хоҡүҡ. Дәүләт монополияһы, Т ышҡы

сауҙа монополияһы,
2.
Ниндәйҙер бер хужалыҡ әлкәһендә хаким
лыҡ итеү һәм максималь табыш алыу өсөн капи
талды концентрациялау нигеҙендә барлыҡҡа
килгән эре капиталистик берләшмә. Капитали

стик монополиялар. М онополиялар көрәше.
М онополиялар конкуренцияһы,
м о н о п о л и я л а ш т ы р ы л ы у ҡ. төш, ҡар,
монополиялаштырыу. Монополиялаштырыл г ан
хужалыҡ тармаҡтары,
МОНОПОЛИЯЛаШТЫр ЫУ ҡ. Ниндәй ҙә
булһа эш, хужалыҡ әлкәһендә монополия урын
лаштырыу, монополия хәленә килтереү. Тышҡы

баҙарҙы монополиялаштырыу,
М ОН О ПО ЛЬ [РУС. монопольный] с. М онопо
лия принциптарына нигеҙле, монополияға (1
мәғ.) мөнәсәбәтле. М онополь хоҡуҡ. М онополь

биләмә,
М ОН О р ЁЛЬС [РУе.] и. Бер рельслы аҫмалы
юл.
М ОН О ТЕЙЗМ [РУе. < гР.] и, кит, ал л а берәү
тигән дин; киреһе политеизм. Монотеизм идея

һы,
М ОНОТЕЙСТ [р ус. ] и. Монотеизм яҡлы
кеш е.
М ОН О ТЕИСТИК с. М онотеизмға мөнәсәбәт
ле. Монотеистик тәглимәт,
М ОНОТИП [рус, < гР>] и, Х әреФтәрҙе айы
рым-айырым ҡойоп йыя торған типограФик
машина. Монотип наборы. Монотип таҫма

һы,
м о н т а ҙ а м [гәр,] с, иҫк, кит. Тәртипкә кил
терелгән, тәртипле.
ф Монтаҙам ғәскәр ш ул уҡ даими ғәскәр {ҡар,
даими). Бы ларҙың [гәскәрҙәрҙең] 1535 ҡәҙәреһе

монтаҙам гәскәрҙән, ҡалганы мишәр, башҡорт,
танассар иткән ҡалмыҡтарҙан гибәрәт, М. Һа
ҙыев.

МОНТАЖ [РУС. < Фр.] и, 1. Машина һәм төрлө
ҡорамалды билдәле бер план һәм һыҙма буйынса
әҙер деталдәрҙән йыйып, ҡороп ҡуйыу эше.

тажлау.

МОНТАЖНИК и. ҡар. монтажсы,
м о н т а ж с ы и. Монтаж (1 мәғ.) менән шөғөл
ләнгән эшсе; монтажлаусы. Монтажсылар бри

гадаһы. ш Ғәҙәттә беҙ, монтажсылар, армату
раларҙы йыйып монтажлап бөтәбеҙ ҙә, шунан
пуско-наладчиктарга тапшырып, икенсе объект
ҡа күсә торгайныҡ. Р. Солтангәрәев.
М ОНТаЗИР [гәр,] с, иҫк, кит. Зарығып көт
кән, өмөт менән көткән. Инде байҙың урыны
түрҙә, югары, ни һөйләй, тип, монтазир халыҡ
бары. Ш. Тульвинский. Саф күңелдәр, йәшле
күҙҙәр рәхмәтеңә монтазир. М. ҒаФури.
М О Н Т ар [фарс.] и. иҫк. кит. аҡм ай ятҡан
һыуҙа барлыҡҡа килгән бысраҡ.
•
А ҡҡан һыуҙа монтар юҡ, ташҡын кисмәҫ
толпар юҡ. Әйтем.
м о н т а рл а у ҡ. иҫк. кит. Кер, бысраҡ тей
ҙереү; бысратыу,
м о н т а ь а [гәр.] и. иҫк. кит. а ҙа ҡ , сик.
М ОНТЁр [РуС. ( Фр.] и. 1. Машина һәм ҡора
малдарҙы монтажлау менән шөғөлләнгән кеше;
монтажсы. Монтёрҙар бригадаһы.
2.
Электр үткәреү, электр ҡорамалдарын
ҡуйыу менән шөғөлләнгән белгес; электромон
тёр. А уы лга монтёрҙар килде. Электр үткәрәләр,
Ф . Әсәнов.
М ОНТЁр ЛЫ Ҡ и. Монтёр эше, монтёр һәнәре.

Монтёрлыҡҡа уҡыу,
М О Н ТО Ҡ и, диал. Мөнтәлеп бөткән нәмә.
Ботаҡ аҫтында монтоҡ, ҡойрого сонтоҡ.
МОНТӘҠИД [гәр. ] и. иҫк. кит. Тәнҡитсе. Б у р 
жуазия тәрилкәһен ялап йөрөгән әҙиптәр, мөхәрирҙәр вә монтәҡидтәр .. синфи көрәште, әһле
фоҡараның синфи аңын томаларга маташа.
3. Шәрҡи.

МОНУМЕНТ [Рг/С. < лат.] и. Оло ваҡиға йәки
күренекле ш әхестәр хөрмәтенә һалынған архи
тектура йәки скульптура ҡоролмаһы; һәйкәл.
Өфөлә Башҡортостандың рус дәүләтенә үҙ ирке
менән ҡушылыуының 400 йыллыгы хөрмәтенә
Д уҫлы ҡ монументы ҡуйылды, «Совет Башҡор
тостаны», 1966, 13 март.
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МОНУМЕНТаЛЬ [р ус. монументальный] с,
1. Ҙурлығы, мөһабәтлеге менән тәьҫир итерлек.

герәк тә Әхм әҙулла менән серҙәш һәм моңдаш
булы п китте. М. ҒаФури. Я лп-ялп иткән ябалаҡ
кемгә юлдаш булмаган? Ҡырҙа үҫкән төҙ ҡурай
кемгә моңдаш булмаган (Ҡ обайырҙан).
•
Алйот юлдаш булмаҫ, ишәк моңдаш б у л 
маҫ. Мәҡәл. Ҡ урҡаҡ менән юлдаш булма, көйһөҙ
менән моңдаш булма. Мәҡәл.
м о ң з а р и. йыйн. ауы р кисереш, ҡайғыхә ср әт ; аһ-зар. Тыңланым мин юҡһыл ил х а л 
ҡымдың, ас халҡымдың ҡайгы, моң-зарын.
Б. Ишемғол. И л һис тә һил түгел. И л ауыҙына
иләк ҡаплап та булмай. Моң-зар менән бергә үс
асыу ауаздары, шомло хәбәрҙәр ишетелә, Ғ. Х ө 

Монументаль бина.
2. Ҙүр, тәрән йөкмәткеле, киң күләмле. М ону
менталь хеҙмәт. Монументаль тикшеренеү,
ш һ . Дәүләтшинаның халы ҡ тормошо тураһын
дагы монументаль роман тыуҙырыуы — ысын
мәгәнәһендә ижади героизм ул, Ғ. Хөсәйенов.
3. сәнг, Мөһабәтлеге менән айырылып торған
һәм грандиоз Формаларҙа дөйөмләштереп би
релгән. Монументаль сәнгәт. Монументаль

скульптура,
М ОҢ и. 1. Борсоп торған, тынғы бирмәгән уй;
хәсрәт, ҡайғы. Башҡа моң төшөү, Моңга ҡалыу,
■
М оңло бала түгел инем, моңдар төштө ба
шыма (Халы к йырынан). / Һағыныүҙан, юҡһыныүҙан тыүған аүыр кисереш; һағыш. Моңдо
таратыу. ■ К үҙҙәрендә һагыш моңо ине, ә
йөҙөндә тәрән борсолоу. Ғ. Байбурин, һагынып
ҡына ятып хаттар яҙҙым, эскенәйем тулы моң
менән (Халытс йырынан).

сәйенов.

МОҢЛаНДЫрЫУ ҡ. 1. ауы р уй һалып бо
шондороу; яманһыулатыу. Й әрһеҙ инем — уйһыҙ
инем, һин генә уйландырҙың, уйландырҙың,
моңландырҙың, күңелде нурландырҙың. X. Н а
заров.

гәндә Дим буйҙарын моңга күмеп, кемдер таль
янын һыҙҙырып ебәрҙе. Ф . р әхимғолова. Мәтәл
[ауыл] бит у л башҡорт хыялының ерҙе ярып
сыҡҡан бер моңо. Р. Шәкүр. / Әйтелеш ыңға

2. эйһ. ф. ҡар. моңланыу, һөйгәнемдән айы
рылһам, бигерәк моңландыра (Халыҡ йырынан).
3. Моңло (2 мәғ.) иттереү. Кемдеңдер моңлан
дырып оҙон көйгә гармун уйнап ебәргәне ише
телде, М. Тажи.
м о ң л а н ы у ҡ. 1. ауыр уй, ҡайғы, һағыш
кисереп бойоғоу; моңайыу, яманһыулау. Белм ә
йем инде, ниңәлер гел моңланам, Ҡайгы-хәсрәт,
моң вә зарлыктар менән. Ш. Бабич.

йына килтерелгән аһәңле таүыш; көйлө, мат үр
әйтелеш; музыкаллек. Башҡорт теле бик бай,

2. Тәрән, нескә хис менән үҙ алдына йырлау
йәки көйләү; моңайыу. Барсынһылыу ҙың бөтә

ягымлы тел. Башҡорт теленең һөйләү матурлыгы, моңо бар. 3 . Иғдәүләтов.
3. р. мәг. Һағыш тсатыш моңһоүлытс менән.
Бы лар [ҡарабаш тургайҙар] бөтәһе лә тыуган-үҫкән оялары менән бәхилләш еп моң гына осоп
киттеләр, «ағиҙел», 1986, № 8.

нәмәһе етеш, күңеле генә урынында түгел, ти,
йырлап, моңланып г үмере үтә, ти. «алпамыш а».

2. Күңелде елкендергән, күңелдә нескә хистәр
үяттсан аһәңле таүыш, көй. Йыр моңо. Ҡ урай
моңо. Гармун моңо. ■ Берҙән бер көндө, көтмә

/ Күңелгә ятышлы ауаздар сығарыу; һайрау.

Эскенәйең бошһа, сыҡ яланга, төрлө ҡоштар
шунда моңлана (Халыҡ йырынан).
м о ң л а у ҡ. һөйл. Моңло (2 мәғ.) итеп ү ҙ
□
Моң 6у лыу берәй нәмә ютслытстан аптыраү; алдына йырлау, көйләү, моңланыу, һагы ны п
зар бүлыү. Моң нтеү нимәгәлер зар иттереү;
үлгәндәрҙе окоптарҙа ҡайгы менән моңдар моң
мохтажлытс кисертеү. Атаһы булмаһа ла, улын
ланым. Б. Ишемғол. Йырлайҙыр ҙа егет ай моң
Рәмилә еңгә моң итеп аҫраманы. Артыҡ егәрле,
лайҙыр, шишмәләрҙәй моңо ҡайнайҙыр (Халыҡ
бөтмөр ине. Улы өсөн талпынып йәшәүен бәхет
йырынан).
һананы, К. Кинйәбулатова.
МОҢЛО с . 1. a h -зарлы, ҡайғы-хәсрәтле. М оң
•
Арпа еймәҫ аргымаҡ ҡупырыҡҡа моң бу ло яҙмыш. М оңло тормош, ш И лдең нурлы булганы — илдә батыр булганы, илдең моңло буллыр, Мәҡәл. Йоҡо бесәйгә генә моң. Әйтем, һ о л о
ганы — дошман килеп тулганы (Ҡ обайырҙан).
ашамаҫ аргымак япраҡҡа моң булган. Мәтсәл.
2. Һағышы булған, һағыш хистәрен кисергән.
һ ә р ҡоштоң үҙ моңо бар. Әйтем. Яҡшы әҙәмдә
М оңло егет. ш Үткән яҙгы саҡтар иҫемә төшһә,
ҡон булмаҫ, яман әҙәмдә моң булмаҫ. Әйтем.
ташый, тула моңло күңелем. Ш. Бабич. .. Зарлы
М ОҢайТЫ У ҡ. ауы р уйға, ҡайғыға төшөрөү;
кеше йәшен агыҙганда, моңло кеше йырҙар
яманһыулатыу, һайрамаҫы, һары һандугасым,
сыгарган. Й. Солтанов. / Һағыш, юҡһыныу той
йөрәгемә үтә тауышың, моңайтмаҫы, һары һан
ғоһо уятҡан; һағышлы. Моңло минуттар, ш Шыл
дугасым, ташып бара минең һагышым (Халытс
тыр-шылтыр ,, тауҙан шишмә төшкән, һауа тулйырынан).
моңайыу ҡ. 1. ауыр уй, ҡайғы-һағыщтан ган сирень еҫенә, әллә нисек, бигерәк шундай
төндәр үҙе моңло, үҙе йәмле лә. Ғ. Оәләм.
бойоғоу; яманһыулау. Заятүләк үҙенең тыуган
/ Һағыш, юҡһыныу белдергән; моғ1,һоу. М оңло
ерен һагынып бойога, моңая башлай, «Заятүләк
ҡараш. М оңло тауыш, ш Бейек сопкаларҙың
менән һыуһылыу».
2.
"Гәрәй, нескә тойғо менән йырлау иәки көи- билен ярып, Лазо станцияһын уҙганда — паро
воздар моңло гудок бирә, машинистар ауыр
ләү. Алпамыша бик ҡайгырган. Ҡурайын алып,
һулайҙар. р . Ниғмәти. Ҡараш һайын серле
тагы моңайырга тотонган. «алпамыша»,
моңайышыу ҡ. урт, ҡар, моңайыу. Моң- осҡон сәсә моңло, уйсан ҡара күҙҙәрең!
Д. Юлтый.
һағыштан алланганмы Ыргыҙ сәсе — ҡылгандар? Н иңә улар моңайышып, һагайышып ҡал3. К үңелде елкендергән, күңелдә һағыш уят
ҡан; матур яңғырашлы. М оңло • көй. М оңло б у
гандар? Р . Ғарипов.
лып ишетелеү. М оңло итеп йырлау, ш Болон
МОҢДаШ и. Моңо, ҡайғыһы үртаҡ булған
буйлап килгән моңло йырҙар йөрәктәргә дәрттәр
кеше йәки бер нәмә. Бында килгәс, ул [ҡарт] би
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түгәләр! Ғ. М әсғүт. Ишеткәндә моцло курайҙа
рын йөрәгемә моңдар бөркөлә, Ш. Бабич. / М о
ңайырға, йырларға әүәҫ; моңға, хискә бай. М оң
ло кеше, // М оңло йырлау, ш Бигерәк тә моңло
инде беҙҙең халы к, Баш кынаһын ҡырын һалып,
күкрәккәйен киреп бер йырлап ебәрһенме —
донъяңды онотаһың, Д. Бүләков. Урал гына
ҡошо ай һандугас, ат менгәндә моңло һайраның

нуры уйнай һымаҡ әсәйемдең моңһоу йөҙөндә.
Ғ. Рамазанов. Бригадирҙың йөҙө артыҡ борсо
улы, күҙҙәрендә ниндәйҙер моңһоу шәүләләр.

(Халык йырынан).
•
М оңло кеше зарын һөйләгәндә, моңһоҙ
кешенең башы ауырта. Әйтем.
М ОҢЛО ЗарЛЫ с. йыйн. Ҡайғы-хәсрәтле,
аһ-зарлы. Тейешһеҙгә түгелә икән ҡайнар йә

шем, Могайын, у л моңло-зарлы булгапгалыр
гәзиз башым. К. Кинйәбүлатова.
М О Ң Л О Л О Ҡ и, 1. МоңЬоүльгк. Бер м оңлолоҡ
гүйә бар йыһанда, ҡайҙа барма йөрәк һагышлы.
Н. Нәжми.
2. Моңло (2 мәғ.) бУлыУ (йырға, таүы тк а ҡ а
рата). Көйҙөң моңлолого. ш Ғүмеремдә мине
күп иҫертте моңлолого улар йырының М. Хәй.
м оңсан с . Уй-моң менән тулған; һағышлы,
моңсол. Рәхмәт һиңә, моңсан йөрәк, түбәнселек

тән ерәндең, керләнеүҙән курҡа-ҡурҡа, саф булырга өйрәндең. Ҡ . Даян.
м оңсол с . ҡар. моңсан. Й ылга буйын маҡ
тай-маҡтай, моңсол ҡоштар йыр һуҙа. С. Әли
баев.

моң Һағыш и. йыйн. Күңелдәге төрлө аүыр
тойғо; аһ-зар, ҡайғы-хәсрәт. Шаулама; ҡамыш,
сыгарма тауыш, унһыҙ ҙа миндә моң-һагыш!

Ғ. Мәсғүт.
М О Ң Һ О Ҙ с. 1. Хәстәр, мәшәҡәт белмәгән, һис
нигә иҫе китмәгән; вайымһыҙ, б о т м а ҫ, ғәмһеҙ.
М оңһоҙ кеше. ■ [Аҡбулат:] Өйрәнсекте әйтәм,
бигерәк моңһоҙ нәмә булган икән. Өйрәнеп ҡа
лырға ла уйламаган. 3 . Б и итева. / Ҡаиғы-хәсрәте бүлмаған; ҡайғыһыҙ. Ҡарсыгакай кеүек
моңһоҙ инем, ҡайгы-хәсрәт төштө башыма (Х а 
лыҡ йырынан).
2. Моңо (2 мәғ.) булмаған; көйһөҙ. Моңһоҙ

тауыш.
ф М оңло кеше зарын һөйләгәндә, моңһоҙ
кешенең башы ауыртҡан. Әйтем. М оңһоҙҙоң да
бер йыры була. Әйтем.
М О Ң Һ О ҘЛ О Ҡ и. Моңһоҙ (1 мәғ.) бУлыУ сиф аты; вайымһыҙлыҡ, ғәмһеҙлек. М оңһоҙлоҡҡа
юл ҡуймау, ш Бөгөн йәнле эш тирәһендә һүҙ
бутҡаһы бешереүгә, инертлыҡҡа, формализмга,
моңһоҙлоҡҡа ҡаршы ҡыйыу көрәшеү беренсе
дәрәжәләге бурыс булып тора. «Оовет Башҡор
тостаны», 1986, 27 май.
МОҢҺОРаУ ҡ. ҡар. моңайыУ. Башҡаса һис

борсомам һине [йөрәк] моңһорап, булһа ла гүмер
өҙөлгән йыр һымаҡ. С. Ҡ удаш .
М ОҢ ҺО У ҡ. ҡар. моңайыү 1. Югалтҡандай
иң-иң ҡәҙерлемде, тирә-яҡҡа моңһоп ҡараным.
X. Ҡүнаҡбай.
М ОҢҺОУ с. 1. Күңелһеҙ уй-тойғо кисергән;
бойоҡ. М оңһоу кеше. М оңһоу булы у. М оңһоу
итеп йылмайыу. ■ Ул [Гөлбикә] һәр саҡ яңгыҙ,

һәр саҡ моңһоу. Уның да г үмере зая уҙа бит.
3 . Биишева. // Ул [Зәкиә] гел моңһоу йөрөй.
Т. Килмөхәмәтов. / Күңелһеҙлек, төшөнкөлөк
сағылдырған; бойоҡ. М оңһоу төҫ. ш Й әйге ҡояш

Ш. Насыров.
2. К үңелһеҙ, аүыр тойғо менән һуғарылған;
күңелгә моң һалған. М оңһоу тауыш. Моңһоу
тынлыҡ, ■ Кисә башҡорт иле көҙгө төндә кү
шеккән, буш моңһоу ер ине. Ғ. Әмири. Таң тур

гайы һайрай, мин йырлайым, һабан тотоп, моң
һоу тынлыҡта, Ғ. Йәнәби.
• Бала күрмәгән өй — ҡош һайрауын ишет
мәгән моңһоу урман. Әйтем.
МОҢҺОУЛаНЫУ к, 1. Һағышҡа бирелеү,
күңелһеҙләнеү; уйға батыу. М оңһоуланып улты
рыу, М оңһоуланып йөрөү, ш Марат м оңһоула
нып ярым емерек бурага, имгәнгән ҡуласага
ҡараны, Й. Солтанов.
2. Моңһоу төҫ алыу, моңһоуға әйләнеү. Күкрәп
торган ҡырҙар моңһоуланды. С. Исмәғилев.

МОҢҺОУЛаТЫУ ҡ. Моңһоу (1 мәғ.) төҫкә
индереү; моңһоу итеү. Батҡаҡлы юлдың ат тояҡ
тарынан шабырҙауы, ҡара урман шауы уйҙы
йәнә моңһоулата.
МОҢҺОУЛЫҠ и. К үңелһеҙ, яманһыу тойғо;
һағыш. М оңһоулы ҡ тойгоһо. ■ Институт сәхнәһендәге диплом спектакле, алҡыштар , сәскәләр,
ҡотлауҙар, гуган институт менән хуш лаш ы уҙан
булган моңһоулыҡ — барыһы ла артта ҡалды.
«Совет Башҡортостаны», 1986, 9 июль.
МОПЁД [РУе. ] и. Моторлы велосипед. Мопед

менән йөрөү.
МОр АЛЬ 1 [рус, ( фр. ] и. 1. Ижтимағи тәртип
ҡағиҙәләре; әхлаҡ. Социалистик мораль ,— прин

циптарҙа һәм нормаларҙа кәүҙәләндерелгән тәр
тип ҡагиҙәләре. Бы л тәртип ҡагиҙәләре йәмәгәт
фекеренең көсө менән гарантияланган ижтимаги
мөнәсәбәттәрҙе регулярлаштыра. Д. Вәлиев. М о
раль йәки әхлаҡ — кешеләр ҡылыгының норма
лары, принциптары һәм ҡагиҙәләренең йыйыл
маһы, улар кеш еләрҙең үҙ-ара һәм йәмгиәткә
мөнәсәбәттәрен һәм бурыстарын билдәләй.
Ш. Кильдилров.
2. Ғибрәтле нәтижә; һабаҡ. М әҫәл йыш ҡы

на мораль менән ослана, бында автор әҫәр
ҙең төп идеяһын аңлатып бирә. К. Әхмәтйә
нов.

МОра Л Ь 2 [рус. моральный] с. 1. Моралгә
(1 мәғ.) мөнәсәбәтле; әхлаҡи. М ораль сифат.
2. Кешенең рухи донъяһына мөнәсәбәтле.
М ораль ярҙам.
М Ор а Л Ь ПОЛИТИК [рус. морально-полити
ческий] с. Ниҙең дә булһа мораль һәм политик
нигеҙен тәшкил иткән.
М Ор а Л Ь ЭТИК [р у с. морально-этический]
с. Ниҙең дә булһа мораль һәм этик нигеҙен тәш
кил иткән. Мораль-этик нигеҙҙәр.
МОраТ [ғәр.] и . 1 . Ниәт иткән нәмә; теләк-маҡсат. Моратҡа етеү. Моратҡа эйә булыу.
■ Ирештем дә кеүек моратыма, хәҙер миңә баш
ҡа ни кәрәк? Н. Нәжми.
2. (баш хәреФ менән) Ир-ат исеме.
• Сабыр иткән моратына еткән. Мәҡәл.
МОраТ0рИЙ [РУС. (лат. ] и. эк. Ниндәйҙер
көтөлмәгән хәл (һуғыш, кризис, һәләкәт һ. б.)
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рҡаһында алдан билдәләнгән түләмдең хөкүмәт1
араФынан кисектерелеше.
МОр Д В а и, Мордвияның төп халҡын тәшил иткән милләт һәм шул милләттең бер
ешеһе (уғыр-Фин телдәренең береһендә һөйәшә). Мордва халҡы. Мордва теле. Мордва

роно, ш Еҫте, тәмде бал ҡорттары морондары
менән генә түгел, аяҡтары менән дә, тәндәрендә
ге бөтә төктәре менән дә тоялар. Ф . Иҫәнғолов.

:атыны,
М 0 р д в а с а Р. 1. Мордва телендә. Мордваса
\өйләшеү,
2. Мордваларға хас рәүештә. Мордваса кейеiey,
МОрҘар [фарс,] и, иҫк, 1. Үләкһә.
2. күсм. Ҡ әбәхәт, боҙоҡ, ерәнгес кеше. Моршрҙан үс алыу, Ц Морҙар кеше. ш Китте,,,
чәгәр морҙар бысраҡ ҡулдар аша китте. Тыныс
5ул йәш шагир. М. ҒаФури.
ф М орҙар китеү үлеү. Ниндәй алтын тәхет
емерелмәне, ниндәй шаһтар морҙар китмәне!
М. ҒаФури. М орҙар киткере әрләгәндә әйтелә.
— Ҡолмырҙа, Ырыҫмырҙа!.. һай, морҙар гына
киткерҙәре! (Көләмәстән). М орҙар үлеү үҙеңде
үҙең үлтереү.
•
Ҡассап күп булһа, хайуан морҙар китер.
Мәҡәл.
М Ор Ҙ а р ЛЫ Ҡ и. иҫк. 1. М орҙар (1 мәғ.) бу
лыу.
2. күсм. Ҡ әбәхәтлек, бысраҡлыҡ; әшәке эш.

3. Фил һәм башҡа хайуандарҙың оҙон булып
үҫкән томшоғо. Тапир мороно, ш ф и л икмәкте

мороно менән эләктереп алып, ауыҙына ҡапты.
Ә. Байрамов.
4. Һауыт-Һабаның шыйыҡлыҡты ағыҙа торған
осло өлөшө; һемәк. Сәйгүн мороно. Моронло

күнәк, ш Өләсәйем самауыр моронон бороп ҡуйырга ла онотҡан, өҫтәл өҫтө ҡайнар һыу менән
тулды. р . Низамов.
5. Төрлө нәмәнең ослайып алға сығып торған
өлөшө. Кәмә мороно. Самолёт мороно. Пароход

оҙон гына гудок бирҙе лә, мороно менән аҡ тул
ҡындарҙы яра-яра, йөрөшөн шәбәйткәндән-шәбәйтте. М. Тажи.
6. Ҡ оро ерҙең һыуға ослайып сығып торған
өлөшө. Канин мороно. Челюскин мороно. / Тау
ҙың ослайып алға сығып торған өлөшө. Туҙан

туҙҙырып килгән машинаны ауы л осондагы тау
моронона еткәс, кузовтагы кеше кабинага һуга
башланы, Р. Солтангәрәев.
ф Күҙ мороно ҡар, күҙ 1. Ҡаты морон сусҡ а
ның ситләтелгән исеме. [Ғәҙелшин:] Сусҡасы
лыҡ фермаһына кеше табылманы. Ул саҡта бит
ҡаты морондарҙы башҡорт ауылына тәү башлап
килтереү ине, Ҡ . Ибәтуллин. Моронға сиртеү
М орҙарлыҡ ҡылыу,
МОрЖ [рУС.] и, 1. Оҙон ҡаҙыҡ тешле, оҙон диал, танауға сиртеү (ҡар. танау). Морон төбө
мыйыҡлы, йөҙгөс аяҡлы эре һөтимәр диңгеҙ хай
иң яҡын урын, эргә, йәнәш ер. [Арҫланов:] М а
уаны. Инә морж. Морж балаһы. Морж тиреһе,
лайҙар немецтың морон төбөнә барып бесән са
бып ҡайттылар, Ә. Кирәй. Морон төртөү 1) шы
2. Ҡыш көнө боҙло һыуҙа йөҙгән кеше. Морж
тып сығыу. Агастар бөрөләнгән, ҡоштар оя яһадар ярышы,
МОр ЗЕ [рус,] (баш хәреф менән) и, 1. (йәки
ган, умырзаялар морон төртөп сыҡҡан, йылгалар ташҡан ай. И. абдуллин; 2) кемдеңдер ярҙа
М орзе азбукаһы) ТелеграФ аппараты аша тап
мына таяныу; кемгәлер һыйыныу. Беҙҙең ошо
шырыу өсөн йәтешләп, нөктә-һыҙыҡ менән бил
һуңгы ышанысты аҡламаһаң бүтән ергә барып
дәләп төҙөлгән хәреФ һәм һандар системаһы.
Көнө буйы морзе өйрәнеп, төндә лә телеграфса
морон төртөрмөн тип уйлама. Н. Мусин; 3) диал.
ҡар. моронлау 1. Морон тығыу кәрәкмәгән ергә
<<ти-ти-та, ти-ти» тип ҡысҡырып уяна торгайныҡ.
ҡыҫылыу. [Шаһнияз — врач хаҡында:] А уы лга
«Совет Башҡортостаны», 1965, 9 май.
2. (йәки морзе аппараты) Морзе азбукаһы ме килеүе яңы, морон тыҡмаган ере юҡ. Ә. Мир
заһитов.
нән хәбәр тапшыра торған ябай аппарат. В окзал
эсендә йәш телеграфист егет морзены туҡыл
•
Маҡтансыҡтың мороно күктә. Әйтем. Ү лер
ваҡыты етһә, себендең мороно үткерләнер. Әй
дата. а . Таһиров.
тем.
М Ор ЗЙ СТ [рус.] и. Морзе аппаратында эшлә
МОр ОНДОҠ 1 М. 1. Тешләй алмаһын өсөн эт
гән телеграФист.
М ОҒОЖ НЫ Й [РуС. мороженое] и. ^айм аҡ ҡ а
йәки башҡа йыртҡыс йәнлектең моронона кей
йәки һөткә емеш һуты ҡушып, туңдырып яһалған
ҙерә торған нәмә. Морондоҡ кейҙереү, ш И ркә
айгамлыҡ; туңдырма. Ш околадлы морожный.
бай килде лә, бүрегә морондоҡ кейҙереп, ауы ҙ
лы ҡлап алды. Шунан гына ҡороҡтоң ебен бушат
Морожный ашау.
ты. Ғ. Әмири.
М Ор ОН и. 1. Хайуандарҙың ауыҙ һәм танау
өлөшө; томшоҡ. Эт мороно, ш Бара торгас ҡыр
2. Етәкләп йөрөү өсөн дөйәнең, үгеҙҙең моро
мыҫҡалар айыуҙы бөтөнләй үк һырып алгандар
нона тишеп кейҙерелә торған таяҡ йәки дүңгә
ләк.
һәм уның мороно эсенә үк инеп киткәндәр,
Ж. Кейекбаев. Ә Шоңҡар, ҡойрогон һуҡҡылып,
3. Инәһен иммәһен өсөн быҙау, бәрәстең моро
иҫнәне һәм оҙон телен сыгарып, моронон ялашнона кейҙерелә торған сәнскеле нәмә; борғаҡ.
тырып ҡуйҙы. С. Кулибай. Бесәй моронон тыгып
Морондоҡ кейҙереү. Морондоҡ һалыу.
ятһа, һыуыҡ була. Һынамыш. / диал. Танау.
4. диал. Моронһалыҡ. Ат түгел, ә аждаһа.
Уның [Сәлимовтың] моронона ауы л өйҙәре мөр
Яҡын барырлыҡ түгел, морондоҡҡа һоло ла
йәләренән сыҡҡан тиҙәк төтөнөнөң әскелтем
һалып булмай, һ а лһ а ң да ашамай [тине сержант
еҫтәре килеп бәрелде. С. агиш . Морон ҡысыһа,
Гусев], «Совет Башҡортостаны», 1970, 21 (фев
раль.
ирен тартһа, ҡунаҡ килә, күстәнәс ашайһың.
Һынамыш.
МОр ОНДОҠ 2 и, диал, ҡар, мөшкә 1.
2.
Ҡайһы бер бөжәктәрҙә ҡаяу рәүеш ендәге
МОр ОНДОҠ 3: морондоҡ әсәй этн, боронғо
аҙыҡланыу ағзаһы. Себен мороно. Серәкәй мо
йола буйынса, ситтән төшкән килендең арала

818

MOP
шып йәшәү өсөн бүләк биреп яһап алған әсә
кешеһе; үкел әсәй; ҡиәмәтлек әсәй. М орондоҡ

әсәй итеү. М орондоҡ әсәй булы у. Морондоҡ әсәй
яһау, ■ Агай-энеһенән берәүһенең ҡатынын
киләсәк киленгә морондоҡ әсәй итеп билдәләп
ҡуйырҙар. Ул,, аш-һыу әҙер ләш еп ,, килендең
килеүен көтөп тора.. М. Буранғолов. Морондоҡ
ҡыҙ этн, йола бүйынса, морондоҡ әсәгә тсыҙ итеп
алынған ситтән төшкән килен кеше; ҡиәмәтлек
ҡыҙ, үкел ҡыҙ. М орондоҡ ҡыҙ булы у. М орондоҡ

ҡыҙ итеү. М орондоҡ ҡыҙ яһау. Морондоҡ атай
морондоҡ әсәнең ире. Морондоҡ кейәү морон
доҡ ҡыҙҙың ире.
МОрОНДОҠЛаНЫУ ҡ. төш, ҡар. морондоҡлаУ 2. Әрәмәлеккә ҡара кәзә арҡанлап ҡуйылган.

Тирәһендә морондоҡлаш ан ике кәзә бәрәсе
уйнап йөрөй. И, Ниғмәтуллин.
МОр ОНДОҠ ЛаУ ҡ. М орондоҡ 1 (1 — 3 мәғ.)
һалыу, кейҙереү. К олхоз идараһы алдында мо
рондоҡлап алган бүреһен тотоп, кәпәсен елкә
һенә сөйә кейеп, мөштөм генә ҡарап, И ркәбай
тора. Ғ. Әмири.
м о р о н л а н ы у ҡ. ҡайт. ҡар. моронлау. Р ә х 
мәт инде һеҙгә моронланып, тыуып килгән яңы
көнөмә! М. Уразаев.

м о р о н л а у ҡ. 1. Йомортҡа ҡабығын эстән
тишеп, морон күрһәтеү (сығып килгән себеш-бәпкә, ҡош балаһына ҡарата). Йомортҡалар

моронлай башлагас та оло күгәрсендәр ҙең теш
тәрендә аҡ матдә барлыҡҡа килә. Бына ошо
«һөт» менән күгәрсендәр балаларын туйҙыра ла
инде. «Оовет Башҡортостаны», 1976.
2. Орлоҡтан шытып бәбәк барлыҡҡа килеү.
Әһә, ана орлоҡтар шытҡандар. Оҙаҡламай ерҙе
төртөп моронларҙар, япраҡ ебәрерҙәр. р . Н иза
мов. Й әш ел ебәк түгел у л — орлоҡ төшкән уры н
дан кара бәрхәтте сигеп ужым сыга моронлап.
Ғ. Ғүмәр.
3. күсм. Башланғыс алыу, донъяға килә башлау. Яҙыусыларҙың күпселеге поэзия әлкәһендә
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МОРФЁМа [РУе. < гр.] и. лингв. Һ үҙҙең лек

сик йәки грамматик мәғәнәгә эйә булған киҫәге
(мәҫ. тамыр, ялғау).
МОр ФИЙ[Рус. < гр. ] и. ауыртҡанды баҫа һәм
йоҡлата торған наркотик матдә (билдәле күләм
дән артығы ағыу була). Морфий еҫкәү. ■ В оен

ком үтә палаталар буйлап, хә л һорашып, йәки
йыуатып, ҡай берәүҙе морфий баҫындыра, ҡай
берәүҙе кәрәк уятыу. X. Ғиләжев.
МОр ФИНЙЗМ [Рг/С. ] и. Кешенең морфийға
ғәҙәтләнеүе; наркоманияның бер төрө. Морфи
низм менән көрәшеү,
МОр ФИНИСТ [рус, ] и. МорФинизм менән
ауырыған кеше.

МОр ФОЛОТИК с. Морфологияға (2 мәғ.)
мөнәсәбәтле. М орфологик анализ. Морфологик
категория. М орфологик состав,
МОрФОЛОТИЯ [рус, ( гр.] и, 1. Организм,
ағза һәм тупраҡ төҙөлөшөн өйрәнә торған фән.

Эксперименталь морфология, Сагыштырма мор
фология, / Организм, ағза һәм тупраҡ төҙөлөшө.
Үҫемлек һабагы морфологияһы. Тупраҡ морфо
логияһы. Бактерия морфологияһы.
2. Телдәге һүҙ үҙгәреш формалары һәм грам
матиканың һүҙ формаларын өйрәнә торған
бүлеге. Башҡорт теле морфологияһы. ■ М ор

фология бүлеге һүҙҙәрҙең үҙгәреше тураһын
дагы фән һанала һәм ялгауҙар ҡушыу аркаһын
да төрлө грамматик категорияларҙың яһалыуын
өйрәнә. Ж. Кейекбаев.
МОрЯК [РУС. ] и. Флотта хеҙмәт иткән кеше.
Х әрби моряк. Сауҙа флоты морягы.
МОСаДДаҠ [гәр.] и. иҫк. кит. Ышаныс.
Әнма яҡшы аллага мосаддаҡ ҡайҙа, күҙ һалып
хәҡиҡәтен аңлаганда. аҡмулла.
м оеаддиҡ [гәр.] с. иҫк. кит. Дөрөҫлөгөн
иҫбатлаған, ысынлығын раҫлаған. Моеаддиҡ
хәл.
МОСаЙ и. һөйл. О са һөйәге.
МОСаЛӘХӘ [гәр. ] иҫк. кит. Ике араның киле
ш еүе, ярашыуы.

эшләй, проза, айырыуса драматургия жанры
яңы моронлап ҡына килә. Б. Бикбай.
4. күсм. диал. ҡар. оялау 2.
МОр ОНСа и. диал. ҡар. морондоҡ 1— 3. Эткә
моронса кейҙереү.
М О РО Н һаҠ и. диал. ҡар. морондоҡ 3. Баш 
маҡҡа моронһаҡ кейҙереп ҡуй, әсәһен имеп йө
рөмәһен, М. Тажи.
МОр ОНһаЛЫҠ и. Й үгәндең морон өҫтөнән
арҡыры торған өлөшө. М оронһалыҡ кейҙереү.
МОрС [РУс.] и. Емеш-еләк һутынан яһалған
һалҡын эсемлек. А лма морсы, Е ләк морсы, Ҡарагат морсы. Морс эсеү,
МОрт [фарс,] и, иҫк. Мыйыҡ. Арыҡланган,
кипкән, хәле киткән, нәжес-бысраҡ ҡатҡан мортона. Ш. Бабич.
ф Мортона асыуы килеп йөрөгәндә, һаҡал
сыҡҡан. Әйтем.
М О Э Т Й Р а [РУС. < гол.] и. Нығытмаларҙы

карталар, йәнһеҙ аҡ бүҙҙәр күңелдең кайгыһын
яңырталар, Б. Мирзанов.
МОСаФИр [гәр.] и, иҫк, кит. Юлсы, уҙғынсы.
Мосафир таягы, ■ [Аяҡсы:] Кил, мосафир,
ултыр әйҙә беҙҙең табынга. А лы ҫ юлдан сарсап
килгәнһеңдер, ҡымыҙ эсеп ебәр һыуһынга.

емертеү өсөн тәғәйенләнгән ҡыҫҡа кәбәкле туп.

Б. Вәлит.

Я лан мортираһы. Яр буйы мортираһы, m Й үнә
леште салыштырып атҡан мортира снарядтары
төшөп ярылды. А. Таһиров. Тупсы Петр А лексе
евич туп, мортиралар менән атышты алдагы
һырттан башламаҡ булды. Ғ. Хөсәйенов.

МОСаФИрХ а н а [ғәР. <Фар с. ] и. иҫк. кит.
Юлсы һәм юлаусылар төшә торған йорт; ҡунал
ҡа. Мосафирхана ҙур-ҙур бүлмәләрҙән гибәрәт

□
Мосаләхә ҡылыу килешеү, ярашыу. Ул
заманда [Күсемхан заманында] һарайсыҡта ..
ер-һыу ваҡигалары булды, һуңы нан ике жанибтан моҡабил булдылар, сайбан ҡорҙолар. И лсе
тотоп ш әйлә мосаләхә ҡылдылар. «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960.
М ОСаННИФ [гәр.] и. иҫк. кит. Әҫәр ижад
итеүсе, китап яҙыусы. Яҙыптыр мосаннифтар
һәр китапҡа, фәсҡ һүҙ алынмаҫ, тип, илтифатҡа.
аҡм улла.

м осаууи р и. иҫк. кит. Һүрәт төшөрөүсе;
рәссам. Ҡ уй бумалаңды, мосаууир, тәрсем итмә

булып, һәр бер бүлмәһендә лыҡ тулы мосафир,
һәр төрлө халыҡ. М. Ғафури.
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МОСахаБӘ [ғәР.] и, иҫк, кит. Йылы, матур
әңгәмә. Х алы к сыгып бөтөү менән улар [генерал

һис шикһеҙ. М ин мотлаҡ китергә тейеш. М. ҒаФури.

МОТЛаҠа [гәр. ] р. иҫк. кит. ҡар. мотлаҡан.
һәм комендант] араһында ысын мосахабә баш
[Балалар] сабый саҡтан әҙәпһеҙ йөрөп үҫһә,
ланды, И. Насыри.
□
Мосахабә итеү (йәки ҡылыу) дуҫтарса мотлаҡа бер ваҡытта хур булырҙар. М. Ғаһөйләшеү, әңгәмәләшеү.

МОСахаБӘТ и, кар, мосахабә. Мосахабәт
бүлмәһе һөйләшеп, ял итеп ултыра торған бүлмә.
Сәй мәжлесе тамам булы у берлә мосахабәт
бүлмәһенә сыктык, Р. Ф әхретдинов.
МОСИБӘТ [гәр,] и, иҫк. кит. Бапгка төшкән
ҡайғы; бәлә. [Кәрим:] Кемде генә күрһәм дә:
«Кәрим агай, башмак эҙләйһегеҙме? Б ик ҙур
казалы булганһыгыҙ икән, хәйерле мосибәт б у л 
һын инде »,— ти. Ғ. ИбраЬимов.
МОСОЛМаН [гәр.] и. Ислам динен тоттсан ке
ше. Мосолман кешеһе. Мосолман халкы,
■ Йыйын кафыр араһында яңгыҙы бойогоп к и л
гән бабайга бер мосолманды осратыу бик ҙур
ганимәт булды бугай. Ғ. И браҺимов.
МОСОЛМаНЛЫҠ [гәр.] и. 1. Ислам дине.
2. Мосолман булған хәл. М осолманлы к, беҙ
уйлаганса, күренеш менән генә түгел, бәлки
күңел менән була торган эш. М. ҒаФури.
МОСХӘФ [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡөрьән. Ауы ры у
янына йыйыла ине м улла, һәр береһе мосхәф
алып кулына. С. Ятсшығолов.
МОСҺОҘ с . кар. мөсһөҙ.
МОТаЛӘ и. кар. моталәгә.
МОТаЛЭҒӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Кешенең ниҙе
лер уҡып, төпсөп өйрәнеүе. Әлимә үҙенең ауыр
кайгылы вакыттарын укы у, моталәгә менән
үткәрә, Д. Юлтый.
м о т й в 1 и, [рус, (ф р,] 1. Әҙәбиәт Ьәм сәнғәт
әҫәрҙәренең асылын тәшкил иткән Фекер, йөк
мәтке. Көрәш мотивы. Ф ольклор мотивы,
■ Х әҙерге башҡорт орнаментында гөл-сәскә

мотивтары һәм төрлө геометрик биҙәктәр хаким 
лыҡ итә, Н. Бикбулатов.
2. муз. Көйҙөң ике-өс тауыштан тороп, бер
логик баҫым менән берләшкән ябай ритмик берә
меге.
МОТЙВ 2 [рус, (ф р,] и, кит. Н индәйҙер эшкә,
тсылытстса килтергән сәбәп, нигеҙ. Мода иҫке мо-

тивтарҙы үҙләштерә тип әйтеү гәҙел булмаҫ.
И ҫке мода яңыһы өсөн таяныу объекты гына
булы п тора. «Совет Башкортостаны», 1985,
28 декабрь.

МОТИВИр О В К а [РУе.] и. кит. Ниндәйҙер
эш-ҡылыҡты нигеҙләгән сәбәп һәм дәлилдәр.
Геройҙың айырым ҡылыҡтарына психологик мо
тивировка бирелмәй, унда эске динамика бөтөн
ләй юк тиерлек. М. Ғималова.

МОТИВЛ аШ ТЫ р ЫУ ҡ. Эш-ҡылыҡты, (фе
керҙе нигеҙләп йәки аҡлап дәлил килтереү;
дәлилләү.
МОТИҒ[гәр.] с. иҫк. кит. 1. Тыңлаусан. Мотиг

кеше. Мотиг булыу.
2. (баш хәреФ менән) Ир-ат исеме.
М О Т Л аҠ [гәр. ] с. 1. Һис һү ҙ һеҙ тейешле; кә
рәкле. Мотлаҡ сифат. Мотлаҡ шарт. Мотлаҡ

фури.

М О ТЛаҠ аН [гәр.] Р. кит. Бер нәмәгә тсара
маҫтан, һис һүҙһеҙ, һис шикһеҙ. [Рогаткин —
Әхтәмгә:] Пакетты мотлаҡан иптәш Лениндың
үҙенә тапшыр. В. Исхаков.
МОТМЭИН [гәр.] с. иҫк. кит. Тынысланған,
тыныслытс тапҡан. Мотмәин булыу.
МОТОБЬЮҠЫ и. Моторлы бысҡы, һ ә р бри
гадала — бүрәнә
һөйрәтеп
ташый
торган
бер трактор, бер ат, ике мотобысҡы, тугыҙ
кеше. «Совет Башҡортостаны», 1965, 16 ок
тябрь.

МОТОВОЗ [РУС.] и. Эске яғыулыҡлы двига
тель ярҙамында эшләгән бәләкәй ҡеүәтле локо
мотив. Мотовоз машинисы, ш Нисәмә йылдар
буйына сырьены мейестәр эргәһенә лебедкалар менән ташып маташтылар. Х әҙер ,, уны мо
товоз ташый, Ә , Вахитов.
МОТОГОНКа [РУС. мотогонки] и. Мотоцик
листар ярышы. Юбилейга арналган мото
гонка.
МОТОҒОНСЫ и. Ярышта ҡатнашҡан мото
циклист. Мотогонсылар ярышы.
МОТОҒОНЩИК [РУ6. ] и. ҡар. мотогон
сы.
МОТОДрОМ [РУе.] и. Мотоциклеттар ярышы
үткәреү һәм мотоциклдарҙы һынау өсөн яраҡ
лаштырылған махсус урын.
МОТОКр ОСС [рус. (ф р.] и. Тигеҙһеҙ юлда
үтелгән мотоциклистар ярышы.
М О ТО П ЕХ О Та [РУе. ] и. Хәрәкәт өсөн авто
мобиль, транспортёр һәм башҡа машина ҡуллан
ған йәйәүле ғәскәр. Мотопехота полкы. ■ Б е ҙ

ҙең мотопехота часы ҡояш байыр алдынан кес
кәй генә ҡалага килеп инде. М. Кәрим.
МОТОр [РуС. (лат.] и. Һәр төрлө энергияны
механик энергияға әйләндерә торған машина;
двигатель. Самолёт моторы. Трактор моторы.
■ Мотор бик оҙаҡ тоҡанмай сөскөрөп, торба

һынан ҡара ҡусҡы л төтөн сыгарып торгандан
һуң, теләр-теләмәҫ кенә эшләй башланы ла,
тагы һүнде. 3 . Хисмәтуллин.
МОТОрЙСТ [РУС.] и. М оторҙар буйынса эшлә
гән белгес. Моторист булып эшләү.
М ОТО р Л аШ ТЫ р ЫЛЫУ ҡ. төш. ҡар. мотор
лаштырыу.
МОТОр ЛаШТЫр ЫУ ҡ. 1. Мотор менән тәь
мин итеү.
2. Механик транспорт менән тәьмин итеү.
МОТОрЛЫ с. Мотор ярҙамында эшләгән;
мотор ҡуйылған. Моторлы кәмә.
МОТОрОЛЛЕр [РУС. (нем.] и. Двигателе арт
та йәки эйәр аҫтында урынлашҡан бәләкәй тәгәр
мәсле мотоцикл төрө. Мотороллер менән йө

рөү,

эш. Мотлаҡ булы у, ш Ремонтты ваҡытында
бөтөү мотлаҡ бурыс булып тора. «Оовет Баш

МОТОЦЙКЛ [РУС. <Фр.] и. Эске яғыулыҡлы
двигатель ярҙамында хәрәкәт иткән ике йәки өс
тәгәрмәсле бәләкәй машина. К оляскалы мото

ҡортостаны», 1965, 21 август.
2. р. мәг. Бер нәмәгә ҡарамаҫтан, һис һүҙһеҙ,

цикл. Мотоцикл ярышы. Мотоциклда йөрөү,
■ [Хәйрүш ] ,, Мин бит, яҡташ, хәҙер мотоцикл
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МОХӘФФӘр [гәр.] с.

алырга карар иттем. Өс тәгәрмәслеһен. Барыбер
машина кеүек ул. Өс кеше ултыра ала. Е ңел
үҙе, осоп ҡына тора. Ғ. Ғүмәр.
МОТОЦИКЛЁТ [РУС.] и, ҡар, мотоцикл.
МОТОЦИКЛЙСТ [Рг/С.] и. Мотоцикл менән

иҫк. кит. Еңеләйтелгән,
ябайлаштырылған, ҡыҫҡартылған. «Суйтеп» —
«ш улай итеп» тең мохәффәфелер. Ғ. Барый.
МОЧЕВЙНа [РУС.] и. ҡар. карбамид.
МӨБаЛӘҒӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Н иҙеңдер сик

йөрөгән кеше.

тән тыш арттырып, ҡабартып күрһәтелеүе; ги
пербола. Башҡортостанды яртылаш һунарсы яҡ
тип әйткәндә лә артыҡ мөбаләгә булмаҫ, Ғ. Ғисмәти.
МӨБарИҘ [гәр, ] и, иҫк, кит. Бәһлеүән, батыр.

М О Х аҠ Ҡ аҠ [гәр, ] с, иҫк, кит. Ысын, хаҡ,
шикһеҙ. М охаҡҡаҡ һүҙ, / / Бына инде фәҡирҙәр
синыфына баҡ: дүзөх булды был донъялар мо
хаҡҡаҡ! М. ҒаФури.
М О Х ар ӘБӘ [гәр,] и, иҫк, кит, ҺУгыш.
□ Мохарәбә итеү һуғышыу.
М О Х а е а р а [гәр,] и, иҫк, кит. Ҡамалыш,
блокада. Х о хло в ҡалган гәскәрҙәре илә баш
ҡорттарҙың мохасара рәттәренә һөжүм итте,
М. Һаҙыев.

□ Мохасара ҡылыу ҡамаУ. Улар [Алдарҙар]
үҙҙәре минең йәйләүҙәрҙе мохасара ҡылды.
Ғ. Ибраһимов.
М О Х Т аЖ [гәр,] с, 1. Нимәгәлер ихтыяж ки
сергән, ихтыяж бүлған. Ярҙамга мохтаж гаилә.

Кәңәшкә мохтаж кеше, ш Кеше һәр ваҡыт ягымлы ҡараш, иркә һүҙгә мохтаж, Ш. Насыров.
Совхоз эше мохтаж икән етеҙ беләклеләр кө
сөнә, Д. Юлтый. Ата-олатайҙар йәшлеген м ох
таж булган байга һатырга, С. Кулибай.
2. и, мәг, Тормош-көнкүрештәге етешЬеҙлек;
нужа. Ни теләһәм шуны кейәм, мохтажым юҡ
бер нигә. Ҡ. Даян. Карт .. бик байыҡты, ти.
Бик байыгып киткәс бөтә мохтажы бөттө, ти
(Әкиәттән).
ф Мохтаж төшөү ни ҙә 6УлҺа кәрәк 6Улып,
йомош төшөү.
МОХТаЖЛЫҠ и. 1. Тормош-көнкүрештәге
етешһеҙлек; нУж а, ярлылыҡ. Мохтажлыҡ күреү.

Мохтажлыҡта йәшәү. Мохтажлыҡҡа төшөү,
ш А слы ҡҡа һәм мохтажлыҡҡа дусар ителгән
хәҙмәтсән крәҫтиәндәр .. тагы ла ныгырак иҙелеп
йәшәргә мәжбүр булган, Р. Бикбаев.
2. Нимәгәлер булган ихтыяж; кәрәклек. М ох
тажлыҡ кисереү, ш [Гөлнур:] А уы лда уҡытыу
сылар етешмәй. Совет мәктәбендә белем, тәрбиә
алган йәш уҡытыусыларга мохтажлыҡ ҙур әле.
М. Тажи.

мохтажһыныу ҡ. Нимәгәлер мохтажлыҡ
(2 мәғ.) кисереү. Игтибарга мохтажһыныу.
■ Ата иркәләү ен мохтажһынып, юҡһынганда
ҡай саҡ күңелем, йыуандым да, ҡыуандым
да тойоп, илем хәстәрлеген, һөйөүен. Ғ. Бай
бурин.

МОХТарИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ирек,
ихтыярлыҡ.
2. Идара Ьәм хөкөм үҙаллығы; бойондороҡһ°ҙл °ҡ . Мохтариәт алыу. Мохтариәт биреү.
■ Большевиктар әйтә: һәр бер илгә камил м ох
тариәт бирелһен! Ш. Бабич.
М О Х Т а еа р [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Ҡыҫҡа,
Ҡыҫҡартылған.
2. и. мәг. М әҙрәсәлә уҡылған дәреслек исеме.
Вәхит менән Мәхмүт ш ул мәҙрәсәлә әллә нисә
йылдар тороп, «Мохтасар» уҡы у дәрәжәһенә
етте. М. ҒаФури.
□ Мохтасар ҡылыу ҡыҫҡартыү. Яҙаһы һүҙ
ҙәр күп ине, ошоноң менән мохтасар ҡылдыҡ.
Ж. Кейекбаев.

Үлсәне иңен-буйын мөһәндистәр дөрөҫлөгөн
х у п күрҙе мөбариҙдар, аҡмулла.
М Ө Б аС С И р [гәр,] и, иҫк, кит, 1. К үҙәтсе.
2. М әҙрәсәлә уҡыусыларҙың эшен, тәртибен
күҙәтеү өсөн ҡуйылған кеше. Коридорҙың бер

яҡ башында ,, ҡулдарын артҡа ҡуйып йөрөгән
мөбассир Балтачев был тауышҡа һиҫкәнеп ҡуй 
ҙы, с , агиш.
М Ө Б аХ [гәр,] с, иҫк, кит. Гөнаһҡа һаналма
ған, тыйылмаған (эш-ҡылыҡҡа ҡарата). Китап
ҡына уҡыган кешеләр әйтә, мәжлестәрҙә йырлау
мөбах, ти (Халыҡ йырынан).
М Ө Б Т аЛ [гәр.] с, иҫк. кит. 1. Ялғанға сыға
рылған, кире ҡағылған.
2. Юҡҡа сығарылған, бөтөрөлгән. Мөбтал б у

лыу,
□ Мөбтал итеү (йәки ҡылыу) юҡҡа сығарыу,
бөтөрөү.
МӨБТӘЛӘ [гәр,] с, иҫк, 1. кит. Нимәгәлер
тарыған; дусар. Кайгыга мөбтәлә кеше.
2. и. мәг. Бәхетһеҙлек, ҡайғы, бәлә. [Абдулла:]

Ҡытлыҡ йылдарҙа мөбтәлә күргән йәтим балаларга игәнә йыйҙым. О. Кулибай. Ҡандай тел
әйтеп бөтөр хаҡ ҫәнаһын, бәндәнең хәлас ҡы л
һын мөбтәләһен, аҡмулла.
□ Мөбтәлә булыу 1) дусар булыу, тарыу.
Бәхетһеҙ кеше хәйерһеҙ эшкә мөбтәлә булыр.
М. Өмөтбаев; 2) бәйләнешкә инеү, бәйләнеү.

Мәңге бәхетһеҙлек килгәнен көт, [иҫерткес]
менән булһаң мөбтәлә, М. ҒаФури. Мөбтәлә
итеү дусар итеү, тарытыу. Малды ҡысыу ауыры
уына мөбтәлә итмәҫ өсөн ябагыһын ҡойган
ҡолондарҙы тәрбиә итеү кәрәк, М. Ғөбәйҙуллин.
Мөбтәләгә төшөү (йәки ҡалыу) ауыр хәлгә
бәләгә, ҡайғыға ҡалыу. Бер мөбтәләгә ҡалыр
булһаң, һис табылмай икән уңайы (Халыҡ
йырынан).

МӨБҺӘМ [гәр.] с. иҫк. кит. асы ҡ түгел, бил
дәһеҙ, шикле. Ер өҫтөндә ни тиклем тор, һаман
да маҡсудың мөбһәм! М. ҒаФури. Сут-сут һай
рап теләй аңлатырга алгы көндөң мөбһәм сер
ҙәрен. Д. Юлтый.
МӨБҺӘМӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. Билдәһеҙлек.
Вәсүәсә һәм мөбһәмәт менән тилерҙем алты йыл.
Ш. Бабич.

МӨБӘЙЙӘН [гәр.] с. иҫк. кит. аңлайышлы,
асыҡ. Мөбәййән һүҙ. / / Мөбәййән һөйләү, ш

Кем кешеләге серен әйтер мөбәййән, ике нәмә
булы р уга мөбәййән: тотҡондор кешенең үҙ сере
үҙенә, әгәр фаш итһә, булыр тотҡон серенә
(Ҡ обайырҙан).

МӨБӘрӘК [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Уңышлы, бә
хетле, ҡотло. [Төхфәт:] Рәхимә туташ, һеҙҙең

.. мөбәрәк туйыгыҙҙа мин үҙемде шат хис ҡыла
мын. Ғ. Хәйри. / Изге, бөйөк. [Ғәни:] Йә әле,
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бына ошо мөбәрәк ирендәреңдән бер генә
үбәйем, X. Ибраһимов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Мөбәрәк булһын уңыш, бәхет теләгәндә
әйтелә. Алтын гына тәңкә, мәрйен яга мөбәрәкәй булһын муйыныңа (Халыҡ йырынан). Мөбә
рәк урын юғары вазифалы, дәрәж әле урын.
МӨГӨҘ и. 1. Ҡайһы бер хайуандарҙың маң
лайындағы һөйәк матдәһенән торған ҡаты үҫенде. Ҡ усҡар мөгөҙ. Болан мөгөҙө, ■ Аҡйелек

үгеҙҙе мөгөҙөнән тотоп алган да, маңлайына
сирткән (Әкиәттән).
2. Һыйыр малының шул үҫендеһенән эсемлек
һалып эсеү өсөн яһалған һауыт. Урал батыр
.. мөгөҙҙәге һыуҙы уртланы. «Урал батыр».
ф Мөгөҙ сығарыу килешмәгән, кәрәкмәгән
бер нәмә килтереп сығарыу. [Шаһнияз:] Бик

ирмәк кеше у л беҙҙең Ҡәләмдир. Бер эште лә
мөгөҙ сыгармай гына эшләмәҫ. Ә. Мирзаһитов.
Мөгөҙ сыгыу гаҙаттә юҡл. (бер-бер эш-хәлдең
әһәмиәтен кире ҡаҡҡанда әйтелә) кешенән артыҡ
булыу. [Ҡарасәс:] Ырыҫ-дәүләт менән мөгөҙ
сыҡмай. X. Ғәбитов. Мөгөҙ ултыртыу ҡан алған
да ҡанды һурҙырыу өсөн мөгөҙ ҡуйыу. Тәкә
мөгөҙө этн. халыҡ сәнғәтендәге биҙәк төрө.
Һыйыр мөгөҙө һындырырлыҡ һыуыҡ бик ҡаты,
үҙәккә үткес һыуыҡ. Һыйыр мөгөҙөнә элерлек
нәмә юҡ бик Фәҡир, һис бер кейем-ҡаралды юҡ,
тигән мәғәнәлә әйтелә. Өйөндә һыйыр мөгөҙөнә
элер нәмәһе, йорт малынан бесәйе лә юҡ. Һ. Д әү 
ләтшина.
•
Тәүҙә үҫкән ҡолаҡты һуңынан үҫкән мөгөҙ
үтә. Әйтем.
МӨГӨҘЛӨ с. 1. М өгөҙө булған. М өгөҙлө мал.

М өгөҙлө һарыҡ.
2. күсм. Ғәҙәти, тәбиғи булмаған (кешегә ҡа
рата). Ниңә, шигыр ҙы әллә мөгөҙлө кеше яҙа
мы? Н. Мусин.
ф Мөгөҙлө түгел башҡаларҙан артыҡ ере юҡ
тигән мәғәнәлә әйтелә.
МӨГӨҘҺӨҘ с. М өгөҙө булмаған; туҡал. М ө

гөҙһөҙ һыйыр.
ф Мөгөҙһөҙ һыйыр [һымаҡ] һөм һөҙ, әрһеҙ
кешегә ҡарата әйтелә. Ҡ унаҡ бар тип тормай,
мөгөҙһөҙ һыйыр һымаҡ, килә лә инә.
МӨГӨРЛӘҮ ҡ. М өгөр-мөгөр һөйләшеү.
МӨГӨр МӨГӨр оҡш. Һөйләшкән кешеләрҙең
ситтән тоноҡ булып ишетелгән тауышты белдер
гән һүҙ. Мөгөр-мөгөр килеү. Мөгөр-мөгөр итеү.
МӨТӘЗӘЙ[гәр.] и. тар. Революцияға тиклем
ге ауылдарҙа халыҡтан һаҡлыҡҡа иген йыйып
һалыу өсөн хеҙмәт иткән ҙур келәт; ил келәте.
МӨГӘр ӘП [рус. погреб] и. Ғөрлө нәмә һаҡлау
өсөн ергә ҡаҙып, өҫтөн ябып яһаған махсус со
ҡор; баҙ. Дары мөгәрәбе. Картуф мөгәрәбе.

М өгәрәп ҡаҙыу, ш Хөмәйрә өндәшмәй генә
аласыҡҡа инде, мөгәрәпкә төштө, бер ҡоштабаҡ
һалҡын ҡымыҙ сыгарып Өлкаманга һондо.
Ш. Насыров.
М Ө Ғ аБ Б И р [гәр.] и. иҫк. кит. Төш юраусы.

Д угар улы М алик бер төш күрҙе, мөгаббирҙин
тәьүилене һорар имде. «Й осоФ вә Зөләйхә».
М ӨҒЖИЗ [гәр.] с. иҫк. кит. Иҫ китерлек,
ғәжәп ҡалырлыҡ; мөғжизәле. Уйнагас И блис ҡ у 
лында моңло саз, һәр тарафҡа яңыргас мөгжиз
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ауаз, ш ул минуттуҡ тынды ҡалды ер-йыһан ,
шып баҫылды ҡом-дауыллы ел-буран. Ш. Бабич.
МӨҒЖИЗӘ [гәр.] и. Иҫ китерлек, ғәжәп ҡылырлыҡ нәмә йәки хәл-ваҡиға. Кеше аҡылы әллә
ниндәй мөгжизәләр барлыҡҡа килтерә бит.
Д. Юлтый. А һ, һинең тауышың, ҡанун — ысын
сихырлы мөгжизә. Ш. Бабич.
МӨҒЖИЗӘЛЕ с. Иҫ киткес, ғәжәп ҡылырлыҡ.
[Пар машинаһы] ауыл малайҙары өсөн бер мөхжизәле донъя ине. Р. Низамов.
МӨҒӨЛӨЙ и. Малайҙарҙың йәйге уйыны (бер
оҙон таяҡ, бер ҡыя башлы бәләкәй таяҡ алына;
уйнаусылар икегә бүленә: бер төркөмө көтә,
икенсеһе уйынды алын бара, йәғни таҡтаның осо
менән сиртеп, ҡыйыҡбашты һикертә лә һуғып
оҙатып ебәрә; көткән кеше уны тоторға, йәки
алып, кире ояға ташларға тейеш); шәк. Мөгөлөй

уйнау. М өгөлөй һугыу.
МӨҒТӘДИЛ [гәр. ] с. иҫк. кит. Уртаса.
Төньяҡ — агаслыҡ, игенселек районы, һауаһы
мөгтәдил. Ғ. Ғисмәти. Я ҙлы -көҙлө сыҡһа ҡояш
мөгтәдил булып һауа, күтәрелә ине ерҙән
һау ага күм-күк томан. С. Яҡшығолов.
МӨҒӘҘҘӘП [гәр.] с. иҫк. кит. Ғазап-михнәт
күргән, ыҙа сиккән (кешегә ҡарата). Улар тел
беҙҙәрен сәнсеп, агыуланды бөтә йәнем, ага
йәшем, яна бәгрем, мөгәҙҙәп дәхи выжданым.
Д. Юлтый.

МӨҒӘЖЖӘЛ [гәр.] с. иҫк. кит. ашығыс, тиҙ.
Мөгәжжәл эш. / / Мәһәр башы — баҡырса мең
һум, ш ул мең һум эсенән мөгәжжәл илле һум
аҡса. М. Буранғолов.
МӨҒӘЙЙӘН [гәр.] с. иҫк. кит. Билдәләнгән,
билдәле. Кем кешегә серен әйтер мөбәййән, ике
нәмә булыр уга мөгәййән: тотҡондор кешенең
үҙ сере үҙенә, әгәр фаш итһә, булыр тотҡон
серенә (Бәйеттән).
МӨҒӘЛЛИМ [гәр.] и. иҫк. 1. Дәрес биреүсе,
уҡытыусы. А уы л мөгәллиме. М өгәллим б у 
лыу.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӨҒӘЛЛИМЛЕК и. иҫк. Мөғәллим вазиФаһы,
мөғәллим хеҙмәте. М өгәллим хеҙмәте. Мөгәл
лим лек итеү. М өгәллимлеккә уҡыу. ш Ике йыл
гүмерем мөгәллимлек менән бик күңелле уҙып
китте. М. Ғафури.
МӨҒӘЛЛИМӘ [гәр.] и. иҫк. 1„ Уҡытыусы
ҡатын-ҡыҙ. М өгәллимә шундай уҡымышлы
башы менән ауыл килене булып тормаҫ инде.
М. Ғажи.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
МӨҒӘМӘЛӘ [гәр.] и. Кемгә йәки нимәгәлер
тсарата эске талаптан сығып күрһәтелгән тсылытс;
мөнәсәбәт. Йомшаҡ мөгәмәлә. Ябай мөгәмәлә.
Яҡшы мөгәмәләлә булыу. ■ Ҡыҙга ... рәхмәт

әйтә алманым, сөнки у л төҫлө мөгәмәләнең рәтен
белмәй инем, С, агиш .
□
Мөғәмәлә итеү кемгә йәки нимәгәлер тсара
та бер төрлө ҡылыҡ мөнәсәбәт күрһәтеү.
МӨҒӘҺӘДӘ [гәр,] и, иҫк, кит. Ике арала тө
ҙөлгән килешеү; вәғәҙә, договор. В әхәнәй бабай
ҙа баярга ҡунаҡсыллыҡ күрһәтте, Пашковҡа
О ло Әрмет йылгаһында һалабаш быуаһы төҙөр
гә рөхсәт итте. Улар ошо турала мөгәһәдә яҙы 
шты, И. Ғиззәтуллин.

мөд
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МӨДДӘҒИ [ғәР.] и, иҫк, кит. Д әғүә итеүсе.
Сеү, ҡазый быларҙың белде эшене, бойорҙо мөджәги булмыш кешене. Һ. Сәлихов.
МӨДДӘҒӘ [ғәР.] и, иҫк, кит. Д әғүә ителгән
нәмә. һ ә р бер тараф мөддәгәһен ҡылыр иҫбат.
М. Ғафури.
М ӨДИр [ғәР.] и. Ниндәй ҙә булһа, эш, ойош
ма, идара етәксеһе; башлыҡ, етәксе. Уҡыу-

м ө ҙ р ө н к ө с . диал. ҡар. й о н со у 2 1. Ошо
арала бик мөҙрөнкө булды, һарынава ла йөрөп
ҡараныҡ, уныһы ла табылманы. Ә. Әлибаев.

М

М Ө Ҙр ӘТЕҮ ҡ. Ныҡ йонсотоп хәлһеҙләндереү.

уҡытыу эштәре мөдире. Ферма мөдире. К луб
мөдире,
М ӨДИр ИӘТ [ғәР.] и, иҫк. кит. Ниндәй ҙә

Мал-тыуарҙы мөҙрәтмәй сыгарыу.
М Ө Ҙр ӘҮ к. диал. 1. Киңгәү. Ауы ры уҙан мөҙрәү.
2. Һүлпәнләнеү. Ҡаушап мөҙрәү.
М Ө ҘӘ К К Ә р [гәр.] с. иҫк. кит. Ир енесенә
мөнәсәбәтле. Исемем мөҙәккәр тип маҡтанма
һын ҡояшҡа хурлы к бирмәҫ тәьниҫ замир.

булһа эш йәки ойошма башындағы етәкселәр
төркөмө; етәкселек. [ М азлум ов:] М әҙрәсәнең

Аҡмулла.
М ӨҘӘКӘҒӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Кәңәшмә. Т ел

мөдириәте .. уҡыу-уҡытыу программаларын
яҡшыртыу юлында зәррә ҡәҙәре лә эшләмәгән.

де бер ҡалыпҡа һалыу юлында төрлө мөҙәкәрә
булды. Т. Йәнәби.
□
М өҙәкәрә итеү (йәки ҡылыу) 1) һөйләшеп,
фекер алышыу; кәңәшләшеү. Үҙҙәренең ниндәй
ҡәбиләгә мәнсуб икәнен белеү, ш ул турала
мөҙәкәрә ҡылыу буйынса ҡаҙаҡ халҡы беренсе
милләттер. М. Ғафури; 2) ниҙеңдер хаҡында
фекер әйтеш мөнәсәбәтен белдереү. Бы л консти
туцияның проектын беҙҙең илдең алтмышлаган
милләт һәм халыҡтары үҙ телендә уҡып, мөҙәкә
рә итте. Һ. Дәүләтшина.
М Ө ҘӘ р ИО и. 1. ҡар. мөдәррис.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
м ө ж а в [гәр.] с. иҫк. кит. Һорауы, үтенесе
ҡабул ителгән. Дине, ҡануны мөжабынса гибәҙәттә булыр. С. Яҡшығолов.
МӨЖ КӘЛӘК с. диал. Мыжыҡ. Мөжкәләк
кеше.
М ӨЖ КӘЛӘҮ ҡ. диал. Мыжыу. Мөжкәләп
йөрөү.
М ӨЖ ӨЛДӘҮ ҡ. диал. Һуҡранып һөйләнеү.
М ӨЖ ӨҮ ҡ. диал. 1. ҡар. мөнйөү 1. һөй әк
мөжөү.
2. күсм. Ирекһеҙләп алыу; талау; йолҡҡослау
(аҡсаға ҡарата). Уның да ике балаһы ике яҡтан
аҡсаһын мөжөй.
МӨЖӨҺӨр и. диал Мөншөгөр. Мөжөһөр
ояһы.
М ӨЖ ТӘҺИД [гәр.] с. иҫк, кит, 1. Тырыш.
Мөжтәһид кеше.
2.
Дин-шәриғәт әлкәһендә ҙур белемле. Ул
[Бохара] — ҡәҙими замандарҙан бире галимдар,
мөжтәһидтәр донъяһы. Ғ. Ибраһимов.
М ӨЖ ӘДДИД [гәр. ] и. иҫк, кит. Ниндәйҙер
яңылыҡ индергән кеше. Инсаниәт тормошонда
ниндәй хәлдәр булмаган, ниндәй фәйләсуф,
мөжәддидтәр уларга килмәгән. X. Ғәбитов.
МӨЖӘССӘМ [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Нимәнеңдер

Ғ. Ғүмәр.
М ӨДИр ЛЕК и. Мөдир вазиф аһы, мөдир х е ҙ
мәте. М өдирлеккә үрләтелеү.
□ МөдиРлек нтеү мөдир булып эш ләү, мөдир
вазиф аһын үтәү.
МӨДҺИШ [гәр.] с. иҫк. кит. Ҡ от осҡос, ҡурҡыныс. Мөдһиш үлем. ш Төштө тәхеттәр емерелеп,

батшалар, таждар, быгау ҙар. Яҡтылыҡты ҡап
лаган мөдһиш, ҡараңгы пәрҙәләр юҡҡа сыҡты
лар бөтөнләй, Ш. Фидаи.
М ӨДӘЛЛӘ [гәр,] с, иҫк, кит, Дәлилләнғән,
иҫбат ителгән. М өдәллә нәмә, // [Туҡай:] ,,Беҙ
йәштәребеҙҙе Бохарага ебәрһәк — ишәк, Истамбулга ебәрһәк — полицейский вә шпион булып
ҡайтасаҡтары быгаса ҡайтҡандары илә сабит вә
мөдәлләдер. Ғ. Хөсәйенов.
М ӨДЭр р ИС [гәр.] и. иҫк. 1. М әҙрәсәлә дәрес
биреүсе, өлкән уҡытыусы. Р оссияла ислам дине
нә бер ҙә хөрәфәт ҡатыштырмай гына уҡыта,
белем бирә торган бер мөдәррис һәм бер мәҙрәсә
табыуҙан өмөтөмдө өҙҙөм. М. ҒаФури.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨДӘр р ИСЛЕК и. иҫк. М өдәррис вазиФаһы,
мөдәррис хеҙмәте.
□ Мөдәррислек ҡылыу мөдәррис бүлып эш 
ләү, мөдәррис вазиФаһын үтәү.
М ӨДӘФ ЭҒЭ [гәр.] и. иҫк. кит. Һаҡланыу
маҡсатында күрһәтелгән ҡаршылыҡ. Бүре килә,

үгеҙ ҡыла мөдәфәгә, Бүрене һөҙә, һаман ситкә
ҡага. М. Ғафури.
М ӨҘ: мөҙ булыу диал. һемәйеү, нимәнәндер
мәхрүм булыу. М өҙ булы п ҡылыу. М өҙ итеү
диал. һемәйтеү, мәхрүм итеү.
М Ө ҘҘӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Нимәгәлер бил
дәләнгән ваҡыт араһы. Мөҙҙәте тулды. Өс йыл
мөҙҙәт менән бирҙе, ш Х әҙер армияла хеҙмәт
итеү мөҙҙәте ике йылга ҡалдырылды, «ағи ҙел »,
1968 № 2.
2. Ниҙелер башҡарыу өсөн билдәләнгән ваҡыт
сиге. Мөҙҙәте етте, ш Әйтелгән мөҙҙәткә күпер
әҙер булды, 3 . Виишева.
3. Н иҙеңдер һүңыраҡҡа күсерелгән ваҡыты.

Мөҙҙәт алыу. Мөҙҙәт биреү,
МӨҘҘӘТ4ЛЕ С. иҫк, кит. Ваҡыты сикле, ваҡыт
лы. Мөҙҙәтле эш. Мөҙҙәтле булы у. Мөҙҙәтле
итеү.
М Ө ҘҘӘ ТҺ ЕҘ С. иҫк. кит. Ваҡыты сикһеҙ.
Мөҙҙәтһеҙ паспорт. Мөҙҙәтһеҙ булы у. Мөҙҙәт
һеҙ итеү. ш Урмандар крәҫтиәндәр гаиләһенә
мөҙҙәтһеҙ файҙаланырга бирелде. р . алүш ев.

һыны, нимәгәлер хас сифат, күренеш сағылған.

Уның биттәрендәге тәрән эҙҙәр — үткән гүмерендәге ауыр көндәрҙең мөжәссәм шаһиты,
Б. Мирзанов. / / Эйе һиңә бөтә матурлыҡтың
һәйкәл мөжәссәме бирелгән Д. Юлтый.
2. Ҙур, мөһабәт. Ш ул мөжәссәм йәнле йәмдәрҙе
кеш еләр «ҡыҙ» тиҙәр. Ш. Бабич.
3. и. мәг. Геометрик есем.
МӨЖӘССӘМӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Нимәнеңдер
һыны, сифаты сағылған нәмә. Тәҙрә төбөндә
торган көррәи арз ш икелле көррәи мөжәссәмәне
күреп, хәҙрәтебеҙ: «Б ы л нимә һуң?..» — тине.
М. Ғафури.
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М ӨЖ ӘЬИД [гәр.] и, иҫк, кит. Дин юлындағы
көрәшсе. Ислам мөжәһидтәре.
МӨЗ: мөз булыү ш ул уҡ мөздәм булыу (ҡар,
мөздәм).
МӨЗДӘМ: мөздәм булыу кеше араһында хур
булыу, әҙәм көлкөһөнә ҡалыу. [Ныязгол:] Ошо

ҫык мөйөш. Йәйенке мөйөш. Мөйөш осо. Мөйөш
яҡтары.
7. күсм. алы ҫ ятҡан урын; төпкөл. Б еҙ Баш 
ҡортостандың төрлө караңгы мөйөшөнән яҡты
лыҡ нурына һыуһап килдек. С. агиш . / Киң бер
ерҙең айырым урыны. Тәбигәттең гүзәл мөйөшө.
Якутияның көньяҡ-көнбайыш мөйөшө ш ул а л
маслы район булып сыҡты. М. Хисмәтов.

юлы минән еңелеп ҡайтһа, бөтә ауылга хәбәр
таралыр, көлөрҙәр ине, Шуның бер мөздәм б у 
лып ҡайтҡаны кәрәк ине, Һ. Дәүләтшина. М өз
дәм итеү кеше араһында хурлыҡҡа ҡалдырыу,
әҙәм көлкөһөнә ҡалдырыу.
М ӨЗҺИ р [гәр,] с, иҫк, кит. Сәскәле, балҡыш
лы. һаҙиҙар исеменә мөзһир булы р зиһенлелек,
һәләтлелек — шарты гади. аҡмулла.
МӨЗӘЙЙӘН [гәр,] с, иҫк, кит. Биҙәлгән, би
ҙәкле. Мөзәййән йорт, ш һ и с тә уфтанма,

күңелһеҙ булды, тип, гүмәрем башы, алда
гүмереңдең мөзәййән аллы -гөллө ахыры бар.
Ш. Бабич.
М Ө ЗӘ К К Ә ? [гәр.] и. иҫк. кит. Ир енесенә
мөнәсәбәтле грамматик категория.
МӨЙКӨЛДӘҮ ҡ. Һуҡранып һөйләнеү; мы
жыу. [Хәсәндең юлдаштарының береһе:] —

Юҡҡа бынан киттек. Ат моңмо ни беҙгә, тип
мөйкөлдәп тә ала. Ә. Вахитов.
МӨЙМӨЛДӘТЕҮ ҡ. Ослайтып ҡыбырлатыу
(ауыҙҙы).
МӨЙМӨЛДӘҮ ҡ. Ослайып, ҡыбыр-ҡыбыр
итеү (ауыҙға ҡарата). Ауыҙы мөймөлдәп тора.
МӨЙӨҘ и. диал. Мөгөҙ.
МӨЙӨШ и. 1. Берәй нәмәнең яҡ-яғы, сит-сите
ҡушылған ерҙәге ҡыры йәки осо. Келәт мөйөшо.

Китап мөйөшө. Өҫтәл мөйөшө, һанды ҡ мөйөшө,
ш Айбулат ситәндең ныгытылмай ҡалган мөйө
штәрен йәш тал менән ҡыҫып бәйләй ине.
Һ. Дәүләтшина. Сәгиҙә бер йорттоң мөйөшөнән
боролганда аягы тайып китте. М. Тажи.
2. арҡыры ятҡан ике урам рәтенең ҡушылған
ере. Урам мөйөшө, ш М аклирҙар баҙар мөйө
шөндә беҙгә ҡаршы осраны! Д. Юлтый.
3. Берәй нәмәнең яҡтары ҡушылған эске
өлөшө. Бүлмәнең мөйөшө. Мөйөштәге һандыҡ,
■ Бесәй мөйөштә бер сысҡан йөрөгәнен һиҙеп
калган (Әкиәттән). А лап мөйөшөндә бер устай
гына бойҙай калган, / Йорт-ҡура әсенең бер
сите, төпкөлөрәк урыны. А ула ҡ мөйөш. ■ А к н а 

зарҙың балалары ., бер мөйөшкә барып өйөлөп
кенә ятҡан, Ғ. Дәүләтшин. / Яҫы нәмәнең ике
яғы киҫешкән урыны, осо, өҫтәге мөйөшө Шәл
мөйөшө. Газета мөйөшө, / күсм. Күңел тыныс
лығын билдәләгән бер бөтөнлөк, теүәллек. Тор
моштоң бер мөйөшө емерелгән, .. яҡынлыҡ та
йылылыҡ та юк тыуган өйҙә. Б. Бикбай.
4. күсм. Күңелдәге, йөрәк түрендәге сихри
урын. Кеше күңеленең мең мөйөшө булган
кеүек, ҡурайҙың да мең ягы бар. Ул шаян да,
бойоҡ та, дәртле лә, нәфрәтле лә була ала.
«Оовет Башҡортостаны», 1971, 16 март.
5. Ваҡытлыса йәшәп тороу өсөн бирелгән
урын. [Хәйҙәр:] Искәндәр агай, мин күсенәм.

Торлаҡта бер мөйөш бирәләр, ҡунаҡ итеп тот
ҡан өсөн үҙегеҙгә бик ҙур рәхмәт. Ә. Бикчәнтәев.
6. мат. Бер үк нөктәнән сыҡҡан ике тура һыҙыҡ
араһындағы яҫылыҡ өлөшө. Тура мөйөш. Ҡы
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8. Халыҡҡа белем, тәрбиә, ял биреү урыны
итеп эшләнгән махсус бүлмә. Х әрби мөйөш.

Тарих мөйөшө.
9. ( йәки дүрт мөйөш) Балалар уйыны (буш
бура эсендә дүрт мөйөшкә дүрт кеше тора, урта
ла берәү ҡала; мөйөштәгеләр урын алмашҡанда,
урталағы кеше береһенең мөйөшөн алырға ты
рыша).
+ Ҡыҙыл мөйөш учреждениела, ятаҡта һ. б.
урында культура-ағартыу эше өсөн бүленгән
бүлмә. Мөйөшкә баҫтырыу тәртип боҙғаны өсөн
балаға бирелгән яза төрө.
МӨЙӨШЛӨ с. Күпмелер мөйөшө булған,
күпмелер мөйөштән торған. Алты мөйөшлө өй.
■ Гербтың өҫкө өлөшөндә биш мөйөшлө йондоҙ.
Башҡорт аССР-ының Конституцияһы, 1984.
МӨЙӨШЛӨК и. 1. Мөйөш һыҙыу, перпенди
куляр үткәреү һ. б. өсөн өсмөйөш (формаһында
ғы һыҙыу инструменты.
2. Машина деталдәрендә, ҡырҡыу һәм үлсәү
инструменттарында һ. б. ике яҫылыҡ араһында
ғы мөйөштәрҙе үлсәй торған прибор.
3. Йәшник, сумаҙан, рам кеүек нәмәләрҙең
мөйөштәрен биҙәү йәки нығытыу өсөн ҡуйыла
торған тимер. Йәшниккә мөйөшлөк ҡагыу.
МӨЙӨШЛӘНЕҮ ҡ. 1. төш, ҡар. мөйөшләү.

Мөйөшләнгән хат.
2. Мөйөш рәүешенә килеү. Өс мөйөшләнеү.
■ Уның ҡалын ирендәре .. мөйөшләнеп китте,
Ә. Чаныш.
3. күсм. Өйлө, торор урынлы булыу. М өйөш лә

нер саҡ. Мөйөшләнеп алыу.
4. күсм. һөйл. Ғәмәлгә ашыу, теүәлләнеү.
Теләгем мөйөшләнде, ж Әйҙә, мин әйтәм, дәртең
мөйөшләнһен, .. уҡы. С. агиш . Дүрт мөйөшләнеү
камил хәлгә килеү, теүәлләнеү. [Фатима:]
Гөлдәр килгәс, өйөм дүрт мөйөшләнеп киткән
дәй булды. Б. Бикбай.
МӨЙӨШЛӘҮ ҡ. Мөйөш рәүешенә килтереү,
мөйөшлө итеү. Мөйөшләп бөкләү. ■ [П олков

ник]

батальонды

дүрт

мөйөшләп

теҙҙерҙе,

Д. Юлтый.
МӨЙӨШ ҺӘЙЕШ и, йыйн. Берәй нәмәнең
мөйөштәре. Инде йорттоң кыйыгы ла янып бөт
тө, мөйөш-һәйештәре ҡыйшая башланы, 3 . Бии
шева.
МӨЙТ-МӨЙТ оҡш. Ҡыбыр ҡыбыр иткән хәрә
кәтте белдергән һүҙ. Мөйт-мөйт итеү. Мөйт-

мөйт килеү,
МӨЙТӨЛДӘТЕҮ ҡ. Мөйт-мөйт иттереү (ирен
де). Ауы ҙҙы мөйтөлдәтеү.
МӨЙТӨЛДӘҮ ҡ. Мөйт-мөйт итеп ҡыбырлау
(иренгә ҡарата). Йәмилдең ирене мөйтөлдәп
ҡуя, керпектәре дерт-дерт итә. Ш. Янбаев.
МӨЙТӘНЛӘҮ ҡ. ҡар. мөйтөлдәү.
МӨЙШӘНЛӘҮ ҡ. ҡар. мөйтөлдәү.
МӨЙӘТ и. Ҡамыт ағасының эске яғына ура-

м

МӨЙ

М0Л

Тып ҡуйған йомро йомшаҡ нәмә (эсенә һалам
ҡуйып, тытын йүкәнән үрәләр йәки күн менән
кәпләйҙәр). Ҡамыт мөйәте. Мөйәт үреү, ■ Ҡ а

М ӨКӘРӘМ [гәр, ] с, иҫк, кит, 1. Хөрмәтле,
ҡәҙерле.
2. Кешенән тарыҡмай торған; кешелекле.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӨКӘТӘ: мөкәтә ян иҫк, һыртына бүре тара
мышы тартып эшләнгән ян.
м ө ҡ а й ә с ә [гәр,]\ мөҡайәсә итеү иск, кит.
сағыштырыу. Беҙҙең хаятыбыҙ газета вә матбугат илә мөҡайәсә ителер. М. Ғафури.
М ӨҠИӘТ [гәр, ] с, диал. Дәртле, тәүәккәл.

мыттарҙың мөйәте эшлектән сыҡҡан. И ҫкеһен
ташлап, оҙон күрән бесәнде шәлкем йүкә менән
сырмаҡлап, мөйәт ишараты яһайбыҙ, Й. Солтанов.
МӨЙӘТЛӘҮ ҡ. 1. Ҡамытҡа мөйәт (1 мәғ.)
ҡуйыу. Ҡамытты мөйәтләү,
2. Нимәнелер мөйәт (1 мәғ.) рәүеш енә килтереп
төрөү. Уның [ҡыҙылармеецтың] күкрәгендә

автомат, муйынында мөйәтләп төрөлгән шинель
ине. И. абдуллин.
3. күсм. Буйһонорға мәж бүр итеү, буйһондо
роу. Боронголар: йөҙ ҡурҡаҡҡа ҡараганда, бер
батыр артыгырак тигәндәр, — тине. М алик Атаханов, — ә беҙ алтау ... тимәк алты йөҙ мөртәтте
мөйәтләй алабыҙ. Ә. Ихсан.
МӨЙӘШӘ и. ҡар. мөшкә 1.
МӨКаБӘРӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Эрелек; минминлек. Мораттары мөкабәрә булгандан һуң
кәнсәләр күҙ һалмайҙар аръягына, аҡ м улла.
МӨКаФӘТ [гәр,] и, иҫк, кит, 1. Бүләк. Мөкафәт алыу, Мөкафәт биреү, ■ К үп тархандар
ҡорос батшага ҡиммәтле мөкафәттәр ебәрә башлаган (Хикәйәттән).
2. Ниҙеңдер бәрәбәренә бирелгән нәмә.
□ М өкафәт ҡылыу бүләк итеү.
М ӨКИББӘН [гәр,] 1. с. Бөтә күңеле, йәнетәне менән бирелгән. М өкиббән кеше, ■ [һ а у 

ынсы:] Эй, һылыуҡайым, бигерәк һин эшкә мө
киббән. Ш. Насыров.
2. р. Йән-тән менән; ихлас. Мөкиббән гашиҡ
булы у, ш Рәис, шәп кешеләй булып, мөкиббән
тыңлап ултырган була бит әле. Н. Мусин.
ф Мөкиббән клтеү бер нәмәгә бик ныҡ бире
леү; бик ныҡ мауығыу. [Ғәззә] бер генә эште лә

ярты-йорто эшләмәй, бер нәмәгә тотонһа, мө
киббән китә. Ф. И ҫәнғолов.— Түрә тинеләрме —
мөкиббән китәбеҙ ҙә ҡуябыҙ, һый-хөрмәт итә
беҙ. И. Насыри.
М ӨКИ р Л Ә Н ЕҮ [гәр.] ҡ. Икеләтә артыҡ көс,
тырышлыҡ һалыу. [М уллагәли] көндөҙөн эреторо эше менән була, ә кисен мөкирләнеп шка
фына тотона, Р. Солтангәрәев.
МӨКӨ и. Ҡ ул тирмәненең он ҡойола торған
тишеге. М өкөнән ҡойолган ярма,
МӨКӨС с. диал. Үтә ярлы, фәҡир.
МӨКӨ-ТаҠЫ р, диал, "Таҡы-тоҡо. Аҙыҡ
мөкә-таҡы гына ҡалды,
МӨКШӘ и. диал. ҡар. морондоҡ 2.
МӨКӘММӘЛ [гәр.] с, иҫк. кит. "Тамамланған,
тулы, камил.
□ Мөкәммәл итеү тамамлау.
МӨКӘММӘЛЛӘШТЕРЕЛЕҮ ҡ. иҫк. төш. ҡар.
мөкәммәлләштереү, һугы ш техникаһы үткән ике

һугыш тәжрибәһе нигеҙендә мөкәммәлләштере
лә, «Совет Башҡортостанының ун йылы», 1929.
М ӨКӘММ ӘЛЛӘШ ТЕРЕҮ ҡ. 'иҫк. Камиллаш
тырыу. Техниканы мөкәммәлләштереү.
МӨКӘММӘЛСӘ р, иҫк, "Тулыһынса. И нса
ниәт шәжәрәһенән йыйып әҫәр, милләткә мөкәм
мәлсә күрһәт хеҙмәт, С. Яҡшығолов.
М ӨКӘҒЛ И К и, диал. Бормаса ҡабырсаҡлы
шыуышып йөрөй торған йәнлек; ҡусҡар.

Мөҡиәт кеше.
М ӨҠӘДДӘМ [гәр.] иҫк. кит. Бынан элек,
борон. Ун йыл мөҡәддәм ҡараңгы төндө нурһыҙ
йондоҙҙар күрҙе хаҡ нурҙы. И. Насыри. / Элек,
алда. Хәҙрәттәрҙән мөҡәддәм химәйәтле байҙар

шәкерттәрҙең хаҡлы икәнен белеп, ҡыҙгана
башланы. М. Ғафури.
М ӨҠӘДДӘМӘ [ гәр.] и. иҫк. кит. Эштең, һ ү ҙ
ҙең өлөшө; баш һүҙ, инеш. Оратор .. һүҙенә мө
ҡәддәмә яһаны. Д. Юлтый.
М ӨҠ ӘДДӘР [гәр.] и. иҫк. кит. Яҙмыш, тәҡ
дир. Ят ҡулдарына ҡалыу ым мөҡәддәрҙә яҙылган (Халыҡ йырынан).
М ӨҠ ӘДДӘС [гәр.] с. И зге, бөйөк, хөрмәтле.
Мөҡәддәс ант. Мөҡәддәс бурыс. Мөҡәддәс эш.
ш һ ә р бер халы ҡ үҙенең йырын .. йөрәгенең
иң мөҡәддәс хазинаһы итеп һаҡлай. 3 . Биишева.
Тыныслыҡты һаҡлап алып ҡалы у һәм ныгытыу
бургясы быгаса бер ҡасанда булмаганса мөҡәд
дәс. «Совет Башҡортостаны», 1986, 19 апрель.
М ӨКӘДДӘСЛЕК и. кит. Изгелек, бөйөклөк.
[Шагир! һәр кем өсөн донъяла иң ҡәҙерле әсә
телен йөрәк ялҡынын һалып данлай, уның бөйөк
лөгөн, мөҡәддәслеген йырлай. Ғ. Хөсәйенов.
МӨЛ [рус. моль] и. Һалға бәйләмәй, тарау
көйө ағыҙған ағас; ҡыуғын.
м ө л а х а з а [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡ арау, тикше
реү һөҙөмтәһендә килгән фекер.
М ӨЛДӨ и. диал. Селбәрә.
М ӨЛДӨ РЛӘТЕҮ ҡ. диал. М өлдөрәтеү.
М ӨЛДӨР М ӨЛДӨР оҡш. Ташыр сиккә етеп
тулышҡан шыйыҡлыҡҡа ҡарата әйтелгән һүҙ.

Әнисәнең күҙҙәре шарҙай була, мөлдөр-мөлдөр
йәштәре килеп тула. К. Кинйәбулатова.
М ӨЛДӨРӘМ Ә р. Ситенән артыла яҙғанса,
түгелеп китерҙәй; күҙенән. Мөлдөрәмә булыу.
Мөлдөрәмә ҡойоу. М өлдөрәмә тулы. ш Ошо
һуҡмаҡ буйлап апай-еңгәйҙәр күнәктәрен м өл
дөрәмә тултырып әле лә һыу ташыйҙар. М. Д и л 
мөхәмәтов. Табаҡ менән мөлдөрәмә итеп һурпа
килтерелде. Ғ. Дәүләтшин.
М ӨЛДӨРӘТЕҮ ҡ. Нимәнелер күҙенән, түгелә
яҙғанса тултырыу (шыйыҡлыҡты), һы уҙы м өл
дөрәтә ҡойоу. / "Тымырҙай, түгелерҙәй итеп тулыштырыу. К үҙ йәшен мөлдөрәтеү.
ф К үҙҙе мөлдөрәтеү 1) нимәгәлер өмөт итеп,
тилмереп ҡарау. Төлкө, ҡорт сагыуҙан ҡурҡы п,

үлән араһына кергән дә, күҙен мөлдөрәтеп,
боҫоп тик ята. Ж. Кейекбаев; 2) йәш аралаш
ҡарау.
М ӨЛ ДӨ РӘҮ ҡ. 1. арты ла, түгелә яҙғанса
тулыу (шыйыҡлыҡҡа ҡарата). М өлдөрәп торган

ҡырлы стакандар тагы өҫтәлгә килеп ултырҙы.
Ә. Вәли. / "Түгелерҙәй, ағып китерҙәй булып ту
лышыу (күҙ йәшенә ҡарата). М өлдөрәп тамыу.
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МӘЛ

мем

М ӨЛТӨЛДӘҮ ҡ. Мөлт-мөлт итеү. һ уҡ ы р шәм
мөлтөлдәп торҙо ла һүнде,
М ӨЛХӘТҺЕНЕҮ ҡ. ҡар. мөрхәтһенеү.
МӨЛӘЙЕМ [гәр.] с. 1. йылмайып торған асыҡ
йөҙлө; йылы, йомшаҡ мөғәмәләле; яғымлы. М ө
мөхәмәтов. / К үҙ ҡарашына зар, үтенес сыға
ләйем йөҙлө. Мөләйем ҡараш. Мөләйем ҡыҙ.
рыу; тилмереү. Нишләһен, бала. бит ул — йөрәк
М өләйем булыу. / / Мөләйем һөйләшеү, ш И рй
егет үтә һөйкөмлө, мөләйем кеше ине бит.
ҡаны. Бәҙиголдоң .. мөлдөрәп кенә, әллә ниҙәр
3 . Биишева. Маһи апай мөләйем генә итеп ҡы
өмөт итеп ҡарауына Айытбикә еңгә лә сыҙап
ҙына ҡарап, йылмайып ҡуйҙы. К. Мәргән.
тора алманы. Т. Хәйбуллин.
2. Теләккә ярашлы, күңелгә ятыш. / / Таң ат
МӨЛДӨҒӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. мөлдөрәү
2. Урам уртаһына теҙелешеп ылауҙар туҡтаган. ҡан. Күскенсе башҡорттарга был урын, Таналыҡ
буйы, мөләйем күренгән. Ҡ. Аралбаев.
Төргәктәр өҫтөндә, мөлдөрәшеп ҡарап, ябыҡ
МӨЛӘЙЕМЛЕК и. Мөләйем булыу сифаты.
ят кешеләр ултыра. Р. Низамов.
[Р. Туйсина:] Ф әйзи Ғәскәров башҡорт бейеүе
МӨЛЗӘМ [гәр.] с. иҫк. кит. Бәхәстә еңелеп,
нең нескәлектәрен, серҙәрен аңлатты, башҡорт
туҡтарға мәж бүр булған (кешегә ҡарата).
□
Мөлзәм булыу бәхәстә еңелеү. Мөлзәм итеү ҡыҙҙарының мөләйемлеген, тыйнаҡлыгын бейеү
ҙә күрһәтергә өйрәтте, «Совет Башҡортостаны»,
бәхәсләш еп еңеү.
■ Ҡайгыга аралашып ҡайнар йәшем мөлдөрәп
ике күҙҙән агыр ине. Ш. Бабич.
2. күсм. Ниндәйҙер хис, тойғо менән тулыу
(күҙгә ҡарата). Оҙон керпектәре араһынан о ял
сан гына ҡараган күҙҙәре мөлдөрәп тора, Т. Кил

М ӨЛК МӨЛК оҡш. Тулышып, йомшаҡ ҡына
булып, ҡуҙғатҡанда тертелдәп торған нәмәнең
хәрәкәтен белдергән һүҙ. М өлк-мөлк итеү.
М ӨЛКӨЛДӘК с. Мөлк-мөлк итеп һелкенеп
торған. М өлкөлдәк тәнле, ш Аждаһа ла, юха ла

1975, 28 авгУст.
М ӨЛӘЙЕМ ЛӘНДЕРЕҮ к. Мөләйемгә әйлән
дереү, мөләйем итеү. [Миргасим — ҡыҙҙар х а 

һаҙлыҡта, мөлкөлдәк урындарҙа, йылга башта
рында оялап йәшәй (Әкиәттән).
М ӨЛКӨЛДӘТЕҮ ҡ. Мөлк-мөлк иттереү. Ете
һөлөк мөлкөлдәтеп ҡан һура (Әкиәттән).

МӨЛӘЙЕМЛӘНЕҮ ҡ. Мөләйемгә әйләнеү,
мөләйем булыү. (күҙгә, йөҙгә ҡарата).
М ӨЛӘҠАТ [гәр.] и. иҫк. кит. Кеше менән ке
шенең осрашыуы.
□ Мөләҡат итеү осрашыу.
ф Әлхаты нисфөл мөләҡат хат ярты осра
шыу (элек хатты ошо һүҙҙәр менән башлар
булғандар).
МӨЛӘҠҠаБ [гәр.] с. иҫк. кит. Ҡүшаматлы.

М ӨЛКӨЛДӘҮ ҡ. Мөлк-мөлк итеп һелкенеү.

Ауыр кәүҙәле А ллаяр .. м өлкөлдәп тыпырлап
алды. Ф . Иҫәнғолов.
М ӨЛКӨЛДӘШ ЕҮ ҡ. урт. ҡар. мөлКөлдәү.
М ӨЛКӘНЕҮ ҡ. диал. М өлкөлдәү.
М ӨЛКӘТ [гәр.] и. Кемдең йәки нимәнеңдер
ҡарамағында булған бөтә нәмә; милек, байлыҡ.

Х алы ҡ мөлкәте. Мөлкәт бүлеш еү, ш Б ы л немец
тар башҡорт ярлыһының ҡулы менән байлыҡ
йыйгандар, уларҙың әсе тирҙәре, ҡандары арҡа
һында мөлкәт туплагандар ҙа, хәҙер капиталист
булырга уйлап яталар. Ғ. Дәүләтшин. Минең
бөтә мөлкәтем — бер һандыҡ та бер мендәр,
күтәрәм дә китәм. Ғ . Ғүмәр.
М ӨЛКӘТЛЕ с. Мөлкәте күп; бай. Мөлкәтле
кеше. Мөлкәтле булы у. Мөлкәтле итеү.
М ӨЛКӘТҺЕҘ с. Мөлкәте аҙ; ярлы. Мөлкәт
һеҙ кеше. Мөлкәтһеҙ булыу.
М ӨЛЛӘТ [гәр.] и. 1. ҡар. мөҙҙәт.
2.
күсм. Өҫтәге бУрыс. Мөлләт ауыр, мөлләт
күп эш һорай, энергия шунда төбәлгән. Д. Юл
тый.
М ӨЛЛӘҮ ҡ. Ҡыутынлаү. һанһы ҙ күп бүрәнә

ләрҙе югарыла, И ҙелдең бейек тау араларынан
сылтырап аҡҡан ерҙәрендә мөлләп агыҙалар.
А. Таһиров.
МӨЛӨМ [Рг/С. молем] р. Ҡыуғынлап. Мөлөм

агыҙыу.
МӨЛӨМСӨ и. диал. ҡар. ҡыүғынсы 2.
МӨЛӨТ и. Бер башҡорт ырыүының исеме.
МӨЛТ-МӨЛТ оҡш. Н иҙеңдер ҡапыл-ҡапыл
күренеп юғалғанын йәки асылып йомолғанын
белдергән һүҙ. Мөлт-мөлт итеү. Мөлт-мөлт ки
леү. ■ Бабай .. күҙҙәрен мөлт-мөлт йомголап
ирендәрен ҡыбырлаттып алды. Р. Оолтангәрәев.
М ӨЛТӨЛДӘТЕҮ ҡ. Мөлт-мөлт иттереү. К ү ҙ

ҙе мөлтөлдәтеү.
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ҡында:] Ҡайныһы күҙен мөләйемләндереп ҡарап
йылмая ла һинең йөрәгеңде ярһыта. А. Таһиров.

Иншад итеүсе мөләҡҡаб дәрмәнд А ҡм уллагы з
донъяла хур булһа булһын, мәржәгы нар булм а
һын. Аҡмулла.
М ӨМКИН [гәр.] мөн. 1. Билдәле шарттар
булғанда эш-хәлдең үтәлеү ихтималлығын бел
дерә. Б ы л восстаниега фронт буйындагы бөтә

крәҫтиәндәр ҡушыласаҡтар. Ул хәрәкәттең ки
ңәйеп китеүе бик мөмкин. Д. Юлтый. Батша
лыҡты ҡолатмай тороп, беҙгә тулы иреккә ире
шеү мөмкин түгел. Һ. Дәүләтшина. / Эйәлек
формаһындағы исем ҡылым менән берәй эш -хәл
дең булыуы хаҡында фараз белдергәндә әйтелә.

Әхмәтйәнов йәш булһа ла ҡарт сырайлы күренә,
Уның бисәле булыуы бик мөмкин, Д. Юлтый.
/ Эйәлек формаһындағы исем ҡылым йәки юҡ
лыҡ формаһындағы *а/*ә хәл ҡылымы менән
килеп, юҡлыҡта торһа, эш-хәлдең булыу -булмауын ҡәтғи рәүештә инҡар иткәнде белдерә.

Мин уйлайым, беҙҙә теләһәң дә мөмкин түгел
етем булырга. Ғ. Оәләм. Йәш бала өсөн әсә һө
төнән дә яҡшы аҙыҡтың булы уы мөмкин түгел.
«Башҡортостан ҡыҙы», 1968, № 9. Мин уга
һиҙҙермәй генә ҡарайым, сөнки уга ҡарамай
мөмкин түгел. Ғ. Хәйри.
2. Берәй эшкә рөхсәт биргәндә, рөхсәт һора
ғанда әйтелә, һ и ң ә ҡайтып китергә мөмкин.
■ «Мөмкинме?» — тип колхоз идараһына бер
кеше килеп инде. М. Тажи. / Б УлыУ ҡылымы
менән эш-хәл өсөн шарт булыу-булмауын бел
дергән ҡүшма ҡылым яһай. Телефон сыбыҡтары

өҙөлгән, штабтар менән хәбәр алышыу мөмкин
булмаган. Д. Юлтый.
3. Шарт эйәрсән һөйләмдә килеп шарт мәғәнә

мөм

мөн

һен көсәйтә. Мөмкин булһа көнсөллөк менән

3. иҫк. күсм. Тәхет. К оллоҡ мөнбәрен ҡола
тыу, / Хөрмәтле урын, түр. Яңы тормоштагы

М

үҫеп, күптән дөйә булыр ине бик күп көсөк,
яңы моңдар күңелем мөнбәренә ҡуйылһын,
С, Ҡ УДаш.
4. с, мәг. Булырҙай, булыуы ихтимал. Мөмкин X. Ғәбитов.
4. иҫк, күсм. Берәй хәл-ваҡиғаның иң көслө,
хәл,
ф Мөмюин булһа үтенес, теләк менән мөрәкүренекле урыны, үҙәге. Кескәй Башҡортостан
һугыш хәрәкәтенең мөнбәре булып калган,
жәғәт иткәндә әйтелә. Әгәр мөмкин булһа, осор
«Совет Башҡортостанының ун йылы», 1929.
ине йөрәк талпынып, X. Ҡ үнаҡбай. [Егет —
МӨНДӘр ИЖӘ [гәр,] и, иҫк, кит. Эстәлек,
батшага:] Мөмкин булһа, азатлыҡ бир (Әкиәт
йөкмәтке. Китаптың мөндәрижәһе. ш Бәгзе
тән). Мөмнин булған тшслем эш, хәл йәки нин
берәүҙәр уның [Ш, Бабичтың] ныҡлы бер ҡа
дәйҙер сиФаттың юғары кимәлен, дәр әж әһен
лыпҡа һалына, тоторонко юлга — мөндәрижәгә
белдергәндә әйтелә. Мөмнин хәтлем [ҡ әҙәр]
төшә алмауын уның тәбигәтенән, хосусиәтенән
булдыра алғанса, хәлдән килгәнсә. К өҙ көнө
күрәләр, И. Насыри.
йыйылышта халыҡҡа фронт хәлдәрен һөйләп,
МӨНЙӨЛӨҮ ҡ. төш, ҡар, мөнйөү 1. М өнйөл
һәр кем мөмкин тиклем ярҙам итһен тигәс, ике
гән һөйәк.
йөктән артыҡ шөкәрә киптерҙеләр, Һ. Д әүләт
МӨНЙӨМӘ с. Юҡ барҙан ғәйеп табып, өҙлөк
шина.
һөҙ һөйләнеп, әрләп йөрөүсән. Мөнйөмә кеше.
М ӨМ КИНЛЕК и, 1. Н индәйҙер эш-хәл өсөн
Мөнйөмә булыу,
уңай шарт. М өмкинлек булыу. М өмкинлек асы
МӨНЙӨҮ ҡ. 1. Һөйәктәге итте теш менән
лыу, М өмкинлек табыу. Мөмкинлекте ф айҙала
кимереп ашау. һ ө й әк мөнйөү,
ныу, ш А рлы -бирле төшкән снарядтар, һауала
2.
күсм. Кемдеңдер аҡсаһын, мөлкәтен өҙгөс
ярылган ш рапнелдәр асыҡ һауала йәшеренергә
ләү. Муса Шәйхетдин ҡарттың саҙаҡаһынан
мөмкинлек бирмәйҙәр, Д. Юлтый.
килгән төшөмөн бер аҙ мөнйөмәксе булды,
2. Берәй эште башҡарыуға булған һәләтлек.
Ш. Насыров.
М өмкинлеге бар,
МӨНКИр [гәр,] и, 1. иҫк, кит. Бер нәмәгә лә
МӨМ КИНЛӘШ ЕҮ ҡ. Мөмкинлек асылыу. Х әышанмай, гел кире ҡағып тороусан кеше. һ ү ҙең
ҙер ер йөҙөнөң иң ҡараңгы, иң алыҫ мөйөштә
үтмәҫ мәгариф мөнкиренә, ҡолаҡ һалмаҫ улар
ренә үтеп, мәҙәни хужалыҡ ҡороу мөмкинләште,
меңдең беренә. М. ҒаФури.
Ғ. Ғисмәти.
2.
(баш хәреф менән) Ислам диненсә, үлгәс,
М ӨМ КИНСЕЛЕК и, ҡар, мөмкинлен. М өм
теге донъяла һорау ала торған ике Фәрештәнең
кинселектән файҙаланыу, ■ Хеҙмәтеңде һөйөү
— үҙеңдә булган мөмкинселекте, талапты үҫте береһе (икенсеһе Нәшшр). Ғазраил алыр минең
йәнемде, кемдәр йыуыр минең тәнемде. Мөнкир
реү икән ул. Ә. Зәйнуллин.
вә Н әнкир килгән саҡта кемдәр белер минең
МӨМТаЗ [ гәр .] с. иҫк. кит. Нимәһе менәндер
хәлемде (Бәйеттән).
айырылып торған, өҫтөн, һугы ш ҡа оҫталыгы
МӨНКӘр [гәр.] с. иҫк. кит. Ғәйепле, гөнаһлы.
һәм батырлыгы менән мөмтаз булып танылган
М өнкәр әш.
башкорт халҡы дошмандарына ҡаршы тора ала
ине. Ғ. Ғисмәти.
□ Мөшсәр итеү ғәйепле итеү, ғәйепле һанау.
МӨНҠаЛИБ [гәр.] с. иҫк. кит. алмашынған,
М Ө Н а з а ғ а [гәр.] и. иҫк. кит. Бәхәс, ыҙғыш.
үҙгәргән.
М өназага куптарыу.
□ Мөнҡалиб булыу үҙгәреү. Инҡилапта мөнМӨНаЗИҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Бәхәсләш еүсе.
калиб булган, күсенгән, ти, Ғүмәр. Ш. Бабич.
У л [Мәржәни] ине кояш бәҙигтан, .. гали, шанлы
М ӨНҠ ар ИЗ [гәр,] с, иҫк, кит. Юҡҡа сыҡҡан,
мөназигтан, жөда булдыҡ, дәрига аһ! аҡ м улла.
бөткән.
МӨНаСИБ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Яраҡлы, яра
□ Мөнҡариз булыу юҡҡа сығыу, бөтөү. Эске
шлы. А к м улла мөфти хәҙрәткә хитап итеп шигыр
идаралары [башҡорттоң] үҙ ҡулдарында булһа
һөйләне, һүҙҙәрен вә әслүбен мөнасиб килтерҙе.
Р. Фәхретдинов. [Башҡорттар] иҫке тормошта
ла, Алтын Урҙа хөкүмәте бар ваҡытта Алтын
рын, кантон замандарын һөйләп, шуга мөнасиб
Урҙа хөкүмәтенә, у л мөнҡариз булып, Казан
дәүләте майҙанга килгәс, Казан дәүләтенә табиг
йырҙарын йырлап ебәрәләр, М. ҒаФури.
булмыштыр, М. Һаҙыев. Мөнҡариз итеү юҡҡа
2. Әҙәпле. Мөнасиб кеше. Мөнасиб булы у,
сығарыу, бөтөрөү.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
м ө н т ө к и, һөйл. Ғәйеп итер урын; етеш һеҙ
МӨНаФИҠ [гәр,] с. иҫк, кит. Эскерле, ике
йөҙлө. Мөнафиҡ кеше. Мөнафиҡ булы у. ■ Я ҡ 
лек, кәмселек. Мөнтөк табыу, Мөнтөк эҙләү.
тылыҡтан, яҡты нурҙан ул мөнафиҡ ни касса?
■
Бында барыбыҙҙы ла һөйләп тораһы юҡ.
Бындай мөнтөктәрҙән берегеҙ ҙә буш түгелһегеҙ.
Сөнки мөнафиктың бөтә гәйебен аса. М. ҒаФури.
Килдебайҙың да беҙҙең менән ҡойрого туңган.
МӨНБИТ [гәр.] с. иҫк. кит. Ҙур уңыш биргән,
Ғ. Дәүләтшин.
уңдырышлы. К үп иланым, йәштәрем мөнбит
МӨНТӘБИҠ [гәр. ] с. иҫк. кит, Тап килгән,
урынга төшмәне. М. ҒаФури.
М ӨНБӘр [гәр.] и. 1. М әсеттә мулла менеп
тиң. Ф әхриҙең фәхре түгел яҙмышы менән мөнтәбиҡ, хәлф ә булган, сөнки меҫкен гәйре рәсми
вәғәз һөйләй торған урын [михраб эсенә ҡалҡыу
бер табиб. Ш. Бабич.
итеп яһалған була]. И лай-илай каргай хәҙрәт
меҫкен мөнбәрҙә. Б. Ишемғол.
МӨНТӘЛЕҮ. ҡ. төш. ҡар. мөнтәү 1. Мөнтәл
2. иҫк. Ғрибуна. Төлкө мөнбәргә сыгып, баш гән сәс.
МӨНТӘМИН [гәр.] с. Кемгә йәки нимәгәлер
эйеп, йыйылган халыҡты сәләмләгәндән һуң
һүҙ башланы, М. ҒаФури.
мөнәсәбәтле, бәйләнешле. М ин был урында
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ш ул мең һаҙаҡлы Урҙас бейгә мөнтәмин булган
балаларыбыҙ шәжәрәһен кусегәмен, «Бащҡорт

4 М өнәсәбәт һүҙ ҡар. һүҙ.
МӨНӘСӘБӘТЛЕ с. Ниндәйҙер мөнәсәбәт ме
нән бәйле. Башҡорт тарихына мөнәсәбәтле ҡо

ш әжәрәләре», 1960.
М ӨНТӘНЛӘҮ ҡ.

ҡар,

мөйтөлдәү.

М өнт әнләп

аш ау,

М ӨНТӘҪЛӘҮ ҡ. Унан-бынан өҙөп-йолҡоп
мөнтәү.
МӨНТӘТЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, мөнтәү. Сәсте мөн

тәтеү,
МӨНТӘҮ ҡ. 1. Н иҙеңдер остарын ҡыҫҡа,
тигеҙһеҙ итеп ҡырҡҡылау. Агас башын мөнтәү.

Сәсте мөнтәү.
2. диал. М өнйөү, һөйәкте мөнтәү,
МӨНТӘШИр [гәр ,] с. иҫк, кит. Таралған,
йәйелгән.
□ Мөнтәшир булыу таралыу, йәйелеү.
М ӨН ХӘСИ Ф [гәр,] с, иҫк, кит, Солғаулы,
ҡамаулы, сикле. Уйлаһам мин ҡара бәхетем ,

мөнхәсиф йондоҙҙарглм, йәш түгел ҡандар агыҙмаҡ әҙ буласаҡтыр һиңә. Я. Юмаев.
МӨНШӨҒӨр и. Селәндәр ғаиләһенә ҡараған
төнгө һаҙ ҡошо; күл буғаһы.
р а м ө ң к ө л д әп , т орнаһы

оса

М ө н ш ө гө р ө улт ы 

т орҡолдап,

Ғ. Д әү 

ләтшин.
МӨНӘЖЖИМ [гәр, ] и, иҫк, кит, 1. Й ондоҙҙар
ҙы, йыһанды өйрәнеүсе; астроном.
2. Й ондоҙҙарға ҡарап күрәҙәлек итеүсе; йон
доҙ һанаусы. Ап аҡ һаҡаллы ҡарт мөнәжим шаһ
ҡаршыһына килеп сәждә ҡылды, Б. Ишем
ғол.
МӨНӘЖӘТ [гәр, ] и, 1. аллаға мөрәжәғәт
ителгән һүҙ.
2. Көйләп уҡыла торған дини шиғыр. Мөнәжәт

әйтеү,
3.

Көйләп

уҡыла

торған

халыҡ

шиғыры.

Мөнәжәт сыгарыу. ш Яман гына тауҙы бик
йәлләйем, мөнәжәт кенә сыгарып яҙайым (Х а 
лыҡ йырынан).
М ӨНӘСӘБӘТ [гәр.] и. 1. Кемгә йәки нимәгә
лер ҡарата эске талаптан, аң-тойғонан сығып
күрһәтелгән ҡылыҡ; мөғәмәлә. Насар мөнәсәбәт.
Яҡшы мөнәсәбәт, ■ Й ылҡыларҙың хәле күҙгә

күренеп арыулана башланы, Дөрөҫ, был ула р
ҙың [ат ҡараусыларҙың] .. аңлы мөнәсәбәттән
түгел ине әле. Б. Бикбай. / Нимәнелер аңлау
ҙан, төшөнөүҙән килгән ҡараш. Тормошҡа б у л 
ган мөнәсәбәт,
2. Эш, тормош, ижтимағи хеҙмәт нигеҙендә
барлыҡҡа килгән бәйләнеш. Дипломатик мөнәсә

бәт, Ижтимаги мөнәсәбәт, Капиталистик мөнәсә
бәт. Ғаилә мөнәсәбәте. Сауҙа мөнәсәбәте. Х е ҙ
мәт мөнәсәбәте, m Зөләйха менән ике аралагы
мөнәсәбәт ҡоро һөйләшеүҙән генә гибәрәт.
Т. Йәнәби.
3. Төрлө нәмә һәм күренештәрҙең билдәле
шарттар нигеҙендәге үҙ-ара бәйләнеше. Фекер

менән донъя араһындагы мөнәсәбәт. Тереклек
донъяһының эске мөнәсәбәте,
4. Ниндәйҙер эш-хәлгә булған ҡатнашлыҡ;
ҡағылыш. Уларҙың талашына мөнәсәбәтем

юк.
5. Н индәйҙер эшкә сәбәп булған бәйләнеш.

[Суяшев:] Эйе, Октябрь байрамы мөнәсәбәте
менән бында ҡаты боролош яһарга кәрәк.
Д. Юлтый.
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мартҡылар.
М ӨНӘСӘБӘТЛЕК и. лингв, ҡар. модаллек.
Мөнәсәбәтлек категорияһы,
МӨНӘСӘБӘТТӘШ с. Үҙ-ара мөнәсәбәтле,
мөнәсәбәт менән бәйле. Мөнәсәбәтле заман
формалары ,, билдәле бер ваҡыт менән мөнәсә
бәттәш була, Ж. Кейекбаев.
М ӨН ӘҮҮӘр [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Нурлы,
яҡты. Шәһадәт нуры илә мөнәүүәр улган гази ҙар ,, М. Өмөтбаев.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӨҢГӨр ЛӘҮ ҡ. Мөңгөр-мөңгөр итеү, мөңгөр-мөңгөр килеү. У л [Әпхалиҡ] хатты асып,
мөңгөрләп уҡыны ла, .. бик ҡәнәгәт ҡалды.
Ж. Кейекбаев.
МӨҢГӨр ЛӘШЕҮ ҡ. урт.

ҡар. мөңгөрләү.
М өңгөрләшеп ултырыу. Мөңгөрләшеп һөйлә
шеү.

м ө ң г ө р м ө ң г ө р оҡш. Әкрен генә һөйләгән
кешенең тоноҡ булып ситтән ишетелгән тауы
шын белдергән һүҙ. Мөңгөр-мөңгөр итеү. Мөңгөр-мөңгөр килеү. Мөңгөр-мөңгөр һөйләшеү,
■
Шәмси күтәрмәнән төшөп, мөңгөр-мөңгөр
килгән халыҡҡа табан боролдо. Ғ. Хәйри.
МӨҢҒӨр ӘҮ ҡ. диал. Мөңрәү.
М ӨҢКӨЛДӘҮ ҡ. асыуланып, һуҡранып һөй
ләнеү; мөж өлдәү. Юлдыбай өндәшмәй ятып

ҡараны ла, Рәйсә һаман мөңкөлдәгәс: «Йә, ят
инде, һөйләнеп торма!» — тине. Һ. Д әүләт
шина.
М ӨҢКӘНЛӘҮ ҡ. диал. Бөкрәнләү. Мөңкән-

ләп эшләү.
МӨҢӨЛӨҮ ҡ. ауы р уй-хистәрҙән баҫылып,
онотолоу. Ш ул уйҙар эсендә у л мөңөлөп ултыра.
Б. Хәсән.
МӨҢӨр ЛӘҮ ҡ. диал. Мөңрәү.
м ө ң ө р м ө ң ө р оҡш. 1. Һыйыр малының
тауышын белдергән һүҙ. Сыңгыр-сыңгыр сыңра-

ган йылҡыһы күп Урал тау, мөңөр-мөңөр
мөңрәгән һыйыры күп Урал тау (Ҡ обайы р
ҙан).
2. күсм. Әкрен генә көйләгәндә сыҡҡан тау
ышты белдергән һүҙ. Мөңгөр-мөңгөр итеп көй

ләү,
3. ҡар, мөңгөр-мөңгөр.
М ӨҢр ӘҮ ҡ. 1. Бик үк ныҡ ҡысҡырмай ба
ҡырыу (һыйыр малына ҡарата). Бы ҫҡаҡлап яу

ган яуында кәртәләге һыйырҙарҙың бөршәйеп,
мөңрәп тороуҙары һылыуҙың йөрәгенә боҙло
һыу һипкән һымаҡ булды. Т. Йәнәби. Саң бор
ҡотоп, мөңрәй-мөңрәй көтөү ҡайтты ауылга.
А. Игебаев.
2. күсм. Әкрен генә көйләү. Гитарага ҡушылып
мөңрәгән ирҙәр тауышы ишетелде. С. агиш.
3. ҡар. мөңгөрләү.
МӨҢр ӘШЕҮ ҡ. урт. ҡар. мөңрәү, һыйы рҙар
мөңрәшәләр, бәрәстәрен югалтып, һарыҡтар
баҡырышалар ҙа, табып алгас, еҫкәп, мыҡырҙайҙар. Һ. Дәүләтшина.
МӨраББаҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Тәүге өс юлы
рифмалашҡан дүрг юллыҡ шиғыр.
МӨр И Т [гәр.] и. иҫк. 1. Берәй дин әһеленә

мер
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өйрәнсек, эйәрсән булған кеше; т ә к е р Т. Ишанга

сәйенов. Б ы л һүҙҙәр атайымды мөрхәтһендермә
не. «ал д ар менән Зөһрә».
М ӨРХӘТҺЕН ЕҮ ҡ. гәҙәттә юҡл. Риза булыу,
ҡәнәғәтләнеү; хушһыныу. Рәнйемәҫе, әсә. тан

мөрит булырга килгән суфыйҙар һәм тагы әллә
кемдәр өйлә намаҙына агыла башланы, М. Ға
фүри.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
М ӨРИТСЕЛЕК и, иҫк, К аФырҙарға ҡ арты
һүғы ты ү матссатын алға ҡуйған дини хәрәкәт.
МӨр ЙӘ и, Төтөн сығарыу йәки ҺаУа йөрөһөн
өсөн хеҙмәт иткән торба; төтөн юлы. Завод

мөрйәһе. Сыуал мөрйәһе, Мөрйә төбө. Мөрйәне
томалау, ш һ ә р өй һайын усаҡ мөрйәләре ҡуйы
төтөн бөркә һауага. Ғ. амантай. Ул [Салиха]
самауырына ҡуҙ һалып мөрйә ҡуйҙы ла, сыгып
китте. Ж. Кейекбаев.
ф Ике донъя — бер мөрйә ҡар. донъя. Рахмайга ни, ике донъя — бер мөрйә, Рахмай ш улай
гәмһәҙ генә көн итә. К. Кинйәбулатова. Мөрйәһе
ҡыйыш ҡапыл үпкәләп барған к ет егә ҡарата
әйтелә; үпкәсел. Мөрйәһе ҡыйыш бУлһа ла, тө
төнө тура сыға тыштан килешһеҙ, асылы дөрөҫ
булған саҡта әйтелә. М өрйәһе ҡыйыш булһа

ла, төтөнө тура сыга, тигән һүҙ бар. Үҙем ш улай
гына булһам да законды ашатлап киткәнем юҡ
әл е , кәрәк ерендә тейешлеһен әйтәм дә бирәм.
М. Тажи.
МӨр ЙӘСЕ и. Мөрйә таҙартыусы. М өрйәсе бул

балам, кеш еләрҙең өйҙәрендә уттар һүнмәһен.
Ғ. Әмири.
М ӨРСӘЛИН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Эш-вазиФа
менән сит илгә ебәрелгән кеше; илсе.
2. Пәйғәмбәр.
М ӨРТӨЙ и. диал. Мурҙай.
М ӨРТӘТ [гәр.] и. 1. Диндән яҙған, динен таш
лаған кеше. А уы л ҡарттары, уның иманы ҡас

ҡан, шайтан ҡотҡоһона эйәргән ул, тип [Хафизга] «Мөртәт» тигән ҡушамат таҡтылар. В. И сха
ков.
2. Үҙенекеләргә хыянат итеп, дошман яғына
күскән кеше; хыянатсы. [Арыҫлан — Ғәлигә:]

Минең мөртәт булгым килмәй. Баш осома балта
күтәрелһә лә, мин үҙем һайлап алган көрәш
юлынан сигенмәм. И. Ғиззәтуллин.— һ и н , мөр
тәт, ауыҙыңа һалганды ла йота белмәҫһең әле..,
атайың мәрхүм кеүек. Р. Ғабдрахманов.
М ӨРТӘТЛЕК и. Мөртәткә (1 мәғ.) хас сиФат.
Мөртәтлек күрһәтеү.
МӨр ТӘТЛӘН ЕҮ

ҡ.

Мөртәтлек

күрЬәтеү.

[Реакция заманында] күп кеше батшанан мәрхә
мәтлек көтөп, мөртәтләнеп, уга маҡтау һүҙе
яуҙыра башлаган. Ғ. Хөсәйенов.
МӨр У р [гәр.] и. иҫк. кит. Дауам, ағым, ваҡыт
араһы. Мин, фәҡир Тажетдин, атам Ялсыголдо
ун дүрт йыл көттөм. Ун дүрт йыл мөрурында
ҡайтып килде. «Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
М ӨРХИМ [гәр.] с. иҫк. кит. Рәхимле, шәФҡәтле. Мин дә һине хөрмәт итәм, мәрхәмәт ит. һ и нән
һорай мәжрүх йөрәк, мөрхим туташ. Ш. Бабич.
М ӨРХӘТ [гәр.] и. кит. Ҡәнәғәтлек, рәхәтлек.
Мөрхәт табыу. Мөрхәт биреү.
М Ө РХӘ ТЛ Ә Н ЕҮ ҡ. Ҡәнәғәтлек, рәхәтлек ки
сереү. Мөрхәтләнеп йәшәү.
М Ө РХӘ ТҺ ЕН ДЕРЕҮ ҡ. гөзәттә юҡл. Риза
итеү, ҡәнәғәтләндереү. Старшина үҙе белгәнсә,

фараз иткәнсә яуап бирергә тырышты. Ләкин
улар күбеһен әллә ни мөрхәтһендермәне, Ғ. Х ө

М

һыҡ ашты мөрхәтһенмәй ситкә эткәнгә, һеҙ, ки
сергән ауыр йылдар өсөн тарихымда урын бөт
кәнгә. Р. аҙнағолов. / Һанға алыу, тиң күреү.
Ҡатынды мөрхәтһенмәү. Иптәште мөрхәтһен
мәү.
М ӨРШ ИД [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Юл күрһә
теүсе, етәксе. Б ы л баҫҡыста тәриҡәттә суфый
ишандар араһынан үҙенә мөршид табып, уга
мөрит була, уның ҡушҡанын гына ҡылып йөрө
гән алла бәндәһенә әйләнә. Ә. Харисов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨРӘББИ [гәр.] и. иҫк. кит. Тәрбиәсе. Мө
рәбби булыу.
М ӨРӘ Ҙ и. диал. Ҡырмыҫҡа майы. Тәнде мө
рәҙ менән ыуыу.
М ӨРӘЖ Ж ӘХ [гәр. ] с. иҫк. кит. Башҡаларҙан
артыҡ күрелгән, артыҡ һаналған, өҫтөн. Мөрәж жәх булыу.
МӨРӘЖӘҒӘТ [гәр.] и. 1. Берәй кешегә йүнәл
телгән һүҙ. Ю лияның мөрәжәгәте бер ниндәй
ҙә һөҙөмтә бирмәне. Һ. Дәүләтшина.
2. Халыҡҡа бағышланған һүҙ; өндәмә. Мөрәжәгәт иглан итеү. ■ 1919 йылда Башҡортостан
улдары, В. И. Лениндың мөрәжәгәтенә яуап
итеп, тиҙ ваҡыт эсендә Петроградҡа барып, баш
ҡаланы Юденич бандаларынан ҡотҡарыуҙа кит
кес батырлыҡтар күрһәттеләр. Р. Шәкүров.
□ М өрәжәғәт итеү 1) төбәп һүҙ ҡушыу, өндә
шеү. Иптәш, юлдаш тип мөрәжәгәт итеүҙәренә
Сәгиҙә бер аҙ уңайһыҙланды. М. Тажи; 2) эш,
үтенес менән өндәш еү.
м ө р ә ж ә ғ ә т н а м ә [гәр. + фарс.] и. иҫк.
Яҙма мөрәжәғәт.
М ӨРӘККӘБ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Бер нисә
нәмәнән ойошҡан; бер нисә өлөштән торған;
йыйылма, ҡушма.
2. Яҙа торған ҡара.
□ М өрәККәб булыу ниҙәндер тороу, ниҙелер
үҙ эсенә алыу; ғибәрәт булыу. Беренсе йыйылыш

ошбу ... уставҡа ҡ ул ҡуйган учредит елдәрҙән
мөрәккәб буласаҡ. Ғ. Ғисмәти.
МӨРӘТТӘБ [гәр. ] с. иҫк. кит. Тәртипкә кил
терелгән, рәткә һалынған; тәртипле. Мөрәттәб
хужалыҡ. Мөрәттәб булыу, ш Ни ҡәҙәр гүзәл
мәктәп, .. һәр бер эше мөрәттәб. М. ҒаФури.
М ӨРӘҮӘТ [гәр.] и. кит. 1. Ирлек, егетлек.

[Ғилемдар:] Х әләл бисәңдең дәрте шашыу бер
иргә лә мөрәүәт түгелдер ул. Д. Исламов. Ун
ике йәшкә киткән егеткә санала юрган ябынып
ултырыу мөрәүәтме ни ул. Й. Солтанов.
2. Йомарт күңеллек, кешелеклек. [Сәгиҙә:]
Ә ллә бөтөнләй алмашынып бара инде был әбей:
күҙҙәрендә мөрәүәт ҡалмаган. Ә. атнабаев.
ф М өрәүәт Китәреү намыҫһыҙланыу, әрһеҙлә
неү.
М ӨРӘҮӘТЛЕ с. Яҡшылыҡ эшләй торған;
кешелекле. Мөрәүәтле кеше. / Күңелгә яҡын
булған; ғәзиз, изге. Мөрәүәтле тыуган яҡ. М ө
рәүәтле булыу. ■ Йәбештең дә [Даһи] теш-тыр-

нагың менән мөрәүәтле ата йортона., типһәң
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тимер өҙөр мәлгә етеп, әйләндең һин тиреҫ йорто
на! Ш. Бикҡол.
МӨр ӘҮӘТЛЕЛЕК и. М өрәүәтле булыу сиФа~
ты. Ә бына инде уныц [Эльвираның] акыллы
күҙҙәренә ҡараһаң, унда ни тиклем мөрәүәтле
лек, ни тиклем ихтыяр һәм дәрт барлыгын к ү 
рәһең, Ҡ . Ибәтуллин.
М ӨРӘҮӘТҺЕҘ с. Выжданын юғалтҡан; оят
һыҙ. Ш ул саҡ һалдаттың күҙ алдына гүр эйәһе —
мөрәүәтһеҙ һәм шөкәтһеҙ үлем образы килеп
баҫа, Ғ. Хөсәйенов. [И схаҡ Ғиндулла хаҡында:]
К үҙҙәрен дә йоммай мөрәүәтһеҙ, ҡара уны, ни
сек яҡлаша! С. Ҡудаш .
МӨр ӘҮӘТҺЕҘЛЕК и. М өрәүәтһеҙ булыу си
Фаты. Юлдан арып килгән ҡунаҡҡа кискә саҡлы
бер сынаяҡ сәй ҙә эсермәү, һый-хөрмәт күрһәт
мәү ҙур мөрәүәтһеҙлек булыр бит әле, тип борсолдо Гөлйәүһәр әбей. X. Кәрим.
МӨС и. иҫк. Физик хәлдән килгән мөмкинлек;
көс.— Дейеүҙең мөсө койрогонда. һ и н иң элек
уның койрогон өҙ (Әкиәттән).
М Ө С аБӘ К Ә Т [ғәР.] иҫк, кит. Ярыш, алыш.
□ М өсабәҡәт ҡылыу ярышыу, алышыу; һүҙ
көрәштереү. Мөхәммәтсәлим әфәнде, үҙ сәнгә-

тендәге бер кеше берлә осрашыуы сәбәпле б у л 
һа кәрәк, күңеле асылып мөсабәҡәт кылырга
кереште, Р. Фәхретдинов.
МӨСаҒӘДӘ [гәр.] и, иҫк, кит. Б у л д ы р ы л ғ а н
м өм к инлек , я р ҙам .

□ М өсагәдә ҡылыу нимәлер эшләргә мөмкин
лек биреү. А уы лга китергә тормош мөсагәдә
ҡылмай торҙо. М. ҒаФури. Х әҙерге әхүәл мөса

гәдә ҡылмагайлыҡтан, газетабыҙ был көндән
игтибаран, мөүәҡкәт туҡталып торасаҡ. Т. Й ә
нәби.

м ө с а м ә р ә [гәр.] и. иҫк. кит. К ү ң е л л е һ ө й 
ә ң г ә м ә . Сәй мәжлесе тамам булы у
берлә мосахәбәт бүлмәһенә сыҡтыҡ, бында
оҙон мөҙәттәр мөсамәрә булды. Р. ф ә х р е т д и н о в .
л әш еүҙәр ,

□ М өсамәрә ҡылыу күңелле итеп һөйләшеп
ултырыу; әңгәмәләшеү.
МӨСаУИ [гәр.] иҫк. кит. Тигеҙ, бәрәбәр. Бы л
ерҙә беҙ барыбыҙ ҙа мөсауи. С. Я ҡ ш ы ғ о л о в .
МӨСБИТ [гәр.] и. иҫк. кит. Иҫбат итеүсе.
М ӨСКИр [гәр. ] и. иҫк. кит. И ҫ е р т к е с э с е м л е к .

Көнө-төнө һануз мөскир эсерҙәр

(Б ә й ет т ә н ).

М ӨСКӨЛДӘҮ ҡ. 1. Ләүк-ләүк өрөү, ләңкел
дәү (сәүек эткә ҡарата). Тәүҙә мөскөлдәп бер
көсөк йүгереп сыҡты. К. Мәргән.
2. күсм. Ризаһыҙлыҡ белдереп һөйләнеү; сәй
нәнеү. Х әйбулла агайҙың урам буйында мөскөл -

дәп йөрөүенә асыуы ҡабара башлаган Күсәрбай
уны туҡтатып: «Сәйнәнәһеңме, Х әйбулла агай?»
— тине. К. Мәргән.
• Үгеҙ үкергәндә, мүскә мөскөлдәй. Әйтем.
МӨСЛИМӘ [гәр.] и. 1. иҫк. М о с о л м а н ҡ а т ы н ҡ ы ҙ . Әүлиә: «һаумы, батыр м ө с л и м ә — тип
һүҙ ҡушты, « а л д а р м е н ә н Зөһрә».
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
МӨСТӘБҒӘД [гәр.] с. иҫк. кит. а л ы ҫ л а ш т ы р ы л ғ а н , а л ы ҫ . Нәсихәттән мөстәбгәд ка бул ҡай
ҙа, хатаһын тәхсин менән гүмер кискән, а ҡ

мөстәбидтәр алдыгыҙга ҡорһа ла сәд. С. Яҡшы
ғолов.
МӨСТӘГМӘЛ [гәр.] с. иҫк. кит. Ҡулланыл
ған, йөрөтөлгән. Беҙҙә мөстәгмәл гәрәп һүҙҙә

ре.
МӨСТӘҠ и. һөйл. ары ҡ, насар ат. Кафыр ту
нын кейербеҙ, арбага мәстәк егербеҙ. М. Буран
ғолов.
М ӨСТӘҠИЛ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Бер кемгә
лә буйһонмаған, үҙ аллы, ирекле. Мөстәҡил
дәүләт. Мөстәҡил хөкүмәт. ■ Бөгөн килеп таш

лап китер өсөн мөстәҡил Башкортостан Х өкү
мәте төҙөнөкмө ни беҙ? Ф . Иҫәнғолов. Шулай
һәр кемде йомшаҡ итер алтын, йыһанда мөстә
ҡил хакимдер алтын, Я, Юмаев. Мин хәҙер мө
стәҡил рәүештә хәрәкәт итергә, үҙ иркем менән
йөрөргә тейешле инем. М. ҒаФури. / Башҡалар
араһынан айырылып сыҡҡан, үҙенә башҡа айы
рым. Хужалыҡтың мөстәҡил тармагы. ■ Иҡти

сади фәндең тикшерә торган мәсьәләләре бик
күп төрлө булганлыҡтан, у л бер нисә тармаҡҡа
таралып, һәр береһе .. мөстәҡил бер фән рәүе
шенә әүерелә, Ғ. Ғисмәти.
2. Сит ярҙамдан башҡа, үҙ көсө менән эшлән
гән, үҙаллы. Мөстәҡил эш,
М ӨСТӘҠ ИЛЛЕК и, иҫк. Мөстәҡил булыу,
мөстәҡил булған хәл. М илли мөстәҡиллек. М ө

стәҡиллек алыу, ш Ер кодексы сыгарылыу ме
нән ҡалалар ер төҙөлөшө һәм үҙҙәренең ер
хужалыҡтарын юлга һалыу эшендә мөстәҡил
лек — үҙ алдарына эш күреү хокугы алдылар,
«Совет Башҡортостанының ун йылы», 1929.
МӨСТӘҠИМ [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Төҙ, тигеҙ.
2. күсм. Тоғро.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□
Мөстәҡим ҡылыу тоғролоҡло итеү. Х аҡлы ҡ

берлән гилемде миңә мәнсаб ҡыл, галимдар
хеҙмәтендә мөстәҡим ҡыл. М. Өмөтбаев.
# И ке сәҡим — бер мөстәҡим, Мәҡәл.
МӨСТӘМЛӘКӘ [гәр,] и, иҫк. Бойондороҡло
ил; колония.
М ӨСТӘН 1 с. Ҡыҙырынып, темеҫкенеп йөрөү
сән. Мөстән һыйыр, ш Йоҡламаган сагында,

[килен] мөстән ш икелле өйҙән-өйгә йөрөгән,
күрш еләренә инеп ләстит һатып ултыра торган
булган (Әкиәттән).
м ө с т ә н 2 и. диал. Түләмә. Мөстән тейеү.
Мөстәндән үлеү.
М ӨСТӘНЛЕК и. Ҡыҙырынып, темеҫкенеп
йөрөү хәле, сиФаты. Мөстәнлек гәләмәте.
М ӨСТӘНЛӘНЕҮ ҡ. Мөстәнлек күрһәтеү;
мөстән булыу. [Бисәһе — ире хаҡында:] Бына

бит, .. көҙ еттеме мөстәнләнеп сыга ла китә, сыга
ла китә ауылдан. Б. Бикбай.
М ӨСТӘНЛӘҮ ҡ. Темеҫкенеп ауыл, ил ҡыҙы
рыу. Мөстәнләп йөрөү.
М Ө С ТӘ С Н а [гәр.] с. иҫк. кит. Үҙенә бер баш
ҡа, үҙенә бер төрлө. Мөстәсна бер хәл.
М ӨСТӘХИҠ [гәр.] с, иҫк, кит. Берәй нәмәгә
хаҡлы, лайыҡлы. Мин әҙәмдин артыгыраҡмын,

м улла.

тип маҡтанды [иблис]. Шуның өсөн һәм донъяла
хур вә мәҡһүр булды. Тамуг утына мөстәхиҡ
булды. М. Өмөтбаев.

МӨСТӘБИД [гәр.] и. иҫк. кит. И ҙеүсе, залим.
Эй) йәштәрем! Ғәййәр булыгыҙ, көллө сәид,

М өсһөҙ ат.
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М ӨСҺӨҘ

С. 1 .

К өс, кеүәте әҙ; көсһөҙ, хәлһеҙ.

м ө с
2. ТотоноУға еткеһеҙ; тсыҫтса, натсыҫ. М өсһөҙ

бау. М өсһөҙ урын.
М ӨСҺӨҘЛӘ Н ЕҮ ҡ Физик ятстан көсһөҙ бу
лыу, йонсоуға әйләнеү; хәлһеҙләнеү. Ауы ры уҙан

мет

М

2. К әүҙәгә йәмһеҙ, килбәтһеҙ. М өсәһеҙ кеше.
М өсәһеҙ булыу,
МӨТаБИҠ [гәр,] с, иҫк. кит. Тап килешле;
ярашлы.

мөсһөҙләнеү,
МӨСӘ и, 1. Өлөш; киҫәк. Бер япрак тигәс тә,
у л бит йәйге ҙур йәшеллектең бер мөсәһе, И. Гә-

МӨТаЛӘГӘ [гәр.] и. иҫк кит. Кемдең ниҙелер
өйрәнеүе утсып белеүе.
□ М өталәғә шгеү өйрәнеү, утсып белеү. [М ан

рәй.
2. Тәндең бер өлөшө; ағза. К өслө беләк, киң

сур] тейешле дәрестәрҙе мөталәгә итеп .. яҙҙы
еткерҙе, Ә. Иҫәнбирҙин.
М Ө Т анаС И П [гәр,] с, иҫк, кит. Бер самалы,
үҙ-ара тиң. Ваҡ бурыс йәмгиәттәренән файҙа
күреүҙең самаһы халыҡтың аңы менән мөтана
сиптыр. М. ҒаФури.
МӨТЛИ р, диал. Бөтөнләй. Мөтли буш һүҙҙәр,
МӨТӨр с. Кителгән, өҙөлгән, тсыҫка (тсолатс-

күкрәк, мыкты, елкәләрҙең мөсәләре һәр береһе
үҙенә башка өрөлөп тора. Ғ. Дәүләтшин, һ ө й ә к 
те теүәл әйләне, агзабыҙҙы тиң итеп, ун ике
мөсә яратты, һөйлә! — тип әмер әйләне, һайраган ҡыҙыл тел биреп, атсмулла.
3. Буй һын, кәүҙә. Б ы л кешенең көсө мөсәһе
нән үк күренеп тора. М. Ҡ улаев. Ф ил мөсәлә,
арыҫлан йөрәк, исеме Бабсаҡ, «Бабсатс менән
Күсәк».
4. ( йәки мөсә һөйәге) Өлөшләп бүленгән ит;
өлөш. Мөсә өләшеү, ш Шакман аш аласыгына
барып, ҙур гына бер мөсә алып килде. Ш. Н а
сыров.
МӨСӘЙ и. Ө мәселәрҙе һыйлағанда өлөшләп
таратылған ит; өлөш, мөсә һөйәге. М өсәй өлә

шеү,
М ӨСӘЛ [гәр, ] и. Ун ике йылдан торған һәм һәр
береһе айырым хайуан (сыстсан, һыйыр, барс,
тсуян, аж даһа, йылан, йылтсы, тсуй, маймыл,
тауытс, эт, дуңғыҙ) исеме менән аталып йөрөтөл
гән йыл иҫәбе. Сал тарих — олатай г үмере

тиҫтә-тиҫтә мөсәлдәр, быуаттар, осорҙар менән
үлсәнә, р . Ғарипов. .. Кеше гүмере бер нисә
мөсәл, имәндеке бер нисә быуат .. Ғаләм гүмере
— мәңгелек. Ғ. Хөсәйенов. [К үрәҙә — Зөһрәгә:]
Егерме мөсәл йәшәй алһаң, ырыуҙаштарыңды ла
таный алмаҫ инең. «ал д ар менән Зөһрә».
МӨСӘЛЛӘМ [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Риза, тсәнә-

ҡа тсарата).

МӨТӨҒЛӘНЕҮ ҡ. 1. Мөтөргә әйләнеү, мөтөр
булыу (тсолатстса тсарата).
2. диал. Мөнтәлеү, һ ы у буйы тугайҙарында
һеҙ унда-бында ., мөтөрләнеп ҡалган тупаҡ өйәнкеләрҙе, ҡарамаларҙы күрәһегеҙ. Тол ҡатын
дарҙың яҙмышын хәтерләтә улар. X. Н аза
ров.

МӨТРӨЙ с. Ҡолағы китек; мөтөр.
МӨТҒӘҮ ҡ. диал. Мөнтәү.
М Ө ТТаЛ И Ғ [гәр.] с. иҫк. кит. Х әбәрҙар. Бер
кәм дә минең эске серҙәремә мөтталиг түгел.
М. ҒаФури.
□ Мөтталнғ булыу хәбәрҙар булыу, белеү.
МӨТТӨ р. диал. Бөтөнләй. Мөттө белмәй.
М ӨТӘҒӘДДИД [гәр. ] с, иҫк, кит. Күп төрлө.

Мөтәгәддид нөсхәләрҙе бергә килтереп ҡа
райы м ], М. ҒаФури.
МӨТӘҒӘЛЛИМ [гәр,] и, иҫк, кит. Ө йрәнеүсе,
утсыусы; шәкерт.
МӨТӘГӘССИБ [гәр,] с, иҫк, кит. Нимәгәлер
бөтә күңелен биргән. Эшкә мөтәгәссиб, ■ Х әй

яңгырап тора ине, мөсәлләм булмаймын, тип
ҡысҡырганда. М. Ғаф ури.
М Ө С Ә Л Л Ә СаТ [ғәР.] н. иҫк. кит. Тригономет

бушлыҡтан сыгыу менән у л ошо көндәрҙәге
үҙгәрештәрҙе ярамаган итеп, дингә ҡаршы итеп
күрһәтеү эшендә бер мөтәгәссиб руханиҙан ҡа
лышмай торган булды. М. ҒаФури.
МӨТӘҒЖИМ [гәр.] и. иҫк. кит. Тәржемәсе.
М Ө ТӘ РӘ Ҡ Ҡ И [гәр.] с. иҫк. кит. алға барған,

рия.
М ӨСӘН Н ИФ [гәр.] и. иҫк. кит. автор.
М ӨСӘННӘФ [ғәР.] и. иҫк. кит. Яҙма әҫәр.

тсаҙаныштарға ирешкән.
МӨТӘҮКӘ [рус. мутовка] и. 1. Горизонталь
тсуласалы бәләкәй генә һыу тирмәне. Ш ул уҡ

Мөсәннәф яҙыу.
МӨСӘТ [фарс.] с. иҫк. кит. 1. Иҫергән, иҫерек.
Мөсәт кеш е . Мөсәт булыу.
2. күсм. Ярһыған, тсоторған.
□ Мөсәт булыу ярһыУ, тсотороу. Килә, ти, де
релдәтеп ҡара ерҙе мөсәт булган ф илдәй булып
ир Бабсаҡ. «Бабсатс менән К үсәк».
М ӨСӘҮҮӘДӘ [гәр.] и, иҫк. кит, атстса күсе
релмәгән яҙыУ; тсара лама. М еңәрләгән хата ме
нән тулы мөсәүүәдәләрҙе ғәйәт диҡҡәт менән
уҡып, хаталарын дөрөҫләй инем. М. ҒаФу-

А ндрей менән М ихайла балыҡ ауҙарын, мөтәүкәләрҙе, күперҙәрҙе, мәкеләрҙе яҙып, уларҙан да
яһаҡ алырга теләне, «ағи ҙел ». 1966, № 12.
2. с. мәг. диал. күсм. Бәләкәй генә, бик бәлә
кәй. Мөтәүкә генә бисәһе бар.
М ӨТӘҮӘЛЛИ [гәр.] и. иҫк. М әсетте, мәҙрәсә

ғәт.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
□ М өсәлләм булыу риза бУлыУ. М әҙрәсәләр

ри.
М Ө С ӘХ ХИ Х [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Т өҙәтеүсе,
дөрөҫләүсе.
2. Корректор. Бер наборщик шәп төҙөүҙе күр

һәтмәһә, бер м өсәххих күп яңылышты төҙәтмәһә,
ахирәттә нишләрҙәр, Ш. Бабич.
М ӨСӘҺӘҘ [гәр, ] с, 1. Өлөштән мәхрүм,
өлөш һөҙ. Мөсәһеҙ ҡалыу.

нең хужалығын алып барыу өсөн һайлап тсуйылған кеше. [Вәли] м әхәлләнең игтибарлы кешеһе,

башлыгы, мәсәттең мөтәүәллие булгас, йома
һәм гәйеттәргә сәллә кеймәй барыуҙы килештер
мәй, үҙенә сәллә алды. М. ҒаФури.
МӨТӘФӘННИН [гәр.] и. иҫк. кит. Күп Фән
белгән ғалим.

МӨТӘХӘССИС [гәр.] и. иҫк. Белгес. Земство
.. мөтәхәссис булган кешеләрҙе генә үҙенә х е ҙ
мәт итергә алалыр. М. ҒаФури.
МӨТӘШаҒИР [гәр. ] и. иҫк. кит. Ү ҙен үҙе
шағир һанап, шағир булырға мататтсан кеше;
ялған шағир.
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МӨТӘӘҪҪИр [гәр.] с. иҫк, кит, Тәьҫирлән
гән. Ғарифтың китеүенә Фәхрислам да мөтәәҫҫир кеүек күренә ине. М. ҒаФури.
□ МөТәәҫҫир булыу тәьҫирләнеү.
МӨҮӘҠҠӘТ [гәр.] с. иҫк. кит. Ваҡыт менән
сикләнмәгән; ваҡытлы. Мөүәккәт адрес. / / Х ә 
ҙерге әхүәл мөсагәдә кылмаганлыктан, газета-

МӨХаТ [гәр.] с. иҫк. кит. Кәртәле, ҡоймалы.
Мөхат ихата.
□
М өхат лтеү кәртәләү, ҡоймалау. Бина ител
де мөхат. С. Яҡшығолов.
М Ө Х БИ р [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Хәбәр биреүсе,

быҙ был көндән игтибаран мөүәккәт тукталып
торасаҡ. Т. Йәнәби.
МӨҮӘҠҠӘТӘН [гәр.] р. иҫк. кит. Ваҡыт
лыса .

МӨҮӘррИХ [гәр.] и. иҫк. кит. Тарихсы. К үр
гәрәп мөүәррихы А зияла калган башҡорттар
менән Европага киткән башҡорттар араһын
айырмай. М. Һаҙыев.
МӨҮӘХХИТ [гәр.] и. иҫк. кит. алланы берәү
тип ышанған. Инсаниат тормошонда ниндәй х ә л дәр булмаган! Күпме фәйләсүф, мөжәддиттәр
уларга килмәгән! Йәки пәйгәмбәр, мәүәххиттәр
нәсихәт бирмәгән, X. Ғәбитов.
МӨФаД [гәр.] и, иҫк, кит. Мәғәнә, эстәлек.
Х у п күргәс, яриәнең йыр йырлау ын, шаригтың
сөкүтенән жәуаз мөфад. аҡмулла.
МӨФаССӘЛ [гәр.] с. иҫк. кит. Ентекле, тУлы.
Мөфассәл аңлатма. / / Земствоның ошо көнгә
саҡлы эшләгән эштәре хаҡында мөфассәл яҙы рга тура килһә, том-том китап яҙырга кәрәк булыр
ине. М. ҒаФури.
МӨФИД [ғәр.] с. иҫк. кит. Файҙалы. Мөфид
бер эш.
МӨФӘССИр [гәр,] и, иҫк, кит, аңлатып,
-төшөндөрөп биреүсе; комментатор. Төхвәтуллин
йырсы, баҡырыусы, мөфәссир кибрия. Ш. В а
бич.

МӨФТИ [гәр. ] и. 1. Төрлө мәсьәләгә дин ҡара
шын белдереп, ҡарар сығарып тороусы; Фәтүә
биреүсе.
2. Мосолмандарҙағы дин идараһының башлы
ғы. Мөфти хәҙрәттәре.
МӨФТИЛЕК и. МөФти вазиФаҺы. Мөфтилек
вазифаһы.

МӨФТӘХИр

[гәр. ] и. иҫк. кит. Маҡтансык.

м ө х а к ә м ә [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Судта ҡарау
эше; хөкөм.
2. күсм. Ниҙелер тикшереү Һөҙөмтәһендә бар
лыҡҡа килгән Фекер; сыгарылған һығымта.

Урындагы дәүләт сәнгәтенең хисапҡа алынмаган өлөшө 3—6 % ҡына тәшкил иткәнлектән,
уны ҡалдырыу гөмүм мөхакәмәгә артыҡ кәмсе
лек килтермәй. Ғ. Ғисмәти.
□ Мөханәмә итеү Фекер итеү, хөкөм йөрөтөү.

Садиҡ бай менән Ғариф учитель .. ш ул у к мәсьә
лә хаҡында мөхакәмә итергә кереште. М. ҒаФури.

м ө х а ҡ ҡ а ҡ [гәр.] и. иҫк, кит. Ө йрәнеүсе,
тикшеренеүсе. Уның шөһрәттә гәнуаны, мөхаҡҡиҡ дәррә Мәржәни. аҡмулла.
МӨХЯҠҠӘҠ [гәр.] с. иҫк. кит. Билдәле,
дөрөҫ, шикһеҙ. М өхакҡәк хәбәр.
МӨХаЛӘФӘ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Ҡ араҡаршы әйтелгән ант. М өхаләф ә әйтеү.
2. Ике аралағы килешеү; союз. Шәкерттәр
төрлөсә ҡуҙгалып караган була. Ҡ уҙгалы уҙарынан артыҡ файҙа, мөхаләф әләренән зарар кү 
ренмәй. М. ҒаФури.
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хәбәр килтереүсе, хәбәрләш еүсе.
2. Х әбәрсе, корреспондент. Газета мөхбире.
М ӨХИБ [гәр.] с. иҫк. кит. Яратҡан, һөйгән.

М өхиб кеше.
ф М өхиббел ватан илһөйәр, патриот. М өхиббел нәфис үҙен генә яратҡан кеше; эгоист.
М ӨХИТ [гәр.] и. 1. Тәбиғәт шарты, тирә-йүн;
урата. Беҙҙе уратып алган мөхит, ш Организм

дың үҙенсәлекле формалашыу ында нәҫел-нәсәпселек менән мөхиттең үҙ-ара мөнәсәбәте ҙур гы
на әһәмиәткә эйә. «ағи ҙел », 1966, № 3.
2. Кеше йәшәгән социаль көнкүреш шарт;
урата. Мөхитем булманы йәнгә көфү, бәс шуның
өсөн донъяга минән мөкафәт: ҡых, тфү! Ш. Ба
бич. / Й әш әүҙең социаль-көнкүреш шарттары,
дөйөм проФессиЯ, шөғөл менән үртаҡ бәйләнгән
кешеләр. Эшселәр мөхите. Әҙәби мөхит.
ф Ҙур мөхит диңгеҙе иҫк. океан. Ҙ у р мөхит

диңгеҙе ярҙарында йәшәгән халыҡтар һаны
Атлантик ярҙарында йәшәгән халыҡтарҙан ар
тыҡ булһа ла Ҙур мөхит диңгеҙе сауҙа юлы булы 
уҙа икенсе дәрәжәле. Ғ. Ғисмәти.
МӨХКӘМ [ғәр.] с. иҫк. кит. 1. Ныҡлы, ныҡ.
Ҡ әбер тигән мөхкәм һарай, ишеге юк, кереп
булмай, эсендәге әруахтарҙың хәлдәрен белеп
булмай (Бәйеттән).
2. аныҡ, дөрөҫ. Донъяга мөхкәм ҡараш.
М ӨХЛИС [ғәр.] с. иҫк. 1. И хлас, тоғро. М өх
лис кеше. М өхлис булыу. •
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨХӨТҺӨНӨҮ ҡ. диал. М өрхәтһенеү. Ашты
мөхөтһөнөү.
М ӨХр И Б [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡыйратыусы,
һәләк итеүсе, зыян килтереүсе. Уҡ етмәҫлек
мөхибтәргә юк ҡотолоу .. ҡылыс илә үҙ ҡанына
тонсоҡтороу (Бәйеттән).
М ӨХСИН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Изгелекле,
яҡшылыҡ эш ләүсе, ярҙамсыл. М өхсин кеше.
М өхсин булыу.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨХСӨЛ [ғәр.] с. диал. Етешһеҙ, мохтаж.
Кейемгә мөхсөл булыу.
М ӨХСӨЛЛӨК и, диал. Юҡлыҡ, мохтажлыҡ.
Мөхсөллөктә йәшәү. Беҙҙең гүмер мөхсөллөк менән үтте инде.
М Ө Х Т ар И Ғ [ғ ә р .]И. иҫк. кит. Уйлап табыусы.
Бер мөхтариг үҙенең сәнгәте тураһында фекер
эшләтә. М. ҒаФури.
М ӨХТӘБӘр [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Күренекле,
хөрмәтле. Мөхтәбәр ҡунаҡ, ш Мөхәммәтсәлим
[Өмөтбаев] төрлө мәжлес күргән вә ш ул ваҡыт
тагы мөхтәбәр гаиләлә үҫкән, Р. Ф әхретди
нов.
2. К үҙгә

алырлыҡ,

күрмәлекле.

Мөхтәбәр

кеше,
М ӨХТӘЛ [ғәр.] с. иҫк. кит. 1. Хәйләкәр. М өх тәл кеше, Мөхтәл булыу,
2.
и. мәг. Хәйлә, алдыҡ. Бер мөхтәлдәргә төш
тө ниһәң һис бер генә сыҡмай уңайы (Халыҡ
йырынан).

мөх

МӨҺ

М ӨХТӘЛИ Ф [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Төрлөтөрлө, һәр төрлө. Мөхтәлиф уйҙар,
2. Ҡаршылыҡлы, бәхәсле. Мөхтәлиф мәсьәлә,
МӨХТӘр ӘМ [гәр, ] с. иҫк, кит, 1. Хөрмәтле,
хөрмәт ителә торған. Хәмит бабай ,, кулы н күтә

2. Яҙыусы, журналист.
М ӨХӘр р И р ЛЕК и. 1. Мөхәррир вазиФаһы.
2. Яҙыусы, журналист вазиФаһы.
М ӨХӘр р ӘМ [гәр.] и. иҫк. 1. а й календары
ның беренсе айы (ҡар. календарь), һижрә йыл

реп: «Мөхтәрәм суд әһелдәре! Миңә Шомло күл
вакигаһы тураһында бер-ике ауыҙ һүҙ әйтергә
рөхсәт итегеҙ»,— тине. И. Насыри.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨХТӘСИБ [гәр.] и. иҫк, кит, 1. Шәриғәттең

иҫәбенең тәүге айы булган мөхәррәмдең беренсе
көнөндә яңы йыл байрамы үткәрелгән. «Совет

дөрөҫ үтәлешен ҡарап торған күҙәтсе.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӨХӘБ [гәр,] с, кит. Күңелгә ләззәт биргән,
рәхәт. М өхәб булыу, ш Йыр йырлауҡайҙары
мөхәб икән, йыр кәҙерен белеп йырлаһаң (Х а 
лыҡ йырынан).
МӨХӘББӘТ" [гәр, ] и. 1. Кемгә йәки нимәгәлер
булған яратыу тойғоһо. Әсәгә булган мөхәббәт,
Тыуган илгә булган мөхәббәт, ■ Ватанга булган

мөхәббәт йылы бирә тәнемә. И лен һөйгән кеше
генә ирешә теләгенә, Ғ. Байбурин. М индә уга
мең-мең мөхәббәт бар, миндә уга мең-мең һөйөү
бар; шуга әйтәм г үмерем һиңә булһы н, нигеҙен
Л енин һалган партия! X. Ҡ унаҡбай.
2. Ике енес кешеләре араһындағы яратыу хисе;
ғишыҡ. Тәүге мөхәббәт. Саф мөхәббәт. Ысын
мөхәббәт, ■ Мөхәббәт у л башта ҡыҙ-егеткә
яҡын дуҫлыҡ ҡына була икән, Ғ. Сәләм.
3. Берәй нәмә менән мауығыу йәки ҡыҙыҡһы
ныу тойғоһо; нимәгәлер ҡарата булған эске
ынтылыш. Сәнгәткә булган мөхәббәт, Театрга

булган мөхәббәт, ш Китапҡа булган мөхәббәт
уны [Тәнзиләне] Өфө китапхана техникумына
алып килде, Д. Исламов.
ф Матурлыҡ туйҙа кәрәк, мөхәббәт көн дә
кәрәк. Әйтем.
М ӨХӘББӘТЛЕ с. Күңелгә яҡын; һөйкөмлө.
Мөхәббәтле кеше, н Таң яҡтыһында уларҙы ң
ш әүләләре айырым серле, айырым мөхәббәтле
күренде, Д. Юлтый.
М ӨХӘББӘТҺЕҘ с. Күңелгә ятышһыҙ; һөй
көмһөҙ. Мөхәббәтһеҙ кеше, [Ҡ унаҡбикә:] Йә,
аҙман, ҡайҙа йөрөнөң? Көнө буйы өйҙә тормай
һың, мөхәббәтһеҙ. Тамам күҙҙәрең аҡайган инде,
Д. Юлтый.
МӨХӘЛ [гәр,] с, иҫк, кит. Мөмкин булмаған.

Х а н бабайҙың һораганы шәм сырак таш ине, у л
ваҡыт был ташты табыу бик мөхәл бер эш ине
(Әкиәттән).
МӨХӘМ М ӘҘИ [гәр. ] с. иҫк. кит. Мөхәммәт
динендәге; мосолман. / / Динен ташламаган мө
хәммәҙиҙәргә өҫтәмә яһаҡ һалалар. « Батырша ның хаты».
М ӨХӘМ М ӘҘИӘ [гәр. ] и. иҫк. кит. Шиғыр
менән яҙылған элекке дини китап. Ш игырҙарҙы

зиләйлүк.., мөхәммәҙиә көйҙәре, яхуд башҡа
еңелерәк көйҙәр менән йырларга мөмкин.

М

Башҡортостаны», 1970, 17 ноябрь.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М Ө һ аБ Ә Т [гәр.] с. 1. Тышҡы күренеше ҙур,
күркле. Мөһабәт бина, Мөһабәт һәйкәл, ш Тау
бик бейек, диңгеҙ иһә бик киң —• икеһе лә шундай
мөһабәт! IT. Нәжми. Ай, Урал мин, Урал мин

.. илгә дошман килгәндә һыҡтап ҡарап тормаган , — мәг р үр, бөйөк Урал мин, мөһабәт, киң
Урал мин. р . Ниғмәти.
2. Ҙур, күркәм ҡиәФәтле; олпатлы. Хатип ..
иң ҙур кәүҙәле кешеләрҙең береһе һәм ҡарап
тороу га мөһабәт ине. М. ҒаФури. / / Лейтенант
өҫ-башын һалып, зифа кәүҙәһен туп-тура тотоп,
бик мөһабәт килеп ултыра, Ғ. Ғүмәр.
МӨһаБӘТ ЛЕ с, ҡар, мөһабәт.
МӨһаБӘТЛЕК и. Мөһабәт булыу сиФаты.
Салауат Юлаевтың киң яуырынлы фигураһынан
ниндәйҙер мөһабәтлек һәм һөйкөмлөлөк һиҙелеп
тора ине. С. Галин. Сәнгәт, хас диңгеҙ кеүек
үк, мөһабәтле ле ге һәм гүзәллеге менән кеш еләр
ҙең күңелен үҙенә тарта. М. Садикова.
М Ө һаЖ И М [гәр. ] и. иҫк. кит. Һөжүм итеүсе.
М ӨһаЖ ИҒ [гәр, ] и, иҫк, кит. Ситтән күсеп
килгән кеше; килмешәк, иммигрант. Башҡорттар
яңынан х ә л йыйганга хәтле ситтән мөмкин тик
лем күберәк мөһажир күсереү саралары күрелә
башланы, Ғ. Фәхретдинов. Бик күп вакыттарга
ҡәҙәр мөһажирҙар менән башҡорттар тыныс
тора алманы, М. Һаҙыев.
МӨһаЖӘМӘ [гәр,] и, иҫк, кит. Ҡара-ҡаршы
һөж үм. Мөһажәмә итеү.
МӨҺИМ [гәр.] с, 1. Ҙур әһәмиәткә эйә; әһәми
әтле. Мөһим бурыс. Мөһим мәсьәлә. Мөһим
сәбәп. Мөһим эш. Эште белеп эш ләү мөһим,
■ Дәүләт тормошоноң айырыуса мөһим мәсьә
ләләре бөтә халы к тикшереүенә сыгарыла, ш у
лай у к бөтә халыҡтың тауыш биреүенә [референдумга] ҡуйыла. Башҡорт а С С р -ының Конститу
цияһы, 1984. А гиҙел ҙур һыу сыганагы, мөһим
һыу юлы булы п хеҙмәт итә. «Совет Башҡорто
станы», 1970, 25 март.
2. Ғорурлыҡ билдәһенә эйә; олпатлы. Мөһим
ҡиәфәт, ■ Үмәр ҙә мөһим төҫ менән һүҙгә ҡуш ы
ла. Һ. Дәүләтшина. / / Ҡ абул итте көрәгәне

Б и ла л карт, мөһим генә мыйыҡ осон бөтөрөп,
р . Сафин.
МӨҺИМЛЕК и. Мөһим булыу. М әсьәләнең

мөһимлеге. Эштең мөһимлеге,
М ӨҺЛИК [гәр,] с, иҫк, кит. Һәләкәт килтерер
лек; һәләкәтле, үлемесле. Күрмәйһегеҙме, алда
мөһлик баҙҙар, һеҙ ауырга саҡ-саҡ тораһыгыҙ!

М. Ф әйзи.
МӨХӘММӘС [гәр.] и. иҫк, кит. 1. Бишмөйөш.
2. әҙ. Биш юллы шиғыр.
М ӨХӘр р И р [гәр,] и, иҫк, 1. р едактор. Газета
мөхәррире, ■ «Белем» — гилми, тәрбиәүи, сәйә

Д. Юлтый.
МӨҺЛӘТ [гәр.] и, иҫк. Берәй сәбәп менән
кисектерелгән билдәле ваҡыт; кисектереүгә би
релгән рөхсәт. Сенат контораһы М әскәүҙәге ҡо

си айлыҡ журнал. Башта мөхәррире коллегия
ине, хәҙерге көндә мөхәррире Имай Насыри.

рал кибеттәренән бындай ҡылыстар таба алманы
вә етештереп биреү өсөн бер ай мөһләт һораны,

Т. Йәнәби.

М. Һаҙыев.
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МӨҺӨР [ғәР.] и, 1. иҫк. Мисәт. Счетовод бер
миһырбанлы әҙәм булып сыкты: колхозда өс
көн торҙо, тип мөһөрөн һукты ла бирҙе. Ғ. Шә
рипов. Ҡара, бына мөһөрө: ҡасан, ҡайҙа туҡы л
ган, төрө, сифаты ниндәй — бөтәһе лә һугылган.
«ағи ҙел», 1968, № 7. Мөһөр баҫыу тамға ҺалыУ.
Дошман килә ерҙе иҙеп, бар тип белә игенеңде!..
Ләкин күрәм, йөҙҙәренә әжәл үҙе мөһөр баҫҡан.

де. Х әлдәр мөшкөлләнде. ■ Оборона тотоусы
ларҙың да хәле бик мөш көлләнеп киткән саҡтар
булгыланы. Д. Исламов. Саматтың мәктәптә
уҡы у ягы мөшкөлләнә башлагас, өйгә хәбәр
иттеләр. К. Мәргән. Электән фәҡир Саҡмай
ауылы һугыш йылдарында бөтөнләй мөшкөл
ләнде. Я. Хамматов.
МӨШКӨЛЛӘШЕҮ ҡ. ҡар. мөшкөлләнеү. Эш
мөшкөлләшә. Ауы р минуттар килә, Ғ. Ибраһим-

М. Кәрим.
2. Кейемгә сигеп эшләнгән түңәрәк биҙәк.
/ Ҡайыш сбрүйҙы биҙәр өсөн тсүйылған йомройомро көмөш тсалай.
ф Ҡара мөһөр хурлыҡлы исем. Д онья күлә

мендә йөҙҙәренә [хәсистәр] ҡара мөһөр баҫты
үҙҙәре, Б. Вәлит.
МӨҺӨРДаР [гәр, -f фарс,] и, иҫк, кит. И дара
ның мөһөр һатслап, мөһөр баҫып торған кешеһе.
МӨҺӨРЛӨ с, 1. иҫк. Мөһөр (1 мәғ.) баҫылған;
мөһөрө булган. Теге барин кеҫәһенән мөһөрлө
ҡагыҙ килтереп сыгарган (Хикәйәттән). Төрмә

ләрҙең ишеге мөһөрлө, тәҙрәләре уның тимерле
(Халыҡ йырынан). Мөһөрлө балдаҡ ҡашына
мөһөр төшөрөлгән балдаҡ.
2. Мөһөр (2 мәғ.) менән биҙәлгән. Мөһөрлө

елән. М өһөрлө сәкмән.
ф Мөһөрлө аҡыҡ йөрәк һүрәтенә килтереп,
көмөштән бәләкәй генә ай, йондоҙ тсуйып э т л ә н 
гән аҡьгк ташы (ырым буйынса, йөрәк ауырыуы
нан дауа итеп тсулланыла).
МӨҺӨРЛӘНЕҮ ҡ. төш. ҡар. мөһөрләү. Бер ят

әҙәм алыҫ ерҙән килеп етте.. Бабсаҡ батыр ҡар
шыһына тура килеп, ҡулы на мөһөрләнгән хатты
бирҙе. «Вабсатс менән К үсәк».
МӨҺӨРЛӘҮ ҡ. 1. иҫк. Ҡағыҙға мөһөр (1 мәғ.)
һалыу. Документты мөһөрләү, ш Батша хатты
яҙа һалып мөһөрләгән дә тиҙ генә башҡорттарга
ат саптырган ти (Әкиәттән).

-Ҡыпсатс.
МӨШ КӨНСӨЛӨК и, диал. Я рлылыҡ. Мөш-

көнсөлөк баҫыу,
МӨШКӘ и, 1. Тирмән ташына ашлытс ҡоя тор
ған киң ауыҙлы төбө тишек йәшник. Тирмән
мөшкәһе, m Тимерҡаҙыҡ тирмән эсенә инеп
китте, М ихайла мөшкәгә һуңгы тоҡто бушатып
тора ине, Ғ. Ибраһимов.
2. һөйл, ҡар, бункер 1. Комбайн мөшкәһе.
Елгәргес мөшкәһе,
3. диал, ҡар, морондоҡ 1 3. Мөшкә кейҙереү.
Мөшкә һалыу.
МӨШКӘЙЕҮ ҡ. һөйл. К үңелһеҙләнеү. Ауырыганлыҡтан мөшкәйеп йөрөү.
М ӨШ КӘЛӘНДЕРЕҮ ҡ. диал. Ослайтыу
(ауыҙҙы). [Ҡыҙ] аҫҡы иренен мөшкәләндереп
өҫкә өрә. Ҡ . Ибәтуллин.
М ӨШ КӘНДӘҮ ҡ. диал. Бөксәнләү. Мөшкән
дәп йөрөү,
МӨШКӘТ 1 [РУС. мускатник] и, 1. Ябытс орлотслолар ғаиләһенә тсараған хуш еҫле сәтләүек
бирә торған йылы ятс ағасы. Мөшкәт агасы.

Мөшкәт япрагы,

2. Шул ағастың сәтләүеге. Мөшкәт сәтләүеге,
М ӨШ К Ә Т2 [РУС. мускат (ф р,] и. 1. Йөҙөм
ем етен ең бер төрө. А л мөшкәт. А ҡ мөшкәт,
2. Шул йөҙөмдән этлән гән т ар ап . Мөшкәт
эсеү,

МӨШКӘТ 3 и, Сайыр ағыҙыу өсөн тсарағайға
Мөһөр (2 мәғ.) төшөрөү, мөһөрлө итеү.
элеп тсуйыла торған һауыт. Сайырҙы мөшкәтк?
[Әсәһе — һы уһы лы у га] ебәк ептәр менән мөһөр
2.

ләп сигеп, шау уҡа итеп, тәңкәле елән, селтәр,
ҡашмау яһаган (Әкиәттән).
МӨҺӘНДИС [гәр.] и. иҫк. кит. Инженер, һ ү ҙ
ҡуҙгатыр у л [Мәржәни] ир аҫылы тәрән ерҙән,
хоҙайым фәрәсәтле йөрәк биргән. Мөһәндистәр
ҙә һиҙмәгән ерҙән һиҙеп, сыгарҙы у л татлы
һыуҙы тәрән ерҙән, атсмулла.
МӨҺӘТҺЕНЕҮ к. диал. М өрхәтһенеү.
МӨШаҒӘРӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Шиғыр ярышы;
әйтеш.
М ӨШ аР [гәр.] с. иҫк. кит. И т а р а ителгән,
ымлап күрһәтелгән.
ф Мөшар иләйһи юғарыла күрһәтелгән,
әйтелгән.
М Ө Ш аһИ Т [гәр.] и. иҫк. кит. ҡар. шаһит.
МӨШИР [гәр.] и. иҫк. кит. Кәңәшсе. Мөшир

агыҙыу, ш Әнүәр ,, ҡарагайҙың итләс тәненә
мыйыҡ тарта, уртанан һыҙыҡ үткәрә лә аҫкы
осона мөшкәт ҡаҙап ҡуя. Алтын кеүек һут мөш
кәткә агыт төшө. 3 . Уратссин.
МӨШКӘТ 4 и. диал. 1. ҡар. мөшкә 1. Тирмән
мөшкәте.
2. ҡар. морондоҡ 1 3. Бы ҙауга мөшкәт кейҙе
реү.
МӨШКӘТ 5 и. диал. Бүҫер. Мөшкәте йонсота.
МӨШӨҒӨР и. диал. Мөншөгөр. Мөшөгөр
ояһы.
М ӨШ РИК [гәр.] и. иҫк. кит. Ислам динен тот
маған,

күп аллаға

ышанған кеше;

мәжүси.

[Хәҙрәт:] Пәйгәмбәребеҙ Мөхәммәт гәлиәссәләм
дә һугышҡан. Эйе, мөшриктәр менән һугышҡан.

булыу.
МӨШКӨЛ [гәр.] с. Ҡыйын, ауыр; хөрт. М өш
көл хәл. ш Эштәр мөшкөл беҙҙең, алган йөклә
мәләрҙе үтәп бөтөрөп булмай. М. Кәрим. Рәхәт
заман үтеп китте, мөшкөл заман килеп етте

Ғ. Хәйри.
• И ҫерек кеше — мөшрик кеше. Әйтем.
МӨШТИНКӘ с. диал. М өттөм . Бер бәләкәй
генә, мөштинкә генә кеше осраны. Ш. Насыров.
МӨШТӨК [РУС. мундштук < нем.] и. 1. Төрөл
гән тәмәкене кейҙереп тарта торған нәмә. һөйәк

(Бәйеттән),

мөштөк. Гәрәбә мөштөк.

МӨШКӨЛЛӨК с. Мөшкөл хәл. М өш көллөккә
төшөү. Мөшкөллөктә йәшәү.
МӨШКӨЛЛӘНЕҮ ҡ. Насарға, мөшкөлгә
әйләнеү; ауы рлаты у, хөртәйеү. Эш мөш көллән

2. Музыка тсоралының ауыҙға тсуя торған өлө
шө. Флейта мөштөгө.
М ӨШ ТӨКӘЙе. ҡар. мөштөм. Бындагы аҡсар
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м

мөш

МУЙ

һымаҡ мөштөкәй түгел, ә ут кеүек йылгыр.
Ҡ улыңда тотоп торган балыҡты тартып алып
китәләр. И. Насыри.
МӨШТӨМ с. Һөйләшеп бармаған, тыныс.
Мөштөм кеше. Мөштөм булы у. / / Мөштөм
йәшәү. Быгаса мөштөм генә йөрөгән был бәләкәй
ҡыҙҙың [Ф әриҙәнең] .. батырлыгы, тәүге тапҡыр
ишетелгән яңгырауыҡлы тауышы бар кешене лә
таң ҡалдырҙы. Ф . Рәхимғолова.

йөрөмәгәс, бер ҡысҡыра, бер һуга. М. ҒаФури.
2. һөйл. М әҙәниәтһеҙ, ҡара кеше.
МУЗа [РУС. (гр .]и . 1. Ғрек миФологияһында:

МӨШТӘЙЕҮҡ. К үңелһеҙ, тын, меҫкен ҡиәФәт
алыу. Мөштәйеп йөрөү. Мөштәйеп ҡалыу,
ш — һ и н нимә, балтаң һыу га төшкән һымаҡ,
мөштәйеп ултыраһың? Ш. Янбаев.
МӨШТӘЙЕШЕҮ ҡ. урт. ҡар. мөш тәйеү. М өш
тәйешеп ултырыу. Мөштәйешеп йөрөү.
МӨШТӘр И [гәр.] (баш хәреф менән ) и. иҫк.
Ҡояш системаһында ҡояштан бишенсе торған
планета; Юпитер.
МӨШТӘр ӘК [гәр.] с. иҫк. кит. Уртак. Мөш

тәрәк б у р ы с ./ / Бы лар бер маҡсатта мөштәрәк була алмаганлыктан, бергә һагынып көтөр
лөк эҙ ҡалдыра алмай ине. В. Оолтанов.
М ӨШ ФИҠ [гәр.] с. иҫк. кит. ШәФкәтле.
Мөшфиҡ анаһының косагынан .. айырылган
М ансурҙың уҡы й торган мәҙрәсәһен укы усы лар
аңлагандыр. Ә. Иҫәнбирҙин.
МӨШӘ и. диал. Мөсәл.
МӨШӘр р ӘФ [гәр.] с. иҫк. кит. Хөрмәтле,
абрУйлы. Мөшәррәф булыу. Мөшәррәф ҡылыу,
ш [Ғилметдин Тукайга:] — Х әсән бай ҙа һеҙҙең
шигырҙарыгыҙҙы нәшер итеү менән мөшәррәф
булырга .. теләй. О. Ҡ Удаш.
МӨЬМИН [гәр. ] и. иҫк. Ислам динен тотҡан
кеше; мосолман. Мөьмин булы у. / / Ҡөрьән әйт
кән: әй һин, бәндә, янырһың тамуҡ төбөндә, һын
яһау хилаф мөьмингә. X. Ғиләжев. Туп ярылып
күп һалдатты һәләк итә, мөьмин әҙәм иман менән
үтһен инде (Вәйеттән).
М ӨӘДДИБ [гәр.] и. иҫк. кит. Әҙәпкә өйрәтеү
се, тәрбиәсе. Мөәддиб булыу.
М ӨӘДДӘБ [гәр. ] с, иҫк. кит. Әҙәпле, тәрбиәле.
М өәддәб кеше.
М ӨӘЗИ Н и, ҡар, мәзин.
М ӨӘЛЛИФ [гәр.] и. иҫк, кит. Китап ЯҙыУсы.
МӨӘННӘС [гәр. ] и. иҫк, кит. Ҡатын-тсыҙ
енесенә мөнәсәбәтле грамматик категорил.
МӨӘССӘСӘ [ғәР.] и, иҫк, кит. Дәүләт ойош
маһы, үчреждение. Почта инде хат ташыусы

мөәссәсә генә түгел, у л мәҙәниәт тарата, хужа
лыҡты үҫтереүгә, кеш еләрҙең аңын арттырыуга
ярҙам итә. Ғ. Ғисмәти.
М ӨӘҪҪИр [гәр.] с. иҫк. кит. Тәьҫирле, йөрәк
әрнеткес, йөрәк тетрәткес. Мөәҫҫир хәл.
МӨӘҪҪӘр [гәр.] с. иҫк. кит. Тәьҫиргә, йоғон

Фән һәм сәнғәтте ҡурсалаған тУғыҙ ҡатын алла
ның береһе.
2. күсм. Илһам сығанағы, илһам; ижад дәрте.

Шигриәт һарайы алдына мин дә килеп атым
бәйләнем. М уза ҡыҙы өҙөлөп һөйәм тиһә, сыҡмаҫ
инем мин дә әйләнеп, М. Иҙелбаев. / Шағирҙың,
художниктың музыканттың һ .б . үҙенә бер ү ҙен 
сәлекле ижады. 1910 йылда яҙылган был шигыр

[«Тугайҙа йәйге кис»] Д, Юлтыйҙың реакция
ҡыҫымында интеккән музаһын асыҡ кәүҙәлән
дерә. Ә. Хәкимов.
М У З Ё Й [РУС. < ғР.] и. Тарихи ҡомартҡыларҙы,
сәнғәт әҫәрҙәрен, ғилми коллекцияларҙы һ. б.
нәмәләрҙе йыйып һаҡлай һәм күргәҙмәгә ҡуя
торған ойошма. Ленин музейы. И л өйрәнеү му
зейы. Тарихи музей. М үзей йорт күренекле бер
кешенең тормошона ныҡ бәйле бүлып, шуның
музейына әйләндерелгән йорт. Өфөләге Ленин
музей йорто. М үзей ҡала мүзейға әйләндерелгән
ҡала.
МУЗЫ Ка [РуС. <ғР. ] и. Хис-тойғоно, ниндәй
ҙер бер идеяны көйлө таүыш аша сағылдырған
сәнғәт төрө. Инструменталь музыка. Классик

музыка. Симфоник музыка. М узыка теорияһы.
/ Шүл сәнғәткә ҡараған әҫәр(ҙәр). Заһир Исмәгилев музыкаһы. Хөсәин Әхмәтов м узы 
каһы.
МУЗЫКаЛЛЕК и. 1. Музыкаға бүлған һәләт
лек. Балалагы музыкаллек.
2. Ҡолаҡҡа ятышлы әйтелеш; көйлөлөк, аһәң
лелек, Хикәйә яҙганда беҙ күп ваҡыт бер үк

һүҙҙе йыш ҡабатлайбыҙ. Бы л хәл әҙәби телдең
музы каллеген боҙа, уны йәмһеҙләй. Ә. Вәли.
М УЗЫКаЛЬ [рус. мүзыкальный] с. 1. Музы
каға мөнәсәбәтле. М узы каль инструмент. М узы 
каль мәктәп. М узы каль тәрбиә. М узы каль
әҫәр. / Мүзыка ярҙамында кәүҙәләндерелгән.
М узы каль образ.
2. Музыкаға һәләтле, музыканы яҡшы аңла
ған. М узы каль кеше.
3. Ҡолаҡҡа ятышлы, нескә көйлө; аһәңле.

М узы каль тауыштар,
+ Музыкаль драма музыка мөһим урынды
алып торған драма әҫәре. Музыкаль комедия
музыка менән башҡарылған комедия; опе
ретта.
МУЗЫКАНТ [Рг/С.] и, 1. Музыка белгесе.
2. Музыка ҡоралында уйнаған кеше. Баш ҡор

тостанда тәү тапкыр РС Ф С Р композиторҙары
Союзының пленумы үткәрелде, унда беҙҙең
музыканттарыбыҙҙың бик күп әҫәрҙәре илебеҙ
ҙең күренекле композиторҙарының югары баһа
тоға бирелгән; тәьҫирләндерелгән.
□
М өәҫҫәр бУлыУ тәьҫирләнеү. Ғәлиәнең был һын алды. Р. Хәкимов.
м у й н а ҡ с. 1. А ҡ муйынлы. М уйнак айыу.
илауынан .. мөәҫҫәр булган М ансур ҙа иларга
кереште. Ә. Иҫәнбирҙин.
М уйнаҡ эт. ■ һары гына була һандугас, кара
муйнаҡ була карлугас (Халык йырынан).
МУАр [РУс. <Фр. ] и. Ебәк түҡыманың бер
2.
(баш хәреф менән) Эт исеме. / күсм. Кешене
төрө. Ҡара муар. / / М уар күлдәк. М уар таҫма.
мыҫҡыллағанда әйтелә. «Б әрәкалла1 тип кикерә
М УҘЫ Й и. йыйн иҫк. Йоғошло ауырыү тарат
мулланы ң муйнаҡтары. С. Кулибай.
ҡан бөжәктәр (бет, талпан һ. б.) М уҙы й менән
+ Ҡ ара муйнаҡ аҡ муйынлы ҡара айыу.
көрәш.
МУЙТ и. һөйл. 1. Отошло уйында һалына
МУЖЙК [рус. ] и. 1. иҫк. Крәҫтиән. Мужик
торған аҡса йәки нәмә. Муйт һалыу.
бара баҫыуга ашлыҡтарын ташыуга, аты арыҡ,
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2. Отошло уйындың бер бүлеме. Бер муйт

уйнау,
МҮЙЫЛ и, 1. Гөлйемеш сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған аҡ сәскәле, ваҡ ҡына ҡара емешле
ағас. М уйыл агасы. М уйы л сәскәһе, ш М уйы л

сәскә аткан эркелеп, күктә йәш ам тора бер
телем. М. Кәрим.
2. Шул ағастың емеше. Кипкән муйыл. Тарт
ҡан муйыл. М уйы л бәлеше.
4 Эт муйылы сәнскеле, ҡара ҡабыҡлы, йом
шаҡ ҡара емешле туғай ағасы.
МУЙЫЛЛЫ с. 1. Муйыл күп үҫкән, муйыл
ағасы күп булған. М уйы ллы урын.
2. Муйыл (2 мәғ.) ҡушылған, муйыл ҡушып
әҙерләнгән. М уйы ллы май.
МУЙЫЛЛЫҠ и. Муйыл ағасы күп үҫкән
урын. Ә үрҙә .. ниндәй матур муйыллыҡ ине.
Яҙ еттеме — сәскәгә күмелгән әрәмәнән ауыл
хуш еҫкә күмелер ине. «Совет Башҡортостаны»,
1965, 4 ноябрь.
МУЙЫН и. 1. Башты кәүҙәгә тоташтырған
тән өлөшө. М уйынга аҫылыныу, М уйынга аҫыу.

М уйындан ҡосаҡлау. Муйынды бороу. М уйы н
ды һоноу. Н әҙек муйынлы. Ҡыҫҡа муйынлы,
■
Йылҡылар кешнәй, һ ө лө к кеүек шыма, һимеҙ
айгырҙар муйындарын дугаландырып бейәләр
артынан йүгерә, Ш. Шәһәр. Муйын төйөнө диал,
күмәгәй.
2. күсм, Һауыт-Һабаның ауыҙы менән ҡорһағы
араһындағы нәҙек өлөшө. Оҙон муйынлы көр

шәк,
3. геогр. Ҡ оро ер өлөштәрен тоташтырып тор
ған тар ғына ер һыҙаты. Й ылга муйынының

агышы аҡрыная, һыу төбөнә төрлө ләм, ҡом
ултыра бара. «Совет Башҡортостаны», 1970,
4 ноябрь.
ф Дөйә муйыны этн. 1) сигелгән бер биҙәк
төрө; 2) дөйәнең муйын тиреһенән тегелгән
һауыт. Д ө й ә муйынынан кәкре насар эш, ҡылыҡ
тураһында әйтелә. Китте баш ҡалды муйын һе
рәйеп баш юғалды тигән мәғәнәлә әйтелә.
Муйындан батыу (йәки сумыу) нимәгәлер ныҡ
күмелеү. М уйындан бурысҡа батыу. Муйындан

бысраҡҡа

батыу.

М уйындан

эшкә

сумыу.

Муйындан һығыу ай-байға ҡуймай, көсләшеү.
Муйынына ҡамыт теймәгән ҡар. тейеү. Муйын
ды киҫеү сараһыҙ итеү, йонсотоу. Уйнар ҙа

инем, көлөр ҙә инем, ф әҡирлеккәй киҫә муйынды
(Халыҡ йырынан). Муйынға аҫылыныу йәбешеү,
тағылыу. Ул [Фатима] ир-ат муйынына аҫылы

нып бара торган шаталаҡ бисә түгел ине.
Б. Бикбай. Муйыны аҫҡа килгере ҡарғағанда
әйтелә. [К емдең йәки ниҙеңдер] муйынын бороу
үлтереү. Муйыныңды өҙөр(мөн) ҡурҡытҡанда,
янағанда әйтелә. Ү ҙе(м ) муйын, үҙе(м ) баш
донъяға бер үҙе(м ) хуж а тигән мәғәнәлә әйтелә.

Киноларҙан ҡайтыуыма өҫтәлемдә йылы аш.
Маҡтана тип уйламагыҙ үҙем муйын, үҙем баш!
Ҡ. Даян. Эш муйындан эш бик күп.
•
Ир — баш, катын — муйын. Әитем. И лдең

эше ир муйынында. Әйтем,
м у й ы н д а м а и, иҫк. Йөкләмә. Муйындама
ҡабул итеү, ■ [Билал:] Договорҙы ҡабул итер
гә, комсомолдарҙан үҙ өҫтәренә алган муйындамаларын үтәп сыгыу ҙы һорарга кәрәк. М. Тажи.

м у й ы н с а и. 1. махс. Берәй ағзаның бер
өлөшөнән икенсе өлөшөнә күскән тарыраҡ уры
ны. Теш муйынсаһы. И нәлек муйынсаһы,
2. диал, ҡар, муйынсаҡ 1.
МҮЙЫНСаҠ и, 1. Йорттағы эт-хайуандың
муйынына таға торған бау. Бы ҙау муйынсагы.
Эт муйынсагы, ш Ҡара, беҙҙең ҡашҡа быҙау,
ҡара, ҡалай уйынсаҡ! һ икерә йөрөп уйнар ине,
уңайһы ҙлай муйынсаҡ. Ғ. амантай.
2. диал. Мунсаҡ.
Му Й Ы Н С а Ҡ Л а у ҡ. Муйынсаҡ (1 мәғ.) һа
лыу. Тимер мейес ҡыҙыу итеп ягылган. Ишек

төбөндәге мөйөшкә муйынсаҡлап ҡуйылган
быҙау менән һарыҡ бәрәстәре эҫегә әлһерәп,
һуҙылып яткан. С. Ҡ удаш .
Му ЙЫр ЫЛЫу ҡ. диал. 1. тнш. ҡар. муйырыу.
2. күсм. Ныҡ хәлһеҙләнеү М уйырылган нөгә
рен [Юрматылар] ҡабат туплай алманы, «М әр
гән менән Маянһылыу». Данлы көсөң муйырылгас, ҡара көсөңә ҡалдың (Туй йырынан).
ф Муйырылып ҡарау йөрәккә инерҙәй булып,
өмөтләнеп, тилмереп ҡарау. Х әлһ еҙ хайуан,

меҫкен, муйырылып, хужаһына боролоп кара
ган. Ауы р һулап, хужа у л хайуандың дегәнәкле
ялы н тараган. Ҡ . Даян.
МУЙЫр ЫУ ҡ. диал. Умырыу. Бүре аттың
янбашынан муйыра тешләп алган.
МУЙЫУ ҡ. диал. Бойоғоу. М у йып йөрөү.
МУҠСа и. ҡар. моҡсай.
ф К өтөүсе муҡсаһы бот. әүернә сәскәлеләр
ғаиләһенә ҡараған аҡ сәскәле, ваҡ ҡына өскөл
ҡуҙаҡлы үлән. Көтөүсе муҡсаһының һабагын
гына киптерәләр. Ул ҡан агыуын туҡтата, «С о
вет Башҡортостаны», 1966, 3 июль.
МУҠСаЛЫ с. Балаһын ҡорһаҡ аҫтында йөрө
тә торған йәнлек йәки хайуан. М уҡсалы бүре,
МУҠШЫ [РУС. мокша] и. Мордва халҡының
ике этник төркөмөнөң береһе. Муҡшы ауылы.

Муҡшы ҡатыны. Муҡшы теле.
МУЛ 1 с. 1. артығы менән, буйтым етерлек;
күп, ҙур. М ул күстәнәс, / / М ул алыу. М ул ашау,

ш Ф әхри м ул киҫәк эләктерҙе. Белә у л йәш йыл
ҡы итенең тәмен, Б. Бикбай. Арба төбөнә бе
сәнде мулыраҡ һалып ал, М. Тажи.
2. Бөтә нәмә етеш, иркен; бай. М ул тормош,
II М ул йәшәү, ш К олхозсы ны ң хәҙер көнкүреше
мул,
3. Иркен күңелле; йомарт. М ул кеше, f j М ул
тотоноу,
4. К әүҙәгә иркен; киң. М ул күлдәк.
ф Аҙы ҡ мул ерҙә ауырыу булмаҫ. Әйтем.
Бер тиренән тун да тек, м ул да тек. Әйтем. Кем
дең эше күп шуның ҡулы мул. Әйтем.
МУЛ 2 [рус. (лат.] и. ҡар. ҡасыр.
МУ Л а и. Өҫтөнә таштан көмбәҙ ҡуйған ҡәбер;
кәшәнә. Үлгән йәрем мулаһын алтынлы өйгә
бирмәҫмен, «Буҙйегет».
м у л а й т ы у ҡ, 1. К үбәйтеү, ишәйтеү. Б ай
лыҡты мулайтыу, ш һугы ш йылдарында байтаҡ
кына һалдаттарҙы үҙенә юк хаҡҡа эшләтеп
[бай] кеҫәһен ҡалынайтты, малын мулайтты,
Б. Хәсән.
2.
Киң итеү, иркенәйтеү. Күлдәкте мулайтыу,
м у л а й ы у ҡ. 1. К үбәйеү, ишәйеү. Х әҙер бы
на байлыҡ му лайҙы, Һ. Дәүләтшина.

м
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2. Киңәйеү, иркенәйеү. Күлдәгем му лайҙы,
МУЛАТ [рус, (исп.] и. А ҡ тәнле менән кара
тәнленең тсушылыуынан тыуған бала. / / Мулат

(медицинала һынған һөйәкте уңалтыу, үпкә
һәм тын юлдарын һ. б. дауалау өсөн ҡулланыла);
тау майы. Мумияны кеше ике мең йылдан артыҡ

тсыҙ,
МУЛДӘКӘ и, Революцияға ҡәҙәр ҡаҙаҡтарҙа

белә, ш ул саҡтан бирле мумия медицинала ҡ у л 
ланыла, «Оовет Башҡортостаны», 1965, 31 март.
ф Мумия үләне ҡалын япраҡлы, һабаҡ осонда

уҡытып йөрөгән кеше.
МУЛИНӘ [РУС. мулине (ф р,] и. Төрлө төҫтәге
сигә торған еп; кизе. М улинә менән сигеү,
М У Л Л а [гәр,] и, 1. Мосолман диненә хеҙмәт
иткән, дини уҡымышы булған кеше. А уы л м улла 

һы, М әхәллә (йәки мәсет) муллаһы. Указлы
м улла, ш М улла булгас, әҫтәңә тәшкән бурысты
үтәмәй булмай, Мужиктың балаһы тыуһа —
исем кугиырга кәрәк, у л әйләнә — никах уҡырга
кәрәк, ул үлә — йыназалап ерләргә кәрәк.
Ғ. Ғүмәр.
2. һәйл. күсм. Белемле, уҡымышлы кеше.
4 Мулла бесәйе тыштан б ик тәртипле, ыҫпай
булып, эстән яуыз булған кешене әйтәләр. Нн
аллаға, нн муллаға ҡар. алла.
М У Л Л аБ аШ и. диал. Вәпембә.
МУЛЛаЛЫҠ и. Мулла вазиФаһы. М уллалы ҡ

итеү. Муллалыҡты ташлау, ш Й әрмәкиҙең
муллалыҡта тормагы мәгкүл түгел, нишләйһең,
ш унан бүтән юл беҙҙе һис мәҡбул түгел.

ғына торған ҡыҙыл сәскәле үлән.
МУ, му-у-у оҡш. Һыйыр баҡырған тауышты
белдергән һүҙ. М у-у-у итеү, m һайрай сәпсек

тәр, урамда һыйырҙар мөңрәй м у-у-у, тип һыйыр
менән быҙауҙары йөрөй. Ш. Бабич.
МУНаҠ с. Мунап ташланған; мунаулы (ағас
ҡа ҡарата).

м у н а л ы у ҡ. төш. ҡар. мунау. М уналган
агас.

м у н а у ҡ. Әрсеп юныу, өҫтән һыҙырып юныу.
Агасты мунау, һөйәктең итен мунау.
М У Н Д а и. аттың ҡулбашы өҫтөндәге ҡалҡыу
ер. У л [Төлкөсура] һуҡҡан бүреһен атының
мундаһы аша һалды. Н. Мусин. Иртән дә тороп
ҡараһам, аралап йөрөп байҡаһам, мундаһы
бейек күк ат юҡ. «аҡ һаҡ ҡола».
М У Н Д аЛ Ы с. Мундаһы бейек. М ундалы ат.
МУНДЙр [РуС. <нем. ] и. Хәрбиҙәр йәки айы

Ш. Бабич.

рым рәсми хеҙмәткәрҙәр кейә торған Формалы
кейем. Генерал мундиры. Тимер юл эшселәре

М У Л Л а-М О Н ТағаЙ и. йыйн. Дин әһелдәре.
Мулла-монтагайҙар аҡыл һатҡан: «һ еҙгә ожмах
теге донъяла /» О. Кулибай.
М У Л Л атаЙ и. иҫк. Өлкән йәштәге мулла.
МУЛЛаУ ҡ. һәйл. Мул 1 (1 мәғ.) тотоноу,

мундиры. Элемтә хеҙмәткәрҙәре мундиры,
МУНДИр ЛЫ с. Мундир кейгән. М ундирлы
кеше,
МУНДШТУК [РУС. (нем .] и, ҡар, мөштөк.
м у н и ц и п а л и з А ц и я [рус. <Фр.] и . айы

мул биреү; мул ҡыланыу.
МУЛЛЫҠ и. Етешлек, байльгк. Муллыҡта

рым кешеләр ҡулындағы ерҙең, мөлкәттең
хөкүмәт тараФынан урындағы үҙидара ҡарама
ғына бирелеүе.
МУНИЦИПаЛИТЁТ [р ус. (нем .] и. Бурж уаз
илдәрҙә урындағы үҙидара һәм шул идара
урынлаппсан бина.

йәшәү.
МУЛЫҒЫУ (мулыҡ*) ҡ. Күп булып ҡулға
ингән нәмәгә кинәнеү. Аҡсага мулыгыу. И км әк
кә мулыгыу. Сәй-шәкәргә мулыгыу.
МУЛЫҠТЫРЫУ ҡ. Нимәгәлер кинәндереү.
Утынга мулыҡтырыу.
МУЛЬТИПЛИКАТОр [РУС. (лат.] и. 1. Парогидравлик престарға ҙур баҫым менән Ьыу ҡыуа
торған тсулайлама.
2. фото, кино. Бер ү К нәмәне бер юлы Күп
итеп төшөрә торған күп объективлы ФотограФик
камера, шулай уҡ копияларҙы ишәйтә торған
прибор.
3. Мультипликация буйынса белгес.
МУЛЬТИПЛИКаЦИОН [рус. мультиплика
ционный] с. Мультипликацияға мөнәсәбәтле.

Мулътипликацион фильм.
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ [рус. (лат.] и. кино
1. Һүрәттәрҙең, ҡурсаҡтарҙың айырым хәрәкәт
тәренең киноға төшөрөлөшө Ьәм Шул ысул ме
нән эшләнгән Фильм.
2. Шул киноФильмды төшөрөү эп 1е.
МУМИЯ [гәр.] и. 1. Бәлзәмләү юлы менән
серетмәй киптереп һаҡлаған мәйет. Боронго

Египетта ф иргәүендәрҙең мәйеттәрен серетмәҫ
әсән нефть ҡушып бәлзәмләгәндәр. Уларҙың
мумиялары хәҙерге көнгә тиклем тарҡалмай
һаҡланып ҡалган, Д. Бураҡаев.
2. һөйл, кәмһ. Үтә ябыҡ, кипкән, мәйеткә
оҡшап торған кешегә ҡарата әйтелә.
МУМИЙ [гәр, ] и. Ҡ ая һәм тау-таш ярыҡтары
нан һарҡып сыҡҡан ыҫмала һымаҡ тәбиғи матдә

МУНИЦИПаЛЛӘШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар.
муниципалләштереү.

МУНИЦИПаЛЛӘШТЕрЕҮ ҡ. айырым кеше
ләр ҡулындағы ерҙе, мөлкәтте урындағы үҙи да
ра тсарамағына күсереү.
МУНИЦИПаЛЬ [РУе. муниципальный] с. Муниципалитетка мөнәсәбәтле. М униципаль боль
ница. М униципаль һайлауҙар.
М У Н С а и. Парланып йәки сабынып йыуыныу
өсөн эшләнгән махсус бина. А уы л мунсаһы.
К ала мунсаһы. М унса ташы. М унса эләүкәһе.
М унса ягыу. М унса өлгөртөү. ■ Сәлимә мунса
ны таңдан тороп ягып, томалап ҡуйҙы. 3. Бии
шева. [Сөмбөл Заһитҡа:] һ и н өшөп ҡайтһаң
тип, мунса ла яҡҡайныҡ. Әсәй мунса уҙҙырып
йөрөй, йыуынып сыгырһың. Ф . Әсәнов, а ҡ мун
са мөрйәле мейес ултыртылған мунса. Кейәү
мунсаһы ҡыҙ менән егет ҡ ауы тҡ ас яғылған
тәүге мунса. Коммуналь мунса күмәк халыҡ
бер юлы йыуына торған ҙур мунса; күмәк мунса.

Ана егерме кеш елек коммуналь мунса. Сабынырга яратһаң — пар бүлмәһе, ваннала йыуы
ныу оҡшай икән — ванна бүлмәләренә рәхим
ит. «Совет Башҡортостаны», 1976, 2 июнь. Ҡара
мунса мөрйәһеҙ мейесле мунса, һы лы убикә
әбейҙәрҙең түбәһенә алабута үҫеп, кәлгә күмелерҙәй булып ултырган ҡара мунсаһы аҙна ун
көн буйы шартлап торҙо, уга нисек ут капмаган-
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дыр, Р. Низамов. МУнса ннеү мүнсала йыуы-

ботаҡтарын бер урынга, ныгыраҡтарын икенсе
яҡҡа айырып һалды. Я. Хамматов.
МУСИМ [гәр.] и. Васыят итеүсе.
•
һ ә р мусимга бер фиргәүен. Әйтем.
Му СКАТ [Рг/С.] и. ҡар . мөшнәт ‘.
МУСКУЛ [рус. (лат.] и. Кеше һәм йәнлек

иыу.

ф Әбей, мУнса бир әле бала-саға уйыны
(өйҙөң һәр мөйөшөнә кеше баҫа, Уртала берәү
кала; Ул мөйөштә торғандарҙан: «Әбей, мүнса
бир әл е»,— тип һорай, тегеләр: «Буш түгел», ти
ҙәр, үҙҙәр е урталағы кеше күрмәгәндә генә
алмашыналар); мөйөш.
М У Н С аҠ и. Төрлө мәрйен теҙеп мүйынға
таға торған биҙәүес. [Кыҙ:] М ин фатиха итеп
мунсагымды һиңә бирәм, таҡһын Көнһылыу,
Й. Солтанов. / Шул мУнсаҡка теҙелә торған
мәрйендең береһе. Ебе өҙөлөп, тауыҡтың м ун
саҡтары сәселде лә китте, ти (Әкиәттән).

тәненең тартылырға һәләтле булып, бөтә орга
низмының иң мөһим Физиологик ФункңиЯларын
тәьмин иткән туҡымаһы; көс ит.
м у с к у л а т у р а [рус,] и. Тәндәге бөтә бул
ған мускул. Мускулатураны ныгытыу,
МУСЛИН [рус, (ф р,] и. Еңел йоҡа туҡыма.
Ебәк муслин. Йөн муслин, / / М услин күлдәк.

2. ҡар. йыуғыс 1. М унсала менән йыуыныу.
м у н с а с ы и. Мүнсала эшләгән кеше. М унса
сы булып эшләү. ■ Стенала почет таҡтаһы,,
Таныш әбей — мунсасының тора фотоһы.

М услин яулы ҡ,
МУССОН [рус, (ф р,] и, й ә й — диңгеҙҙән,
ҡыш ҡоронан өргән ел. Йәйге муссон елдәре,
МУТ с, 1. Аҫтыртын ғына, хәйлә менән эш
иткән; хәйләкәр. Мут кеше. Мут ҡараш. Мут
булы у, / / Мут йылмайыу, ш [Көтөүсе:] Беҙҙең
председатель дә мут кеше, кемгә нисек яуап
бирергә өйрәнеп бөткән, С. Агиш.
2. Шаян, шуҡ. Егет булһа, мут булһын, ике
күҙе ут булһын, (Халыҡ йырынан).
% Ерек утын мурт була, еңгә ҡатын мут була.

Ш. Биккол.

Әйтем.

МУРҘА и, аүыҙы н тар игеп талдан үргән ба
лыҡ тотоү ҡоралы. М урҙа үреү. М урҙа һалыу,
■ Ф әйзулла Күҙйылгалагы мурҙаларын ҡарап,
эреле-ваҡлы биш-алты сабаҡ алып ҡайтты,
Ф . Иҫәнғолов. Мүрҙа анаһы мурҙаның тышҡы
өлөшө. Мүрҙа балаһы мурҙаның ауыҙланып,

МУТаЦИОН [рус. мутационный] с. Мутация
ға бәйләнешле, мутацияға мөнәсәбә-гле. М у та

ф Ҡ Уш мүнсаҡтаи йәки ҡуш мУнсаҡ кеүек
бер-береһенән һис айырылмаған кеше йәки
малға карата әйтелә. Урмансы ниҙәр күрһә,

ат башына ла ш ул төшә. Улар ҡуш мунсаҡ кеүек.
Т. Килмөхәмәтов.
М У Н С а л а и. диал. 1. ҡар. йүКә 2.

эскә инеп торған өлөшө; йәлдәү.
МУРҘАЙ и. Һыйырҙың ыҫлаған елен тиреһе
нән кылыс лап лһаған һауыт; күҙәгә.
МУРҘАЛЫҠ с, Мүрҙа үрергә лраҡлы. М урҙа

лыҡ тал,
МУРТ с, 1. Еңел генә һыныусан, һынып то
роусан. Мурт агас. Мурт тал, ш Ү ҙе була мурт
ҡына, ерек у л шартлап һына. Ә. Вәли. / диал.
Ө ҙөлөп тороусан. Мурт еп.
2.
күсм. Ихтыярһыҙ, йомшаҡ. Мурт кеше.
Мурт булыу.
М Ур Т а Й и. Ыҫлаған мал тиреһенән тар ауы ҙ
лы, ллпаҡ итеп тегелгән бәләкәй һауыт, һ аба
теккәндә ҡалган ҡырҡындыларҙан муртай, тур
һыҡ тегәләр, М. Ғөбәйҙуллин. К иң арҡанан
ҡанъягаһына сәрмәләрен, муртайҙарын таҡҡан,
уҡ-һаҙагы менән әҙернә янын биленә аҫҡан бер
һыбайлы һунарга китеп бара. Ш. Шәһәр.

МУрТаЙТЫУ ҡ.

Муртҡа әйләндереү, мурт

итеү. Каты һыу сәсте муртайта,
МУРТаЙЫУ ҡ. Һыу һеңеп

сереү. Йорт
алдында муртайып бөткән уҫаҡтар, кәкре-бөкрө
ботаҡлы ҡарамалар ята. С. агиш .
М У Р Т а с а и. Вәләкәй муртай.

МУРТЛаНДЫРЫУ ҡ. Мурт (1 мәғ.) итеү,
муртҡа әйләндереү.
МУРТЛаНЫУ ҡ. Муртҡа әйләндереү, мурт
булыу. Муртланган агас. ж Каты һыу сәстең

майын ҡорота, сәстең муртланыуына сәбәп була.
МУРТЫҒЬГУ (муртыҡ*) ҡ. диал. 1. Мурт ла
ныу. Муртыҡҡан агас.
2. Бурһыу. Муртыҡҡан ит.
МУРТЫҠ с. О ҙаҡ ятып муртайған. [ Солтангәле] К үп йылдар ятып серегән муртыҡ ҡайын

цион үҙгәреш. Мутацион осор.
МУТАЦИЯ [рус. (лат.] и. 1. Нимәнеңдер
ҡапыл барлыҡҡа килгән нәҫелдән үҙгәреш е.
2. биол. Организмда ҡапыл хасил булған нә
ҫелдән килгән үҙгәреш е.
3. Бәлиғ булыу осоронда үҫмер малайҙар
тауышының ҡапыл үҙгәреүе.
МУТЛАНЫУ ҡ. Мутҡа әйләнеү, мут булыу,
мутлыҡ итеү. Ҙ у р күҙле Андрей мутланып күҙ
ҡыҫты, Ә. Бикчәнтәев.
м у тл аш ы у ҡ. Мутлыҡ эшләү, мутлыҡ итеү.

Еҙнәкәйем, ҡыҙ бирәбеҙ, бүләк бир ҙә алып кер.
Б үләк бирмәй мутлашһаң, аръягыңды үҙең бел
(Туй таҡмағынан).
МУТЛЫҠ и. 1. Мут кешегә хас сиФат. Тол

ҡатын алһаң, уның мутлыгы үҙенән ауыр булыр.
3.

Биишева.

2. Хәйләгә, алдыҡҡа йәки шаянлыҡҡа, шуҡ
лыҡҡа ҡоролған эш, хәл. Мутлыҡ ҡылыу,
ш Ревизор килеп, Диаровтың эшен тикшерә
башланы, бөтә мутлыҡтарын асып һалды.
Ә. Әлибаев.

МУТЫ [рус. мыт] и. диал. ҡар. маңҡа 2.
МУФЛОН [рус. ( фр.] и. Урта диңгеҙ утрау
ҙарында йәшәгән ҡырағай һарыҡ.
М УФ Та [РуС. ( нем.] и. Ҡулды тығып йөрөтөү
өсөн ике яҡтан асыҡ итеп тегелгән мех нәмә.
МУШКЁТ [РуС. < фр. ] и. Эре калибрлы боронғо
атыу ҡоралы (мылтыҡ төрө).
МУШКЕТЁР [РУс. <Фр.] и. Мушкет менән ҡо
ралланған һалдат.
МУШМУЛЛа и. ҡар. мүшмел.
МУШТаР [гәр.] (баш хәреф менән ) и. иҫк.
астр. Ҡояш системаһында Ҡояштан бишенсе
торған планета; Юпитер.
МУШТРА [рус. (п о л.] и. Аңһыҙ, механик
рәүештә өйрәтеүгә нигеҙләнгән тәрбиә ысулы.

Хәрби муштра.

мыж

МҮК
М ҮК и. Кейеҙләнеп ергә түгпәлеп үҫә торган
тамырһыҙ Ьәм сәскәһеҙ споралы үҫемлек. Болан

мүге. Карагай мүге. Таш мүге, һ а ҙ мүге. М үк
йолкоу, т Т үбә өҫтөндә мүк ашап торган ҡора
лай ,, башын артҡараҡ ташлап һикереп китте,
М. Тажи. Хәрәкәтһеҙ ята торгас күл һайыҡҡан,
яҡты йөҙөн мүктәр ҡаплаган. Ғ. Әмири. / Б ура
ның бүрәнә араһына һалыу өсөн ҡулланылған
киптерелгән шул үҫемлек. Мүк ҡалагы. М үккә

күтәреү. М үк тыгыу, ш Ә бей энәне бүрәнә
мүгенә ҡаҙап ҡуя (Әкиәттән).
М ҮКЛӘК с, диал, ҡар, туҡал. М үкләк һыйыр,
М ҮК ЛӘ Н ЕҮ ҡ, 1. төш, ҡар, мүКләү. М үк
ләнгән бура,
2. күсм, Тормоштан ситләшеп, дәрт-теләктән
яҙып, бәҫләнеү; һамҫыу. Б еҙ йылдың йыл буйына
ошо урман араһынан сыга алмай мүкләнеп ята
торгайныҡ, М. Тажи.
#
Йөрөгән таш шымарыр, ятҡан таш м үклә
нер, Әйтем.
М ҮКЛӘТЕҮ ҡ. йөкм, ҡар, мүнләү. Бураны
мүкләтеү,
М ҮКЛӘҮ ҡ. Бураның бүрәнә араһын мүк
менән һыҙлыҡлау. М үкләп һалыу. М үкләп күтә

реү, ш Өрмәһен тип араһынан һалҡын елдәр,
ниргәләрҙе ҡалын итеп м үкләнек беҙ. С. Ҡ у 
даш.
М ҮКТӘК и. Лютик һымаҡтар ғаиләһенә
ҡараған киртләс япраҡлы, асыҡ күк таҡыя
сәскәле үлән (һыуыҡ үткәндә япрағына урана
лар).
М ҮКТӘр ТЕ и. зоол. Ыласын һымаҡтар ғаи
ләһенә ҡараған осло булып бөткән киң оҙон
ҡанатлы, тар оҙон ҡойроҡло, һырты һарғылт
ерән йәки аҡһыл буҙ, ҡанат осо ҡара, ҡойроҡ
төбө аҡ төҫтәге сысҡан типкес ҡош. һауа ла р ҙа
оса мүктәрге, ҡанат осҡайҙары селтәрле (Халыҡ
йырынан).
М ҮКТӘҮ и. диал. Мүкләнеп ятҡан һаҙмат ер;
керәкә. Мүктәү үләне, j j Мүктәү ер.
МҮКШ ЕҮ ҡ. диал. һутһыҙланып, йомшарыу;
һулыу. М үкшегән
картуф, Йылыга кишер

мүкшей,
М ҮКӘЙЕҮ ҡ. диал, Оүкәйеү. М үкәйеп улты

рыу,
М ҮКӘЙЛӘҮ ҡ. диал. Имгәкләү. Б ала мүкәй
ләп йөрөй,
МҮЛ и, диал, Оүмесбаш.
МҮЛСЕ и, диал, ҡар, ҡыуғынсы 2.
М ҮСКӘ [Рг/С. моська] и, диал, Оәүек.
МҮШ КӘр и, диал, ҡар, балға 1. Сөйҙө мүшкәр
менән ҡагыу,
МҮШМЕЛ [ төрк.] и, 1. Татлы емеше грушаға
оҡшап торған көньяҡ ҡыуағы йәки ваҡ ағас.

М үш мел сәскәһе,
2.

Шул

ағастың

емеше.

МЫҒЫр Л а Ҡ с. Мыжып, мығыр-мығыр һөйлә
неп йөрөүсән. Мыгырлаҡ кеше, Мыгырлаҡ бу

лыу,

[суфый] ауҙы көйләр, морон үтә мыгырлап
һүҙен һөйләр (М өнәжәттән).
2. Мыжып, ризаһыҙланып, үҙ алдыңа мығырмығыр һөйләнеү. Ҡотлояр байҙың .. бәйләнмә

гән көнө юҡ. Тимеркәй уга күптән күнеккән,
уның мыгырлауы ябай һүҙгә әйләнеп киткән.
Д. Юлтый.
# Ҡабыҡ арба күп шыгырлар, ҡарт ҡәйнә
күп мыгырлар. Әйтем.
мығыр мығыр оҡш, ауы ҙ эсенән ишете
лер-ишетелмәҫ һөйләгән тауышты белдергән
һүҙ. Мыгыр-мыгыр һөйләнеү, ш Әбей йоҡо ара

лаш көлөп ебәрҙе лә уяньш китте. Шунан мыгырмыгыр уҡынып, икенсе ягына әйләнеп ятты.
М. Тажи.

м ы ҙы ҡ а с. диал. Ығыш, мыштыр. Мыҙыҡа
кеше. Мыҙыҡа булыу.
М Ы ҘЫ ЛЫ У ҡ. диал. 1. Мыштырлау.— Егет
тәр, мыҙылмагыҙ, һарайҙың тәҙрәһен бөгөн үк
ҡуйып бөтөгөҙ, Н. Мусин.
2. ҡар. ирәйеү 2. М ыҙылып ултырыу,
МЫЖс. Ҡайнашып торған күп һанлы. Х алы ҡ
мыж килә. ш [Әбей:] Ул жуликтар күҙеңә алма
булып күренер, эсе мыж корт булыр. С. агиш.
Лотфи Ғәҙел төҫлө ни етте шәкерттәр беҙҙә мыж.
Ш. Бабич. Бөжәктәр зәгферән һарыһына б уя л
ган ҡамыл төптәрендә мыж килә. И. Ғиззәтул
лин.

МЫЖБЫр с. диал. Бызмыр, мыштыр. Мыжбыр кеше. Мыжбыр булыу.
мыжғылдау ҡ. диал. Мыжғыу. Быга тик
лем тын гына торган һабаш ауылы ҡырмыҫҡа
иләүенә оҡшап, мыжгылдай башланы, А. Карнай.

м ы ж ғы рл а у ҡ. Күмәк булып ҡайнашыу;
мыж килеү, мыжғыу. Ҡырмыҫҡа иләүе кеүек
мыжгырлау,
МЫЖҒЫТЫУ ҡ. Ҡайнашырға мәж бүр итеү;
мыж килтереү. Ҡырмыҫҡаны мыжгытыу,
МЫЖҒЫУ к. Күмәк булып, бер урында ҡай
нашыу; мыж килеү. Й өҙәрләгән, меңәрләгән
үрмәксе мыжгып эшкә керешкән. Ш ул ике арала
йөҙ аршын ебәкте һугып та өлгөрткән, ти
(Әкиәттән).
• Тымыҡ һыуҙа ҡорт мыжгый. Әйтем.
МЫЖЛаУ ҡ. ҡар. мыжғыу.
мыжрау ҡ. диал. Мыжғыу.
МЫЖЫ и. диал. р ахит ауырыулы кеше.
МЫЖЫҠ с. 1. Ваҡ, ризаһыҙлыҡ, ҡәнәғәтһеҙ
лек менән һөйләнеүсән. Шәхми бай ауылдың
Т. Йәнәби.
2. Ниҙелер сәбәп итеп, кәйеФһеҙләнеп, илап
барған; көйһөҙ. Мыжыҡ бала, ш Ун йәшенә

тиклем һаман мыжыҡ, һаман илаҡ булды Әпеше.
ҡ. Мығыр-мығыр һөйләнеү.

Ш әүәли ҡунаҡтар алдында аҡлангандай итеп,
ауыҙ эсенән нимәлер мыгырланды, ләкин эргә
һендәгеләр уның ни әйткәнен дә айыра алманы,
Б. Бикбай.

реү, мыжытыу. Әбейҙе мыгырлатыу,
МЫҒЫр Л А У к, 1. Мығыр-мығыр һөйләү,
мығыр-мығыр килеү. Әҙәмдәрҙе аулар өсөн

иң һаран кешеләренән береһе булы у өҫтөнә бик
М үш мел варень мыжыҡ, юҡ-барҙы соҡорга яллап ҡуйган кеүек,

еһы,

мығырланыу

М

м ы гы рл а т ы у ҡ. Мығыр-мығыр һөйләнде

Д. Юлтый.
3. диал. күсм. ҡар. быҫҡаҡ

Мыжыҡ ям
гыр.
МЫЖЫҠЛаНЫУ ҡ. 1. Һөйләнсеккә әйләнеү,
мыжыҡ, ваҡсыл булыу. [Гөлйөҙөм:] Өйҙә эшһеҙ
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мыҡ

мыж
лектән эсе бошоп, к а т ы н лсыҙ эшенә ҡыҫылып,
мыжыҡланып ятмаһын, С, Ҡудаш2. Илаҡҡа әйләнеү, мыжыҡ булыу; көиһөҙләнеү. Бала ауырып м ы ж ы ҡ л а н ы п китте,
МЫЖЫЛДАУ к. ҡар. мы ж ы у. Мыжылдап

йөрөү,

Л/Г

МЫЖЫЛТЫ Ҡ и. диал. Мыштыр, ығыш. Мыжылтыҡҡа әйләнеү,
х
МЫ Ж Ы РЫ Ҡ с. диал. Мыштыр, бызмыр. Мыжырыҡ кеше,
, „
МЫЖЫТЫУ к. 1. Р и з а һ ы ҙ л ы ҡ Уятып һөйләндертеү. Кешене мыжытыу■ •
7
Улла а

байҙы] мыжытмаҫ өсөн бөтә нәмәне урынына
q Хисмәтуллин.
еткереп эшләргә тырыша, о,
j
2. Көйһөҙләндереп илатыу .Баланы мыжытыг/.

МЫЖЫУ ҡ. 1. Ю ҡ - б а р ҙ а н- ғәйеп табып, ризаһыҙланып һөйләнеү.
атайымдың бер

ваҡытта ла ҡаты өндәшеп, әрләгәне улманы.
Әсәйем мыжып барганда ла: «Етәр, етәр, әсә е
уҡыган балаларҙы улай ялҡытмайыҡ», ти тор
гайны. К. Кинйәбулатова.
2. Ниҙелер сәбәп итеп, кәйеф еҙләнеү, көй
һөҙләнеү. Мыжып илау, m Имсәк ташлаган

ҡыҙ төнө буйы мыжып сыҡты. Б и л әле ин е
имергә һорай. Ғ. Ибраһимов.
МЫЗЛаЙ и. диал. Мысай. М ы злай орлого.
М ы злай үҫкән ер.
«
МЫЗЛаТЫҮ ҡ. О с ҡ о н л а н ғ а н һымаҡ итеп
ялтыратыу (к үҙҙе). Күҙҙе мызлатыу.
М Ы ЗЛ аУ ҡ, ҡар, бы ҙлау. Ҡыҙҙың мызлаган
күҙҙәре Сынтимер ягында. Ш. H, J eB'
М Ы ЗЫ Й и, диал. Һуҡыр шәм. Мызый яндыР МЫЙҠЫЛДаҠ с. Һимеҙ, йомшаҡ булып
ҡыйшанлап торған (тәнгә ҡаРата_
МЫЙҠЫЛДаУ ҡ. Һимеҙ йомшаҡ булғанлыҡ
т а н м ы й ҡ -м ы й ҡ к и л еп т о р о у (т ә н г ә ҡ а р а т а ) .

мыйҡылдашыу
МЫЙМЫЛДАҠ с.

К. УРТ• KOf - мыйҡылдау.
һимеҙ, “ ”мшаҡ ^ у^ ып
һелкенеп торған (тәнгә ҡарата). [ улла .] о ха

налла!.. А х ошо мыймылдакты хоҙайым миңә
насип итһәсе! Б. Б и к б а й .

мыймылдатыу

К. Ҡ ы и ы ш - м ы и ы ш и т т е 
р е ү , ҡ ы й ы ш -м ы й ы ш к и л т е р е ү ,
уыҙҙы мыимыл

д атыу.

МЫЙМЫЛДаУ ҡ.

1.

„

х

һ и м еҙ, йом ш аҡ

булы п

һ е л к е н е ү . Баттал Ғәлимәнең тулы еләктәренә,
мыймылдап торган тулы күкрәктәренә яланып
ҡарай. А. Таһиров.
.
~
2. Ҡыйыш-мыйыш килеп ҡыбырлау. Мыимылдап торган йәмшек ауыҙ .

МЫЙМЫЛДАШЫУ к

ҡ а р '

мь,нмь‘лдау’

Ғәрифә лә һылыу һыу?ан килә мыймылдашып
ике бөйөрө (Халыҡ йырынан).
МЫЙТ-МЫЙТ оҡш. Ҡ ы и ы ш -м ы и ы ш т ө р л ө
яҡ ҡ а й өрөгән хәр әк әт т е бел дергән
ү ҙ.
ыит
м ы й т итеү. М ы й т - м ы й т килеү,

мыйтылдатыу

гс-

М ы и т -м ы и т

и ттереү,

мыйт-мыйт килтереү. А у ы ^ ы мыйтылдатыу.
МЫЙГЫЛДаУ ҡ. Ҡыйыш-мыйыш т ө р л ө я ҡ к а
йөрөү.

А уыҙы

м ы йт ы лдап

тора,

мыйтылдашыу УРТ- к<*Р- мыйтылдау.
МЫЙЫҠ и. 1. И р е н д е ң ө ҫ к ө я ғ ы н а ү ҫ к ә н т ө к

( и р ҙ ә р ҙ ә ) . Ҡара м ы й ы ҡ . М ы й ы ҡ сыгыу. Мыйыҡ
үҫтереү. Мыйыҡты бороу. Мыйыҡты ҡырыу.
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Мыйыҡты һыйпау, m һы ҙы лы п үҫкән ҡара
мыйыҡ, нисек үберһең ҡыйып (Халыҡ йырынан).
Көр мыйыҡ һөйл. бик ҡуйы, ҡалын мыйыҡ.
2. Йәнлектәрҙең, хайуандарҙың өҫкө ирене
тирәһендә үҫкән, һиҙенеү ағзаһы булып хеҙмәт
иткән шырт йөндәре. Бесәй мыйыгы. ш Ҡ уян

һирәк кенә мыйыгын ҡыймылдатып һауаны
еҫкәргә өлгөрмәй ҙә ҡалды, .. ҡурҡып ситкә һи
керҙе, Я. Хамматов.
3. Быуынтыҡ аяҡлыларҙың ауыҙ, мороно ти
рәһендә оҙон үҫенде һымаҡ үҫкән еҫ тойоу,
һиҙенеү ағзаһы. Ҡыҫала мыйыгы. Тараҡан

мыйыгы,
4. Ҡайһы бер үҫемлектәрҙең һабағы осондағы
уралып йәбешә торған үҫенде.

5. ҡар, еле 3.
6. күсм. Сайыр ағыҙыу өсөн ҡарағай олонона
ҡыя һыҙылған юлаҡ. Мыйыҡ тартыу, m Мыйыҡ

ты кәрәгенән артыҡ тәрән йәки оҙон итеп сыйһаң,
агасҡа зыян килә . 3 . Ураҡсин.
ф Мыйыҡ сыуалыу ( йәки сейәлеү) йән көйөү,
асыу килеү. Бисәһенең Буранбайга бик ышҡанлауы н күреп, Тимергазының мыйыгы сейәлә
башлай (Хикәйәттән). Мыйыҡ аҫтынан көлөү
( йәки йылмайыу) аҫтыртын көлөү.
МЫЙЫҠЛаНЫУ ҡ. Мыйыҡ (4 мәғ.) сығыу.
Е ләк мыйыҡланды.
МЫЙЫҠЛЫ с. Мыйығы (1 —4 мәғ.) булған.
М ыйыҡлы кеше. Мыйыҡлы булыу.
ф Мыйыҡлы балыҡ сазандар ғаиләһенә ҡара
ған йылға балығы. Мыйыҡлы ҡуңыҙ ҡарыш
лауығы ағас менән туҡланған ҡуңыҙ.

МЫЙЫҠСа и. ҡар. мыйыҡ 1.

м ы й ы л д а ҡ и. Мыйылдап һөйләшкән кеше.
МЫЙЫЛДАУ ҡ. Ишетелер-ишетелмәҫ кенә
һөйләү. М ыйылдап һөйләү.
м ы й ы лы у ҡ. диал. Мылыйыу. Мыйылып

йөрөү.
МЫҠЛЫ с. 1. ҡар. мыҡты '. Мыҡлы егет.
2. ҡар. ныҡ 5. [Мәсем:] Ҡылындар мыҡлы
хеҙмәт инде беҙгә. «Бабсаҡ менән К үсәк».
М Ы Ҡ ТаП р. диал. ҡар. ныҡлап. Мыҡтап
эшләү.
МЫҠТЫ 1 с. Эре һөйәкле, физик яҡтан көслө.
Мыҡты булы у, ш Алтмышты ҡыуа барһа ла,
Әбделкәбир агай имән кеүек мыҡты ине.
Ф . Иҫәнғолов, һ о ло менән сыныҡтырылган мыҡ
ты аттар күсергә ирек бирмәй. Ғ. Дәүләтшин.
МЫҠТЫ 2 р. диал. Бөтөнләйе менән, бөтөн
ләйгә. Ул кешенең әйткәнен мыҡты һанга һуҡ
май.
+ Мыҡты итеү саманан аштырыу, арттырып
ебәреү.

МЫҠТЫШ с. һөйл. Көслө генә, ныҡ ҡына.
Мыҡтыш егет. Мыҡтыш булыу.
МЫҠЫЙ с. һөйл. Тотлоғоп, ыҡ-мыҡ итеп
һөйләүсән. Мыҡый кеше. М ыкый булыу.
м ы ҡ ы л д а у ҡ. Тотлоғоп һөйләү. М ыҡылдап
һөйләү,

МЫҠЫрЛаУ ҡ. Мыҡыр-мыҡыр итеп тауыш
биреү. Ҡалын йөнлө ҙур һарыҡ бәрәстәрен ҡыҙ
ғанып .. мыҡырлап эйәреп килә, Ф. Иҫәнғолов.
МЫҠЫр МЫҠЫр оҡш. 1. К әзә, һарыҡтың
үҙ бәрәсенә йәки хужаһына өндәшкән йомшаҡ
тауышын белдергән һүҙ. Мыҡыр-мыҡыр итеү.

М

МЫЛ

МЫР

2. Йәш баланың риза булып, рәхәтләнгән
тауышы.— Ана бит иламай ҙа ҡулда булгас,
мыҡыр-мыҡыр итеп кинәнә, Һ. Дәүләтшина.
МЫЛТЫҠ и. Ҡулға тотоп ата торған оҙон
кәбәкле ҡорал. Ҡуш кәбәкле мылтыҡ. Мылтыҡ

итеп һылыу әбейҙең елкәһенә аркаһын терәп,
рәхәтләнеп йоҡларга ятты. Т. Йәнәби.
м ы р а у л а у ҡ. Мырау-мырау итеп ҡысҡы
рыу. Бесәй мыраулай,
м ы р а у л а ш ы у ҡ. урт, ҡар, мыраулау.
м ы р а у м ы р а у оҡш. Бесәй ҡысҡырған
тауышты белдергән һүҙ. Бесәй әйтә: «Мыраумырау, юлсы торна, йөрөйһөң һин ҡурҡмайын
са яңгыҙ ҡырҙа», С, Ҡудаш .
МЫРҘа [фарс,] и, 1. тар. Ҡайһы бер Көнсы

тауышы, һ у н а р мылтыгы. Мылтыҡ көбәге. М ы л
тыҡ төйҙәһе. Мылтыҡ атыу. Мылтыҡты ҡороу.
Мылтыҡты тоҫҡау, ■ Аҫта ҡалган Шафиҡ м ы л
тыҡтың сирткесен тартты. Кәбәктән шартлап
утлы төтөн бөркөлдө, Я. Хамматов. Йәтәсле
мылтыҡ гөрлө алыҫлыҡҡа ҡарап йәтешләнә
торған ҡулайламалы мылтыҡ. Ҡ ара мылтыҡ
кәбәк осонан яһап ата торған боронғо мылтыҡ.
Ҡуян мылтығы ваҡ дороп менән ата торған
һыңар кәбәкле бәләкәй мылтыҡ. Ҡырлы мылтыҡ
кәбәк эсе һыҙыҡлы мылтыҡ; винтовка. Саҡма
(йәки һыҙма) мылтыҡ саҡма таш менән сағып
ага торған боронғо мылтыҡ (1 6 — 19 быуаттарҙа
булған). Тағанлы мылтыҡ тағанға ҡуйып ата
торған боронғо ауыр саҡма мылтыҡ. Тәтеле
мылтыҡ патронды бикләп сиртә торған ҡулайла
малы хәҙерге мылтыҡ. Һындырма лы мылтыҡ
кәбәк төбөнән һындырып патрон тыға торған
хәҙерге һунар мылтығы. Һыу мылтығы һыу эсен
дә ата торған уҡлы мылтыҡ.
ф Мылтыҡ көбәгенән үткәреү атып үлтереү,
м ы л т ы ҡ л а у ҡ. һөйл. Кемделер мылтыҡ
тоҫҡаған килеш алып китеү.
МЫЛЫЙЫУ ҡ. Йөҙгә әҙ генә көлөү, йыл
майыу билдәһе сығарыу; көлөмһөрәү. Мылыйып

килеуг сыгыу,
М Ы Н аЯ Т и, диал, 1. Көндәлек тормоштағы
кәрәк-яраҡ нәмә. Ал ошоно, берәр мынаятыңа

ярар.
2. Яҡшы нәмә, яҡшы хәл. Беҙҙең былай улты
рыу һирәк килә торган мынаят. Т. Хәибулин.
ф Мынаяттан сығыу эшлектән сығыу. Мазлумлыҡта ҡалып башҡорт халҡы мынаяттан
сыгып иҙелде, X. Ғәбитов.
МЫҢҒЫ: мыңғы булыу диал, мас булыу
(ҡар, мас '). Ҡаймаҡҡа мыңгы булыу,
МЫҢҒЫр Л а Ҡ с. Мыңғыр-мыңғыр һөйләнгән;
мыжыҡ. Мыңгырлаҡ кеше, Мыңгырлаҡ булыу,
м ы ң ғ ы р л а у ҡ. Мыңғыр-мыңғыр итеү,
мыңғыр-мыңғыр килеү.

м ы ң ғ ы ғ м ы ң ғ ы р оҡш, ауы ҙ эсенән аң
лайышһыҙ итеп һөйләгәндә сыҡҡан тауышты
белдергән һүҙ. Мыңгыр-мыңгыр итеү, Мыңгыр-мыңгыр һөйләнеү, ■ Мыңгыр-мыңгыр килә
йыуаш тауыш, Ғ. Мәсғүт.
м ы ң ҡ ы л д а у к. диал. Һыңҡылдау. М ың
ҡылдап илау,
МЫр 1 [рус, мор] и, 1. ҡар, ҡырғын 2,

ғыш халыҡтарында юғары ҡатлам кешеһенә
бирелгән дәрәж ә һәм шул дәрәж әне йөрөткән
кеше. 14-се быуаттың икенсе яртыһынан алып

Башҡортостан ваҡ хандар һәм мырҙалар ҡул
аҫтында ҡала, Ә. Усманов.
2. Ҡайһы бер Көнсығыш халыҡтарында —
юғары дәрәжәләге чиновникҡа йәки ғалимға би
релгән маҡтаулы исем.
3. Үҙеңдән кесе ир туған; ҡусты, эне. М ин

буҫлыгып илайым, мырҙаларым аптырашып кит
кән, Ш. Янбаев. / Йәшкә кесе ир заты.— Я лай
мырҙа, һиңә әйтәм, кәләште г үмергә бер генә
алалар, Т. Килмөхәмәтов.
4 Ир мырҙаһы ир аҫылы, ир уҙаманы.
и. Бер башҡорт ырыуының
исеме.
м ы р ҡ м ы р ҡ оҡш. Сусҡа тауышын белдер
гән һүҙ. Мырҡ-мырҡ итеү. Мырҡ-мырҡ килеү,
м ы р ҡ ы л д а у ҡ. Мырҡ-мырҡ итеү, мырҡ-мырҡ килеү. Ярылырга торган сусҡалар морон
дарын айҡап мырҡылдай, Т. Йәнәби.
М Ы РҠЫ Ҫ и. Булдыҡһыҙ, йүнһеҙ. Ялбыр

МЫр Ҙ а л а р

юлбарыҫ тиреһен ябына бирегеҙ, йолҡоштар.
Олпат айыу тиреһен ауната бирегеҙ, мырҡыҫтар,
«Заятүләк менән һыуһылыу».
МЫрҠЫШ с. 1. Йыуан, тулы кәүҙәле. М ыр

ҡыш кеше. Мырҡыш булыу,
2. күсм, ҡар, мырҡыҫ.
м ы р л а у к. Мыр-мыр итеү. Аркаһынан һый
паһаң, бесәйем дә мырлай, ти. К. Кинйәбула
това.

м ы р м ы р окш. Бесәйҙең иркәләнгән, кинә
нес тауышын белдергән һүҙ. Мейес башында
бесәй йоҡлай мыр-мыр килеп. С. Ҡудаш .
м ы р т оҡш. Ҡатҡыл нәмәне һындырғанда,
ҡырҡҡанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ.
Мырт итеп ҡалыу.
м ы р т л а т ы у ҡ. Мырт иттереү. Мыртлатып
ҡырҡыу,
м ы р т л а у ҡ. Мырт итеү. Мыртлап һыныу,
м ы р т м ы р т оҡш. Ҡабат-ҡабат мырт иткән
тауышты белдергән һүҙ. Мырт-мырт килеү,
ш Арандагы ҡара кәзә мырт-мырт көйшәй

2.
Емеште, япраҡты һәм башҡа нәмәне ашап, (Әкиәттән).
тишеп йөрөгән төрлө ҡорт, ҡарышлауыҡ. Мыр
МЫрТЫЙ и, диал, ҡар, мырҙа 3. [Закир:]

төшөү, Теш мыры. Эркет мыры, ш Сәүкә, ҡарга,
буҙ сәпсек, мыр-маҙарҙы ашагас, һүҙ әйтергә
оялган. «Урал батыр».
ф Мыр һымаҡ булыу иҫәпһеҙ күп булыу.
Мыр ҡырғыр ҡарғағанда әйтелә. [Ҡолош:]

Мыр кыргырҙар, һеҙгә нисек кейем еткермәк
кәрәк. Б. Бикбай. Һыу мыры дымлы урында
була торған ваҡ ҡына бер көнлөк себен.
МЫр 2 оҡш. Иркәләгән бесәй тауышын бел
дергән һүҙ. Мыр итеү. ш И ркә ала бесәй .. мыр

Бәй, мыртый, һин нимә карап тораһың бында,
.. ишек төбөндә, 3 . Биишева.
м ы р т ы л д а т ы у к. Мырт-мырт иттереү.
Мыртылдатып ҡыяр ашау, ш Ҡарат күҙен аҡай
тып ала ла, иҫе китмәйенсә генә алдындагы
йәшел бесәнде мыртылдатырга тотона, Р. Сол
тангәрәев.

МЬ1рТЫЛДаУ ҡ. Мырт-мырт итеү.
МЫрТЫШ с, диал. Ныҡ һаран,

Мыртыш кеше. Мыртыш булы у, ■

һыҡмыр.

[Боҫтан:]
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МЫР

мыш

Гөлбәҙәрҙең дә атаһы һаранлыҡ менән даны
сыҡҡан мыртыш, Б. Бикбай.
МЫРШ-МЫРШ оҡш . Танау тартҡан тауышты
белдергән һүҙ. Мырш-мырш килеү. Мырш-мырш
итеү. Танауҙгя мырш-мырш тартыу.
МЫРШЫЛДаҠ с. Танауын мырш-мырш тарт
ҡан (кешегә ҡарата). Мыршылдаҡ бала,

ла, минең эргәмә килеп, мине мыҫҡыл итеп әсе
көлөргә тотондо. М. ҒаФури; 2) көсләп йәки

МЫРШЫЛДАТЫУ

ҡ.

Мырш-мырш

итеү,

мырш-мырш килеү. Хаят мыршылдап танауын
тарта-тарта ошаҡларға кереште, Һ. Дәүләтшина.
м ы р ш ы л д а ш ы у ҡ. урт. ҡар. мыршылдау.

Мыршылдашып ултырыу.
м ы р ы л д а у ҡ. Мыр-мыр итеү. Бесәйемә
һөт бирҙем, арҡа йөнөн һыпырҙым. Эй, мырыл
дай башланы, ҡат ыларын ташланы. X. Ғәбитов.
МЫСаЙ и. 1. (йәки аҡ мысай) Ҡыяҡ япраҡ
лылар ғаиләһенә ҡараған, ваҡ ҡына йомшаҡ
башаҡлы, ялпағыраҡ ҡына ваҡ аҡ орлоҡло үлән
(ҡытлыҡ йылдары орлоғон тартып аш ағандар).

Мысай оно. Мысай орлоғо. Мысай икмәге,
ш Ҡатын-ҡыҙ, бала-сағаның күбеһе алабута,
мысай баштары тиреп ҡырҙа йөрөй. 3 . Биишева.
2. (йәки ҡара мысай) Ҡыяҡ япраҡлылар
ғаиләһенә ҡараған түңәрәгерәк осло япраҡлы,
суҡмарылып торған йөнтәҫ башлы, ваҡ ҡына
ҡара йылтыр орлоҡло, йыуан һабаҡлы үлән,

[Рәхимә:] Ана, картуфты мысай баҫҡан, шуны
йолҡһаң да әсәйгә ярҙамың тейер ине. Ш. Я н
баев.

МЫСТаР

и.

Турһыҡ

һымағыраҡ

ҡымыҙ

һауыты.

м ы ҫ ҡ а л и, 1 . иҫк. Ҡаҙаҡтың 1 /9 6 өлөшөн
тәшкил иткән үлсәү берәмеге (4,26 гр.). Мыҫ
ҡалға һалып үлсәү, ш Алтын алҡа ауыр тарта,
алты мыҫҡалдан арта (Халыҡ йырынан]. / Шул
берәмек менән үлсәй торған үлсәү. М ыҫҡал
менән генә үлсәү. ■ Минең һөйөү артыҡ тар
тыр, мыҫҡалдарҙа үлсәһәң (Халыҡ йырынан).
2. күсм. Бик бәләкәй өлөш; бөртөк. Инсафтан
бер мыҫҡал юҡ эшебеҙҙә, кенә, хәсәд, фәсад
тулған әсебеҙгә, аҡмулла.
4 Мыҫҡал да бөтөнләй, бер ҙә, һис тә. Мине
мыҫҡал да уйламайһың. Мыҫҡалға һалыу һәр
яҡлап уйлау, ентекләү. Мыҫҡалға һалып һөйләү,
• Э ш лекле миҫалға ҡарар, эшлекһеҙ мыҫҡал
ға ҡарар. Әйтем.
М Ы ҪҠаЛЛаУ ҡ. 1. Мыҫҡалға һалып үлсәү.
М ыҫҡаллап үлсәү. ■ Ҡара икмәк киҫәген
мыҫҡаллап бүлергә тура килде, «ағи ҙел », 1967,
№ 11.
2. күсм. Әҙ генә булыу, әҙ-әҙл әү. Тауҙай итеп

бирә ҡайғыларын, шатлыҡтарын бирә мыҫҡал
лап. Р. Ғарипов.
• Ауырыу инә ботлап, сыға мыҫҡаллап.
Мәҡәл.

МЫҪҠаЛЛЫҠ и.

Бер мыҫҡал ауырлығын-

дағы гир.

МЫҪҠЫЛ и. Кешенең намыҫын рәнйетеп кәм
һеткән, хурлаған әсе көлөү; мәсхәрә. Мыҫҡыл
һүҙе. Мыҫҡыл менән көлөү. М ыҫҡыл ташлау,
ш Ник һинең мәҡһүр ҡалын иренең ҡарағус
ҡыллана? Сөнки күңелеңдә фәҡирҙәргә асыу,
мыҫҡыл яна, Ш. Бабич.

алдыҡ менән енси мөнәсәбәткә мәж бүр итеү.
м ы ҫ ҡ ы л л а т ы у ҡ. йөкм, ҡар, мыҫҡыллау.
МЫҪҠЫЛЛаУ ҡ. Мыҫҡыл итеү, мәсхәрә
итеү. Батша һаман Ҡыҙрасҡа яҡшы күҙ менән

ҡарамай: гел генә шелтәләп тора, мыҫҡыллап
көлә (Әкиәттән).
МЫҪҠЫ ЛЛЫ с. Мыҫҡыл итә торған, м әсхә
рәле. М ыҫҡыллы ҡараш. М ыҫҡыллы тауыш.
М ыҫҡыллы мөнәсәбәт.
МЫТЫР 1 с. Юҡ-барға ҡыҫылып, ваҡ-төйәкте
төпсөп барған; ваҡсыл. Мытыр кеше. Мытыр
булы у.
МЫТЫР 2 оҡш. Ниҙер һынған һымаҡ булған
да, йыртылғанда сыҡҡан тауышты белдергән
һүҙ. Мытыр итеү. Мытыр итеп ҡалыу.
м ы т ы р л а у ҡ. Мытыр-мытыр итеү, мытыр
-мытыр килеү. Мытырлап йыртылыу.
МЫТЫР МЫТЫР оҡш. Ҡ абат-ҡабат мытыр
иткән тауышты белдергән һүҙ. Мытыр-мытыр

итеү. Мытыр-мытыр килеү.
МЫТЫРТ оҡш. Ҡапыл мытыр итеп туҡтаған
тауышты белдергән һүҙ. [Алтын:] Ҡ апыл ғына

ошонда, йөрәк аҫтында ғына ни нәмәлер мытырт
итеп өҙөлгән кеүек була. Р. Ниғмәти.
МЫУаФИҠ [ғәр.] с. Тап килешле; ярашлы,
килешле. Мыуафиҡ булыу. Мыуафиҡ итеү.
Мыуафиҡ күреү, ш Беҙгә яңы .. кешеләр, за
манға мыуафиҡ мәҙәни кешеләр кәрәк. И. Н а
сыри. [Сәми:] Ы сынлап та, һәжәр туташ, һеҙҙең
исемегеҙ үҙегеҙгә бик мыуафиҡ. Ғ. Хәйри.
М Ы У а Ф Ф а Ҡ [ғәр.] с. иҫк. кит. Булдыҡлы,
һәләтле. [Андрей:] Бөгөн бында килергә мыуаф
фаҡ бу лыуыма бик шатмын, Д. Юлтый.
МЫУаФФӘҠИӘТ [гәр,] и. иҫк кит. Уңыш,
уңышлыҡ. Мыуаффәҡиәткә ирешеү. ■ Йәшәһен
Ҡ ыҙыл ғәскәрҙәрҙең мыуаффәҡиәттәре/ — тигән
тауыш әле булһа ҡолаҡ төбөндә яңғырап тора.
Ш. Хоҙайбирҙин.
М Ы Ш аР и, 1. Гөлйемеш сәскәлеләр ғаиләһенә
ҡараған ваҡ теҙмә япраҡлы һарғылт ҡыҙыл
төҫтәге әскелтем емешле ағас; миләш. Мышар

ағасы. Мышар сәскәһе.
2. Шул ағастың емеше. Мышар ҡағы. Мышар
бәлеше. Мышар йыйыу.
ф Мышар турғайы ҡар, -турғай !. ТУмырТҡа
мышары ҡар. нәркәс.
МЫШаЯҠ [Рус. мышьяк] и, 1. Химик элемент,
ҡайһы бер минералдар составына ингән ағыулы
ҡаты матдә.
2.
Шул химик элементтан яһалған дарыу.
Тешкә мышаяҡ һалыу,
МЫШаЯҠЛЫ с. Составында мышаяҡ булған.

Мышаяҡлы тоҙҙар. Мышаяҡлы кислота,
МЫШҠ-МЫШҠ оҡш. Шым ғына илаған
тауышты белдергән һүҙ. Мышҡ-мышҡ итеү.
Мышҡ-мышҡ килеү,
м ы ш ҡ ы л д а у ҡ. 1 . Мышҡ-мышҡ и теү,
мышҡ-мышҡ килеү. Мышҡылдап илау,
2.
күсм. Зарланып иламһырау. [Гөлнур:] һи н,
еңгә, батыр ҡатыны, мышҡылдама! Б. Бикбай,
М Ы Ш ЛаУ ҡ. ҡар. мышнау.

□
Мыҫҡыл итеү 1) кешенең намыҫын рәнйе МЫШ МЫШ оҡш. Танау аша ныҡ итеп тын
теп, кәмләп, хурлап, әсе көлөү. Ғабдулла сыҡты
алғанда сыҡҡан тауышты белдергән һүҙ. Мыш-

м

мыш

мәғ

-мыш итеү. Мыш-мыш танау тартыу, ш Тукм ак

тип, ҡыҙганыс тауыш менәи ҡыскырган, ти
К әзә (Әкиәттән).
МӘБаДИ [гәр.] с. иҫк. кит. Нигеҙ һалғыс,
башланғыс. Пётр I тарафынан бер указ нәшер
ителеп, дворян балаларына хасаптан әгмәл әрбәгә илә мәбади һәндәсәне белеү мәжбүри ҡы лы н
ды. М. Һаҙыев.
МӘБНИ [гәр. ] с. иҫк. кит. Нигеҙле, ҡороулы.
Хоҙаның хөкөмөнә мәбни фәҡирҙәр күргән
зәхмәттәр. М. ҒаФури.
МӘБрУр [гәр.] с. иҫк. кит. Яҡшы, изге. Мәбрур теләктәр.
МӘБҺҮТ [гәр. ] с. иҫк. кит. Ғәжәп, хайран.
Мәбһүт булыу. Мәбһүт итеү.
МӘГӘР [фарс.] терк. 1. ( йәки әммә мәгәр)

саклы гына бер кәүҙә мыш-мыш килеп ята би
ләүҙә. М. Кәрим.
М Ы Ш НаУ ҡ. Мыш-мыш итеп тын алыу; мышмыш итеү. Басыров ике күҙен дә йомоп, й оклаган кеше кеүек, тигеҙ генә мышнай ине. Ә. Бикчәнтәев. I j Ғәлимә еңгә мышнай-мышнай рәхәт

ләнеп йоҡлап ятҡан улы Фатих янына килеп
баҫты. Б. Ишемғол.
МЫШТЫМ с. 1. Күп һөйләшмәҫ, өңдәшмәҫ.
Мыштым бала. Мыштым булы у. ■ Тост күтәр
ҙек. Бер аҙҙан мыштымыраҡ кеш еләрҙең дә теле
асыла башланы. Н. Мусин.
2. аҫтыртын ғына, шым ғына насар эш ҡылыусан. Ни йомшаҡ, ни каты тәбигәтле түгел.. Б ә л 

ки, мыштым кешелер, шуга баҫалҡы күренәлер.
В. Н аФиҡов.
3. диал. Мыштыр.
МЫШТЫР с. Әкрен ҡуҙғалып, яй ғына эшлә
гән; ығыш. Мыштыр кеше. Мыштыр булыу.
мынпырлау ҡ. Яй ҡуҙғалып, оҙаҡ ҡыла
ныу. Мыштырлап ҡына кейенеү, m [Рәхимә:]

Килендәр, йәһәтерәк ҡаҙан аҫырга әҙерләнегеҙ.
Тиҙ, мыштырламагыҙ. Һ. Дәүләтшина.
МЫ Ш ТЫ РМ Ы Ш ТЫ Р оҡш, ҡар, ҡыштырҡыштыр.

МЫШТЫр -һаШ ТЫ р р. Ҡабаланмай ғына,
яйлап ҡына. Ул [Тимер] ашыҡмай гына мыш
тыр-һаштыр кейенә башланы. Б. Бикбай.
МЫШЫ и. 1. Боландар ғаиләһенә ҡараған
оҙон аяҡлы, ҡыҫҡа ҡойроҡло, яҫы тарбаҡ мө
гөҙлө ҡыр хайуаны. Мышы балаһы. Ата мышы.
Инә мышы, ■ Мышылар тал, уҫак араһында
йөрөй, агастың йәш ботаҡтарын ашай. Бына
урмандан ҙур башлы, оҙон аяҡлы мышы балаһы
килеп сыҡты. Я. Хамматов.
2. диал. Болан.

м ы ш ы л д а у ҡ. Мыш-мыш итеү, мыш-мыш
килеү; мышнау. Ҡыҙҙар .. мышылдап йоҡлап
яталар. 3. Биишева. Үгеҙ .. мышылдап һалмаҡ
ҡына атла у ын белде. X. Ғиләжев.
МЫШЫУ и. 1. Һупалаҡлы ҡаты ҡоротто һа
лыр өсөн ау һымаҡ итеп үргән тоҡ. Ҡоротто мы
шыуҙа һаҡлау.
2. А у һымаҡ итеп үргән ҡул моҡсайы.
3. атты юлда ашата торған септә моҡсай. М ы
шыу га һалып һоло биреү.
МЫЯУ оҡш. Бесәй ҡысҡырған тауышты бел
дергән һүҙ. «Өләсәй, мин дә ит а ҫ а й ы м — тине
һөйөндөк, «М ыяу-у!» — тип ала бесәй ҙә ш ул
уҡ теләкте белдерҙе, 3 . Биишева.
М Ы ЯУБИКӘ и, бал. Бесәй. Өй янында м ы яу
бикә ята карап тургайҙарҙың уйнауын. Ғ. Әми
ри.

м ы я у л а у ҡ. Мыяу тип ҡысҡырыу. Йортһоҙ
бесәй балаһы ишек төбөндә зарыгып, мыяулап
ултыра, Ф. Иҫәнғолов.
МӘ 1 киҫ. а л , тот, ҡабул ит. [Ҡәмәр:] Ғәзиз,
мә, тамагыңа ашап ал. Р. Ниғмәти. [Ҡарт:] Мә,
улым, минең ҡоралды ал (Әкиәттән).
ф Ә тигәндә, мә тип тороу әйткәнде тыңларға,
йомошто үтәргә әҙер генә булып тороу.
МӘ 2, мә-ә оҡш. К әзә, һарыҡтың баҡырған
тауышын белдергән һ ү ҙ — М-ә-ә! Б алаҡайҙа рым, күҙ нурҙарым, һеҙ кайҙа булдыгыҙ? —

Эйәрсән һөйләмде ҡаршылыҡ мәғәнәһе менән
баш һөйләмгә теркәй. Көлһә көлһөндәр, мәгәр
мин яҙышмай түҙә алмайым. 3 . Хисмәтуллин.

Башҡаһын белмәйем, мәгәр бар бәйләнергә
оҫталыҡ. III. Бабич. / Кире һөйләмдең мәғәнәһен
көсәйтеп, баш һөйләмгә теркәй, һ и нең генә,
шагир, дәрәжәң юҡ, ҙур вазифаң мәгәр булһа
ла. Н. Нәжми.
2. (йәки ллла мәгәр) киҫ. мәг. Һөйләмдең
мәғәнәһенә баҫым яһап көсәйтә. Мәгәр бәхетле
ләр ҙә була бит донъяла. Р. Солтангәрәев.
Ҡайҙа эләкһәм дә сәмләнеп, аяуһыҙ һугышам
мәгәр. М. Кәрим.
ф Әгәр ҙә мәгәр ҡар. әгәр. [Сәрбиямал:] Әгәр
ҙә мәгәр анауы бәрәсләргә торган оздой һарыгымдың бәрәстәрен туңдырып ҡуйһагыҙ, йәйе
геҙҙе алырмын. 3 . Биишева.
МӘҒӘРИС [гәр.] и. һөйл. Уңышлы алыш-би
рештән һуң Файҙа алған кеше тараФынан ойош
торолған һый. М әгәрис ҡуйыу. Мәгәрис эсеү.
м ә ғ а [гәр.]\ мәға һәҙа бәйл. иҫк. кит. Шуның
менән бергә. Бер остан у л ике күҙҙе сыгарыр,
мәга һәҙа үҙе казыйга барыр. Һ. Салихов.
МӘҒаЗ [гәр.] и. иҫк. Һаҡлана, һыйына тор
ған урын.
ф Мәғәз алла алла һаҡлаһын. Й өрәк яна,

эстәр боша, гәжәп-хайран, мәгәз алла, ислам
дине булһа вайран (М өнәжәттән).
МӘҒаНИ [гәр.] и. иҫк. ҡар. мәғәнә. Үҙеңсә
мирза булгас, ҙур ҙа булһаң, тәкәббер булмагыл,
әй, би мәгани! М. ҒаФури.
МӘҒаРИФ [гәр.] и. 1. аң-белем; ғилем, мәғриФәт. Б еҙ барабыҙ ҙур аҙым берлә мәгарифҡа
табан. Д. Юлтый. МәғарлФе тәхсил иҫк. белем
алыу. Мәгарифе тәхсилдән һис бер ваҡыт ирек
мә. III. Бабич.
2. Уҡыу-уҡытыу эше. Мәгариф министрлыгы.
■ Район мәгариф бүлектәре һәм мәктәп етәк
селәре яңы укы у йылына мәктәптәрҙе өлгөлө
итеп әҙерләү өсөн бөтә сараны күрә. «Совет
Башҡортостаны», 1965, 21 август.
МӘҒарИФСЫ и. А ц -белем таратыу, уҡытыу
эше менән ш өғөлләнеүсе.
МӘҒаСИ [гәр.] и. иҫк. Гөнаһлы эш, гөнаһ.

Б ы л хәсрәткә мине күндер, мәгасиҙан мине
дүндер (Бәйеттән).
М Ә Ғ а ш а ҡ а [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡара-ҡаршы
мөхәббәт. Бер итәгенән тотоп алмаҡ өсөн мәгашаҡаның йөрөнө артынан уның, эҙләне күп,
тота алманы. Я. Юмаев.

мәғ

мәғ

МӘҒБҮД [гәр.] и. иҫк, кит. Табына торған
изге нәмә; алла. Күңелдең мәгбүде юк баш эйер гән, Б. Мирзанов.
МӘҒБҮДХана [гәр. Л-фарс.] и, иҫк. Ғибәҙәт
йорто; мәсет. Мәгбү д ханабыҙ — аллаһыҙ,
сикһеҙ, алда йылтырай, етербеҙ шикһеҙ, Д. Юл
тый.
МӘҒБҮДӘ [гәр,] иҫк, кит. Һөйгән ҡатын-ҡыҙ.
МӘҒБҮН [гәр, ] с. иҫк, кит, алданған.
□ М әғбүн булыу алданыу.
МӘҒБӘД [гәр, ] и, иҫк. Ғибәҙәт ҡылыу урыны,
ғибәҙәтхана. Изге мәгбәдтәре алдындагы уттар
берәм-берәм һүнделәр, М. ҒаФури.
МӘҒДҮД [гәр, ] с, иҫк, кит. Һанаулы, иҫәпле.
һ әр « хужалыҡтан» үҙе мәгруф тиеп мәгдүд
хужа, Ш. Бабич.
МӘҒДӘМ [гәр,] р,, иҫк, кит. Элек, алда. Эште

шәт итеүҙә тип белмәй, ҡултыҡлашып урамда
йөрөүҙә, театрга, баҡсаларга барыуҙа тип белә
ләр, Ғ. Ниязбаев.
МӘҒИШӘТЛӘНЕҮ ҡ, иҫк. Йәш әү, донъя кө
төү. [Зариф:] Ғаиләләрегеҙ өсөн ҡайгырмагыҙ.
Хоҙаны ң рәхмәте киң. Бары менән мәгишәтләнеп
торорҙар, Н. Ҡәрип.
МӘҒҠУЛ [ғәр.] с. Бик урынлы, аҡылға
мыуаФиҡ; лайыҡ, лайыҡлы, ш Д онъяларҙың рә
те китә башлагас, Ғиниәттең башында бик мәг күл бер уй тыуҙы, Б. Бикбай. [Шымбай:] — Ә-ә..
Улаймы ни? Бик хуп, бик м әхҡул, кеһ-кеһ..

тикшереүҙән мәгдәм тамаҡ туйҙырып алырга
кәрәк була, М. ҒаФури.
МӘҒДӘН и, 1. Ер аҫты байлығы, ҡаҙылма
байлыҡ; руда. Еттек беҙ таусының ҡашына. Ул
ер соҡой, соҡоп мәгдән эҙләй, мәгдәнгә бай
тауҙың аҫтында, Б. Вәлит. Бөтә мәгдәндәргә
мая — күгәреп ятҡан Уралым бар, Ҡ. аралбаев.
2. Металл. Ирәндеккәй тауында, бик ҙур завод
бар, унда — мәгдән ҡайната, С. Кулибай.
МӘҒДӘНИ [гәр,] с. Ҡаҙылдыҡ байлыҡҡа
мөнәсәбәтле. Мәгдәни байлыҡтар,
МӘҒДӘНСЕ и, иҫк. Металлург. Шәмси мәгдәнселәр сьезында Зөләйханы ң атаһы Шафиков
менән осрашты, Ғ, Хәйри.
МӘҒЖҮН [гәр , ] и, иҫк, Мәк орлоғо, әФиүн
кеүек нәмәләрҙән яһалған иҫерткес, миңрәүләткес матдә. Мәгжүн сәйнәу \ ■ [Мәжит:] Мәгжүн

тигән нәмәне ашаһаң, кәйефте килтерә, иҫертә,

3 . Биишева.
□ Мәгҡул булыу урынлы булыу; уңай булыу.

[М улла Шәмсиәгә:] ..һине алыу тураһында тө
шөмдә хоҙай тәгәлә үҙе миңә әшкәртте. Тимәк,
был никах бик мәгҡул буласаҡ. Б. Бикбай.
Мәғҡул күреү (табыу) хуплау. [Садри:] Мин
үҙем дә бер аҙ ябыгыуҙы м әгҡул күрер инем.
Ғ. Ибраһимов.
МӘҒЛҮБ [ғәр.] с. иҫк. кит. Еңелгән, тар-мар
ителгән. М әглүб дошман,
□ М әғлүб булыу еңелеү, тар-мар ителеү. Ға

либ булгандары мәглүб булгандарын ниндәй
иҙә һәм яфа ҡыла, М. ҒаФури. һ ә р ваҡыт мәг
лүб булды, аҫта ҡалды дошманым, Ғ. Иҫәнбирҙин.
МӘҒЛҮМ [гәр,] с, 1. Билдәле, таныш. М әглүм
нәмә, М әглүм эш, ■ Беҙ ,, Зәй н улла ишан мәҙ

рәсәһе янындагы мәглүм мосафирханага төш
төк, М. ҒаФури. Еңеү беҙҙең яҡта икәне мәглүм
ине, И. Насыри.
2. Танылған, күренекле. Ул [Әҙһәм Әлибаев]
шахмат уйнарга яратҡан. Ҙ ур белемле, мәглүм
кешеләргә күңеле тартылган. «ағи ҙел », 1967,

М. ҒаФури.

Мв 1.
□ Мәглүм булыу 1) билдәле булыу. Төндә,

ж үн сәйнәүсе. Сүпле баш мәгжүнселәргә бал
дан артыҡ ләззәте, Я. Юмаев.
М ӘҒЗУБ [гәр ,] с. иҫк, асы уға сәбәп булған,
асыуҙы килтергән. М әгзуб нәмә, Ғәйрел мәғзуби
асыуға сәбәпһеҙ, асыуҙан тыш. Яңынан эшкә
алыуын һорарга ҡарар иттем, Ғәйрел мәгзуби
генә һөрөлгәйнем бит мин, Ғ. Ғүмәр.
МӘҒЗҮМ [гәр, ] и, иҫк, 1. Дин әһеленең улы.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
МӘҒЗУр [ғәр.] с, иҫк, кит, ҒәФү ителгән; ғәФү
ителергә лайыҡ. М әгзур ҡылыҡ, ■ М әгзурмын
инсаф ҡылып ҡараһагыҙ, беҙ байгош бөйөктәр
ҙән аламабыҙ. Кесерәйтһәң, кесерәйтергә мин
яраймын, үҙегеҙ ҙурайырга яраһагыҙ. аҡмулла.
Мөхәббәт әһле ҡайгылы һәм дә мәгзур, М. Ға-

йә иртә менән таңга ҡаршы аҡтарҙың һөжүмгә
киләсәге мәглүм булды. А. Таһиров; 2) тейешле

МӘҒЖҮНОЕ и, иҫк, Мәғжүн тартыусы, мәғ-

Ф У ри.

урынға барып, үҙ тураңда рәсми рәүештә хәбәр
итеү. Военкоматҡа барып мәглүм булыу. Мәғ
лүм булһын[ки] иҫк. ниҙер хәбәр итерҙән алда
әйтелә. [Сабир мулла:] М әглүм булһы н ки беҙ
фәҡирегеҙ бик ауыр хәлдәргә ҡалдыҡ. Б. Ишем
ғол. Мәғлүм итеү белдереү; хәбәр итеү.
МӘҒЛҮМӘТ [гәр.] и. 1. Н иҙеңдер булмышын
асҡан белешмә; хәбәр. Мәглүмәт алыу, М әглүмәт биреү, Мәглүмәт йыйыу, ш Урал — Волга

елкәһендә нефть барлыгы тураһындагы иң
тәүге мәглүмәттәр 18 быуаттың башына һәм
уртаһына тура килә, К. Тимергазин.
2. аң-белем , ғилем. Мәглүмәт алыу, ш [Ғә
зиз:] У ның мәглүмәте ни бары ете класс,

•
Бары менән мәгзур, югына хоҙай әҙер. С. агиш.
МӘҒЛҮМӘТЛЕ с. Белемле, уҡымышлы. М әғ
Әйтем.
МӘҒИШИ [ғәр.] с. иҫк. кит. Тормошҡа бәйле. лүмәтле кеше, Мәглумәтле булыу.
Бик белеүҙер гилем мәгиши ижтиһадтыр, ижти
М ӘҒЛҮМӘТҺЕҘ с. Белемһеҙ, уҡымышһыҙ;
наҙан. Мәглүмәтһеҙ кеше. Мәглүмәтһеҙ булыу.
һад, С. Яҡшығолов.
МӘҒИШӘТ [ғәр.] и, иҫк, кит. Тормош, көнкү
МӘҒМҮМ [ғәр.] с. иҫк. кит. Ҡайғылы, һағыш
реш, донъя. М әҙрәсәлә камил галим була алмалы. [Йософ:] Х әлем дишвар, тәнем мәшрух,
ган, мәгишәттә бер кәсеп тә ҡыла алмаган (М ө
күңелем мәгмүм, нагяһ төштөм был михнәткә
мин бер мазлум. «Й осоФ вә Зөләйха».
нәжәттән).
□
Мәгишәт итеү мәғишәтләнеү. [Садиҡ:]
МӘҒМҮр [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Төҙөкләндерел
гән, төҙөк. Мәгмүр булы у.
Ҡыҙҙар донъяла рәхәт йәшәүҙе ирҙәре менән
ҡулга-ҡул тотоношоп, тыныс эшләп, тыныс мәги
2. Халыҡ йәшәгән (ергә ҡарата).

мәғ

мәғ
[ғәР.] и, иҫк, кит. Йорт, бина.

МӘҒСҮМ [гәр.]

м

с. иҫк. кит. 1. Гөнаһһыҙ, кер
һеҙ, саФ. Мәгсүм бала. Мәгсүм күңел, ш Килсе,
Донъяның аҫтын-өҫкә килтергән, йәннәт кеүек
мәгсүм былбылым, ожмахта үҫкән сөнбөлөм.
гүзәл мәгмүрәләрҙе тетеп йөн иткән утлы һугыш
Ш. Бабич. И ң ваҡытың һинең бишектә тирбәл
туҡта! Ш. Фидаи.
МӘҒРИП [гәр.] и. иҫк. Ҡ ояШ бата торған яҡ; гән сагың, үтер у л мәгсүм ваҡыттарың, кире к и л
мәҫ тагын. С. Яҡшығолов.
көнбайыш. Төндөң кара сапандары китте мәгрип
2. {баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
тарафына, Д. Юлтый.
МӘГСҮМаНӘ [гәр. + фарс. ] р. иҫк. СаФ,
4
Береһе мәғришсә, береЬе мәшрнҡҡа ҡарау
ихлас күңелдән; гөнаһһыҙҙарса. М иңлебәҙәрҙең
төрлө яҡҡа ҡарау. Бер күҙе мәш рикка, бер күҙе
мәгсүманә караган күҙҙәре атаһының аҡтыҡ
мәгрипкә карай. ■ Өйҙәр, ҡаралдылар уҙалырәсемен ала ине. К. Туйкин.
-гаҙалы һалынган. Уларҙың ҡайныһы мәш рикка,
МӘҒОҮМӘ [гәр,] с, иҫк, 1. Гөнаһһыҙ, керһеҙ,
ҡайныһы мәгрипкә ҡарай, аунап китергә әҙер
саФ (ҡатын-ҡыҙҙарға ҡарата). Д онъя шундай
тора. Ғ. Дәүләтшин.
МӘҒрИФӘТ [гәр.] и. аң-белем , культура. мәгсүмә ҡыҙҙар менән тулы булганда мин нисек
үләйем, Ә. Таңғатаров.
Мәгрифәт сырагын ҡулга алып, бейеклеккә
2. {баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
табан ашырбыҙ. С. Ҡудаш . Мәгрифәт эшенә
МӘҒШУҠ[гәр, ] и, иҫк, кит. Һөйөлгән ир кеше.
өлөш индергән был тырыш китапсылар үҙҙә
•
Ғашиҡ саз менән, мәгшуҡ наз менән, йыу
ре хаҡында белешмә ҡалдырмаган. Ә. Х ари
аныр. Әйтем.
сов.
МӘҒШУҠӘ [гәр. ] и. иҫк. кит. Һөйөлгән ҡатынМӘҒрИФӘТСЕ и. аң-белем таратыусы, ағар
ҡыҙ. Ғашиҡтар өсөн мәгшуҡәнең ш ул дәрәжә
тыусы. Ф еодаль дини иҫкелек йоҡоһонан уяны у
илтифаты ла бик ҙур бәхет. М. ҒаФури.
осороноң мәгрифәтсеһе, ш ул дәүерҙең тиңдәш
МӘҒЪЮБ [гәр.] и. иҫк. кит. Ғәйепле кеше;
һеҙ шагиры булган Аҡмулла, С. Ҡудаш . Хөсәипиә
ғәйепләнеүсе. [Хәмит бабай:] Мин гәрсә үлте
мәҙрәсәһе бинаһы мәгрифәтсе М, Бикчурин һәм
реүҙә ҡатнашмаһам да, мулланың тәүге эштә
яҙыусы М, Өмөтбаевтар иҫтәлеген һаҡлап килә,
рендә ҡатнаштым, — тип мәгъюбтәр янына ба
К. Мәргән.
МӘҒРИФӘТОЕЛЕК и, МәғриФәт өлкәһендәге рып ултырҙы. И. Насыри.
МӘҒӘНӘ [гәр.] и. 1. Һүҙҙең, атаманың һ. 6.
эшмәкәрлек. Мәгрифәтселек эше. ■ Башҡорт
билдәле төшөнсәгә эйә булған эске йөкмәткеһе,
халҡының культура тарихында Мөхәмәтсәлим
эстәлеге, һ ү ҙҙең мәгәнәһе. ш һ ә р һөйләмдең
Өмөтбаевтың мәгрифәтселек эшмәкәрлеге ҙур
мәгәнәһенә ныҡлап төшөнөргә тырышып, егет
әһәмиәткә эйә, 3. Шәрҡи.
МӘҒрУр [гәр, ]с, 1. Ү ҙ баһаһын юғары ҡуйып, бөтә зиһенен тупланы. Я. Хамматов. / Әйтергә
теләгән уй-Фекер. Айбулат Котлоярҙың был
үҙен дәрәжәгә тиң һанаусан; ғорур. Мин булыр
уйынлы-ысынлы һүҙҙәренә ни тип тә мәгәнә бирә
инем, әсәй, байраҡ тотҡан мәгрур көрәшсе,
алманы. Һ. Дәүләтшина.
Т. Морат, һ ай, Салауат! М әгрур агам минең!
2. Әһәмиәт, яҡшы һөҙөмтә. Бында тормош,
А яҡ-ҡулы н уның быгауҙар сирек быуат ҡыҫты.
бында эш майҙаны, бында маузуг, бында мә
«ағи ҙел », 1980, № 5.
2. Тышҡы күренеше менән ҙур, мөһабәт. М әг
гәнә бар. Д. Юлтый. [Рәшиҙә:] Ул балаларҙы
уҡытып йөрөүҙән ни мәгәнә сыгыр икән.
рур тауҙар, ■ М әгрур Урал, ата булып, мине
М. Тажи.
итәгендә һөйөп үҫтерҙе, ярҙарына төшһәм, А ги 
ҙелкәй һыу урынына шәрбәт эсерҙе, М. Кәрим.
3. һөйл. Нимәнеңдер үҙенсәлекле тәртибе,
// Быуаттарҙың баш өҫтөнән ҡарап мәгрур тора
яйы. Эштең мәгәнәһен белеп эшләү. Мәгәнә бел
бында ҡаялар. Р. Ниғмәти.
мәгән әҙәпһеҙ кеше.
МӘҒрУраНӘ [гәр, -(- фарс,] р, иҫк, кит, Мәғ
ф Ысын мәғәнәһендә бөтә асылы, булмышы
рур рәүештә. Мәктәп мөгәллиме бәләкәс револю 
менән. Х әҙерге ауыл, уның кешеләре лә бынан
ционерҙың шәкерттәр араһында мәгруранә ба
биш-ун йыл элек булганса түгел. Унда ысын
ҫып торганын күргәс, ҡысҡырып көлөп ебәрә
мәгәнәһендә револю ция бара. М. Тажи.
яҙҙы. Б. Мирзанов.
МӘҒӘНӘЛЕ с. 1. Ҙур йөкмәткеле, эстәлекле.
мәғру рланыу ҡ. Мәғрур гөҫ алыу, мәғрур М әгәнәле һүҙ. ■ Заһит Сафура менән яраты
булыу. Аҡҡош килһә — күлебеҙ бар мәгрурлашыу ының тәрән мәгәнәле булыуына шатланды,
нып йөҙөр өсөн. С. Ҡудаш .
Һ. Дәүләтшина. / Ниндәйҙер мәғәнәгә (1 мәғ.)
МӘҒрУФ [гәр.] с, иҫк. кит. 1. Билдәле, таныл эйә булған; нимәлер аңлатҡан. М әгәнәле ҡараш,
ған. Башҡорттарҙың мәгруф әҙәмдәренең береһе
М әгәнәле итеп күҙ ҡыҫыу, М әгәнәле итеп ҡара
Тажетдин Ялсыголовтыр. М. Һаҙыев. И ҫән ха н 
шыу, ■ Ш әүәли ,, мәгәнәле итеп тамак ҡырып,
дың .. йорто Еҙем ҡәрйәһе булган. Ул хәҙер Со
баш. сайҡап ултырҙы, Б. Бикбай.
ҡор ауылы тип мәгруф. «Башҡорт ш әжәрәләре»,
2.
Мәғәнә (3 мәғ.) белгән, уйлап эш иткән. М ә
1960.
гәнә ле кеше.
2. Изге, яҡшы. М әгруф эш.
МӘҒӘНӘЛӘШ с. Бер үк мәғәнәгә эйә; сино
3. {баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
нимик. М әгәнәләш һүҙҙәр.
МӘҒрӘКӘ [гәР. ] и. иҫк. кит. Һуғыш, яу. Уҙган
МӘҒӘНӘҮИ [гәр.] с, 1. Мәғәнәгә (1 мәғ.) мө
йылдар мәгрәкәһендә Ғәйнә иле уртаһына мең
нәсәбәтле. Мәгәнәүи баҫым.
ләгән урыҫ булкы килеп, арбанан ҡәлгә һугып
2.
Эске донъяға мөнәсәбәтле; рухи. Мәгәнәүи
ятты. «Батыршының хаты».
ҡеүәт, ш Ҡ улыбыҙҙа булган ҡоралдарҙы Дутов,
МӘҒОИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Гөнаһлы эш, К олчак бандаларына ҡаршы йүнәлтергә, өйҙә
гөнаһ. Мәгсиәт ҡылыу.
торгандарыбыҙ ҙа эшсе-крәҫтиән хөкүмәтенә
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М ӘҘЕХ [ғәр.] и, кит. 1. Дан, маҡтау. М әҙех
матди, мәғәнәүи ярҙамда булырга тейешбеҙ,
шиғыры. М әҙех алыу. ■ Улар халыҡ алдында
Ш. Хоҙайбирҙин.
3.
Уй-Фараз өлкәһендәге; Фарази. М әгәнәүи оло м әҙехка лайыҡ булды. Ә. Харисов. / Маҡ
тау шиғыры. М әҙех яҙыу.
донъя, ш Мәгәнәүи дуҫҡа мәҡамда иттихад
2. Дан, хөрмәт. Ҡараһаҡалдың мәҙехе баш
мәшрут имәс, аҡмулла.
ҡорттар араһында көндән-көн арта барған
МӘҒӘНӘҺЕҘ с, 1. Мәғәнәһе (1 мәғ.) булма
М. Һаҙыев.
ған, эске йөкмәТкеһеҙ. Сихыр һәм арбауҙарҙың
□ М әҙех итеү данлау, маҡтау. Ҡараһаҡалды
теле мәгәнәле һүҙҙән ойоштороламы, әллә мәғә

нәһеҙ булып, ҡоро оҡшаш өндәрҙән уҡмашты
рылған көйлө әйтемдән генә торамы? Ғ. ам ан 
тай. / Бер ни аңлатмаған, эстәлекһеҙ; буш. М әғә
нәһеҙ ҡараш. / Килешмәгән, килешһеҙ, урын
һыҙ. Ц М әғәнәһеҙ һорау. М әғәнәһеҙ итеп көлөү.
2. Әһәмиәтһеҙ, яҡшы һөҙөмтә бирмәгән. М ә
ғәнәһеҙ тормош. М әғәнәһеҙ эш. // М әғәнәһеҙ
йәшәү, ш Мәғәнәһеҙгә үткән һәр бер минут көйә
булып киҫә бәғерҙе. М. Хәй. Б ы л ҡаҙыныу уға
мәғәнәһеҙ булып тойолдо. Б. Бикбай.
3. Мәғәнә (3 мәғ.) белмәгән, уйлап э т итмәгән,
уйлап һөйләмәгән. Мәғәнәһеҙ кеше. Ц М әғәнә

һеҙ һөйләү, ш С алих был мәғәнәһеҙҙәр менән
һөйләшеп тороуҙың кәрәген тапманы, С, агиш.
М ӘҒӘНӘҺЕҘЛЕК и, 1. М әғәнәһеҙ булыу си
ф аты, мәғәнә (1 мәғ.) белмәү. М әғәнәһеҙлеккә юл
ҡуйыу.
2. Тормошҡа Файҙаһыҙ, .ярашһыҙ булыу сиФаты; мәғәнәһеҙ (1 мәғ.) булыу. М әғәнәһеҙлек күр
һәтеү, ■ Осраҡлы был хәлдең аҡылга һыймаҫ

мәғәнәһеҙлеге шунда ине: ,, у л төшкән ерҙә
урман юҡ, унда-бында гына берәм-һәрәм ағас
күренә, Ә. Хәкимов.
М ӘҒӘНӘҺЕҘЛӘНДЕРЕҮ ҡ. М әғәнәһеҙ (1,
2 мәғ.) итеү, мәғәнәһеҙгә әйләндереү. Эште мәғә

нәһеҙләндереү,
М ӘҒӘНӘҺЕҘЛӘНЕҮ ҡ. 1. Төшөнсәгә эйә
булған эске йөкмәткене юғалтыу. М әғәнәһеҙлән

гән һүҙ,
2. Мәғәнәһеҙгә (3 мәғ.) әйләнеү.
МӘҒӘр Ә [ғәр,] и, иҫк. Тау ти теге, мәмерйә.

Мәғәрә ауыҙы бик ҙур, таш менән ҡаплап ҡуйы л
ған. «алдар менән Зөһрә».
МӘҒӘТТӘСЕФ [ғәр.] инш. иҫк. кит. Ҡ ы ҙға
нысҡа, үкенескә ҡаршы. Мәғәттәсеф, мәктүп
яғылмай торҙо. М. ҒаФури.
М ӘД[Д] [ғәр.] и. Ғәрәп орФограФияһында:
әлиФ өҫтөнә ҡуйылған оҙон һуҙынҡыны белдер
гән диакритик билдә.
М ӘДЛҮЛ [ғәр.] и. иҫк. кит. Мәғәнә, эстәлек.

М әдлүлен үҙгәртеү.
М ӘДФ ҮН [ғәр.] с. Күмелгән, ерләнгән.
[Аҡмулла] ҡасабә мәҡбәрәһендә мәдфүндер.
Ғ. Барый. Шиғри ут кәфене менән күңелендә
мәдфүндер йәше. Ш. Бабич.
МӘДҺУШ [ғәр.] с. иҫк. кит. Хайран ҡалған,
ғәжәпләнгән. М әдһуш кеше.

мәҙех итеп яҙған шиғырҙар һәр тарафта уҡыла
ине. М. Һаҙыев.
М ӘҘЕХЛ Ә Ү ҡ. кит. Маҡтау, данлау. М өхәб
бәт шиғырҙары .. кешене, уның яҡты тойғоларын
һәм ижади эшмәкәрлеген мәҙехләй, Ә. Харисов.
М Ә ҘИ Х [ғәр, ] и. иҫк, кит. Маҡтаусы, маҡтап
шиғыр яҙыусы.
М Ә ҘК Ү р [ғәр, ] с. иҫк, кит, 1. Юғарыла әйтел
гән, әйтеп үтелгән. Бәйғе, һабантуй кеүек бай

рамдар яһағанда .. етәкселек итергә, мәҙкүр
байрамдарҙың тәртипле, матур булып сығыуына
тырышырға кәрәк. Ғ. Хөсәйенов.
2. Билдәле, таныҡлы. Б үлеп алған ерҙәре мәҙ
күр Ҡазан ҡалаһында кенәгәгә яҙылған, «Баш
ҡорт ш әжәрәләре», 1960.
□ М әҙкүр итеү белдереп, танытып һөйләү.

Рабби кәрим ҡөҙрәте илә мәҙкүр итәм орғатты.
«Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
МӘҘМҮМ [ғәр, ] с, иҫк. кит. Хурлап әрләнгән.
Арыҡ тәнле берәү — мәҙмүм, мәҡһүр, ите бөтөп,
ҡалған тиреғә. X. Ғәбитов.
М Ә Ҙр ӘСӘ [ғәр.] и. Дин әһелдәре, башланғыс
мосолман мәктәптәре өсөн уҡытыусылар, шулай
уҡ Яҡын һәм Урта Көнсығыш илдәрендә дәүләт
аппаратына хеҙмәткәрҙәр әҙерләгән урта һәм
юғары белем бирә торған уҡыу йорто. .. Сафа
Ы рымбурҙың атаҡлы « Х өсәиниә » мәҙрәсәһенә
уҡырға инде. Б. Бикбай. К үҙҙәре яҙы у таныған

ауы л байҙарының барыһы ла йорт үҙәгендәге
мәҙрәсәлә .. уҡыған. Ғ. Дәүләтшин.
М ӘҘХИ Ә [ғәр. ] и. әҙ. 1. Маҡтау шиғыры, маҡ
тау йыры; ода. Ғәли Соҡорой, ғалимдар менән
ярышыр ғилеме, сәсәндәрҙе һүҙһеҙ итер оҫта
теле бар, тип Харис Мөдәрис хаҡында мәҙхиә
ләр яҙа. Ә. Харисов.
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
М ӘҘХИ ӘСЕ и. кит. Маҡтау шиғыры яҙыусы.
Револю цияның хеҙмәтсән масса тарафынан
яһалғанын һәм азатлыҡҡа әле яңы юл ярыла
башлағанын һиҙенеп алған Сәйфи Ҡудаш мәҙ
хиәсе генә булып ҡала алмай. Ғ. Хөсәйенов.
М ӘҘҺӘП [ғәр. ] и. иҫк. кит. 1. Ғилемдәге, ҡараш-Фекерҙәге йүнәлеш.
2. Дин тэғлимәтендәге үҙенә бер төрлө ағым.

Сөнни мәҙһәп.
М ӘҘӘК [ғәр.] с. 1. Көлдөргөс, ҡыҙыҡ; мәрәкә.
Мәҙәк һүҙ.
2. Ҡылығы, ҡыланышы ғәжәп. М әҙәк кеше.
Мәдһуш бУлыУ ғәжәпләнеү. МәдЬУш итеү

□
ғәжәпләндереү.
М Ә ҘБҮ р [ғәр.] с. иҫк. кит. Әйтелеп үткән,
әйтелгән. М әҙбүр фекер.
МӘҘЕ и. Эңерҙән һуңғы ныҡ ҡараңғы булып
киткән мәл. Мәҙе ҡабыу. Мәҙе төшөү, ш Эңер

м әҙәкләү,

төшөп, мәҙе алыуға Ҡ упай теге байҙың утарына
барып ингән (Әкиәттән). М әҙе күҙе булыу мәҙе
яҡынлау. Көн кисләтеп, мәҙе күҙе була башла
ған. Б. Бикбай.

МӘҘӘКЛӘШ ЕҮ ҡ. урт, ҡар. мәҙәкләү 1. М ә
ҙәкләш еп ултырыу.
М ӘҘӘКОЕ и. Ҡыҙыҡ һүҙ оҫтаһы; мәрәкәсе.
Х алы ҡ араһынан сыҡҡан сәсәндәр, әкиәтсе,

М ӘҘӘКЛ Ә Ү ҡ. 1. Мәҙәк һүҙ һөйләү; мәрәкә
ләү. [Ҡотлобай] бейеп йөрөй, үҙе мәҙәкләй,
М. Тажи.
2.
Көлкөгә алып һөйләү; мәрәкәләү. Кешене

мәҙ

мәж

йырсы, мәҙәкселәр, һис шикһеҙ, уй-тойголарын
образлы һәм музыкаль һөйләмдәргә теҙеп биреү
талаитына эйә булгандар. Ғ. амантай.
М ӘҘӘКСЕЛ с. Ҡыҙыҡ һүҙ һөйләүгә, мәрәкә
ләп көлдөрөүгә әүәҫ; мәрәкәсел. М әҙәксел кеше.
М әҙәксел булыу.
М ӘҘӘКСӘН с. диал. Мәрәкәсел.
М ӘҘӘЛЛӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. Хурлыҡ, түбән
лек. Ф әкир меҫкенгә пәруа юк, мәҙәлләт берлә
зар әйләр. Р. Ф әхретдинов.
М ӘҘӘН И [гәр. ] с. кит. 1. аң-белем гә һәм м әҙә
ниәткә мөнәсәбәтле. М әҙәни бәйләнеш. Мәҙәни
эш, ■ һ уңгы йылдарҙа башҡорт эшсәндәре ,,
мәҙәни яҡтан да сагыштыргыһыҙ рәүештә үҫте,
Т. Йәнәби. Етәр ш ул пәрҙәләр, шәлдәр, сапан
дар ҡаплау йөҙгә. Тотоп ирек әләмдәрен, баҫыгыҙ мәҙәни эҙгә. Д. Юлтый.

мәҙәт! — тип Б и ла л карт ҡысҡырыу га бөтә аттар
серәнеп тарта башланы. Т. Хәйбуллин.
М ӘҘӘТКӘр [гәр. + фарс.] и. иҫк. Ярҙамсы.
М ӘҘӘТСЕ и. иҫк. Ярҙамсы. Улар дин һәм
донъя эштәребеҙгә мәҙәтселәр. «Батыршаның

2. аң-белем е һәм дөйөм үҫеш кимәле юғары.

М әҙәни ил. Мәҙәни тормош, ш М әҙәни булган
милләттәр уҙа бара, наҙан милләт туҙан кеүек
туҙа бара. М. ҒаФури. / аң-белем е һәм тәрбиә
кимәле юғары . М әҙәни кеше. // М әҙәни итеп һөй
ләшеү. ш Беҙгә яңы кешеләр — үткер, эш
һөйөүсән, мәҙәни хеҙмәт батырҙары кәрәк.
И. Насыри.
М ӘҘӘНИЛӘШ ЕҮ ҡ. кит. Мәҙәниәткә эйә бу
лыу, мәҙәни булыу. М әҙәниләш еү юлында һеҙ

күңелегеҙ менән дә, көн итмешегеҙ менән дә
хәлле тугандарыгыҙга яҡынлаш ырһыгыҙ, ула р 
ҙы ҡыуып етерһегеҙ. Ф . Иҫәнғолов.
МӘҘӘНИЛӘНГГЕр ЕҮ ҡ. кит. Мәҙәниәткә эйә
итеү; мәҙәниәтле итеү. Артель агзаларының
матди хәле яҡшырыу менән бергә, уларҙы мәҙә
ниләштереү эше лә алга бара, «Совет Башҡор
тостанының ун йылы», 1929.
М ӘҘӘН И ӘТ [гәр.] кит, 1. Кешелек йәмғиәте
нең матди һәм рухи ҡаҙаныштары; культу
ра. М илли мәҙәниәт, ш Бөтә кеш елек донъяһы

нан, мәҙәниәттән айырылып яткан ауылдың
халҡы илле йыл эсендә гүзәл тормош бейеклеге
нә күтәрелде. «Совет Башҡортостаны», 1967,
30 май.
2. аң-белем кимәле, уҡымышлыҡ. [Сәхипгә

рәй Гәүһәргә:] Ошондай һылыу туташ ауылыбыҙга мәҙәниәт таратырга килгән икән, тәгәйен,
уга булырга тейеш. Әйҙә балаларыбыҙҙы аң-белем тауына үрмәләтеп алып менеп китһен.
И. Ғиззәтуллин.
3. Билдәле тәрбиә күнекмәһе, тәрбиәлелек.

Белмәйем, ҡайһы берәүҙәрҙә әле һаман да мәҙә
ниәт етешмәй инде. М. Тажи.
М ӘҘӘНИӘТЛЕ с . кит. аң-белем гә, алдынғы
тәрбиәгә эйә; культуралы. Мәҙәниәтле кеше.
Мәҙәниәтле булыу.
М ӘҘӘН И Ә ТҺЕҘ с. кит. аң-белем е, тәрбиәһе
түбән. Мәҙәниәтһеҙ кеше. Мәҙәниәтһеҙ итеү.
М ӘҘӘТ [гәр.] и. иҫк. Ярҙам. [Нурый бабай]
догаларын .. ҡысҡырып-ҡысҡырып уҡый, шәйе
хенән мәҙәт һорай. Ғ. Ибраһимов. Хоҙайым мәҙәт бирһен аяҡтарга, бер маҡсатҡа талпынган
ҡанаттарга. Ш. Бабич.
ф Мәҙәт биреү ҡеүәтләү; көс биреү. Көрәш 
сене ҡотлап ауылдаштары һөрән һала, мәҙәт би
реп тора. Р. Солтангәрәев. Һеү мәҙәт ярышта
һ. б. әйҙәләп, ҡеүәт биргәндә әйтелә.— һ о п ! һ е ү

М

хаты».
МӘЖ: мәж бУлыУ кинәнешеп, ыгы-зығы булыу,
ҡайнашыу. К үп кеше йыйылды.. Балдар эсеп,

мәж булып, шатлыҡтар ҡылып, бер нисә һүҙ һөй
ләштеләр, «Батыршаның хаты». Мәж килеү зыҡ
ҡубып, ниндәйҙер эш менән булышыу. Быуа
быуырга бөтә булган машинаны сыгарҙылар.
Иртәнән кискә тиклем халыҡ мәж килде, «Совет
Башҡортостаны», 1966, 16 декабрь.
МӘЖаЛ [гәр,] и, иҫк, кит. Көс, түҙемлек. Ул

[М ансур] бөтөнләй гишыҡ әсире булдыгыны аң
ланы, артыҡ мәжалы ҡалманы, Ә. Иҫәнбирҙин.
Ҡурҡыныс хәл. Барын баян итергә юҡ мәжалым,
С. Яҡшығолов.
М ӘЖ БҮр [гәр, ] с. Сараһыҙҙан, ирекһеҙҙән
нимәлер эшләргә тейешле булган.
□
М әжбүр булыу сараһыҙҙан, ирекһеҙҙән ни
мәлер эшләргә тейеш булыу. Лутов был һугыш-

тарҙа еңелеп ҡасырга, Ырымбур тирәһенән ки
тергә мәжбүр була. 3. Шәрҡи. Ғәйни агай..
ахыры бисәһенең һүҙенә күнергә мәжбүр булды.
Т. Йәнәби. М әжбүр итеү сараһыҙлап, ирекһеҙ
ләп ниҙер ҡылдырыу, эшләтеү. Ғәләү менән б ул 

ган бер хәл уны [Тимерҙе] асылып, көлөп ебәрергә
мәжбүр итә. Б. Бикбай. Мәжбүр итте тормош
баш эйергә, буйһонорга. Т. Йәнәби.
М ӘЖ БҮр И [гәр.] с. Үтәлеше һис һүҙһеҙ те
йешле, мотлаҡ булған. Мәжбүри эш. Мәжбүри
уҡытыу, m Ер идаралыгы күрһәткән тәртиптәр
ҙе ригайә ҡылыу урмандан файҙаланыусылар
өсөн мәжбүри. Р. алуш ев. Метр системаһы мәж
бүри рәүештә тормошҡа үткәрелде. С. агиш.
М ӘЖ БҮр ИЛЕК и. М әжбүри булған хәл;
ирекһеҙлек, сараһыҙлыҡ. Мәжбүрилек менән
һөйл. мәжбүри рәүештә. Мәжбүрилек менән эш

ләп йөрөү.
М ӘЖ БҮРИӘТ [гәр. ] и. иҫк. М әжбүрилек.
Яҙыусы дөрөҫлөктө мәжбүриәт .. менән түгел,
бәлки аңлау һәм ышаныу юлы менән танырга
тейеш. С. Ҡудаш . Тау өҫтөндә ер ҡаҙабыҙ мәж
бүриәт өҫтөнән (Бәйеттән).
М ӘЖ БҮр ӘН [гәр. ] р, иҫк. Ирекһеҙ рәүештә;
сараһыҙҙан. Мартты башлап; арт тарафҡа ҡыш
ты ташлап, мәжбүрән ауылыма ҡайттым шәһәр
ҙән. Ш. Бабич.
МӘЖЕҮ ҡ. 1. Йылыла оҙаҡ ятҡандан йомша
рып бөршәйеү; быжыу. Мәжегән картуф.
2. күсм. Булдыҡһыҙланыу, ебеү; мәмәйләнеү.
[Аҡназар — Аҫылбайга:] Йә, мәжегән малай,
һөйлә, ҡайҙа йөрөнөң? М. Тажи. [һы лы убикә:]
Йәш сагым булһа. Ә ллә ҡасан Ю лдыбайҙың ба
шын әйләндергән булыр инем, һеҙҙең кеүек
мәжеп йөрөмәҫ инем. С. МиФтахов.
МӘЖИТ [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Данлы, маҡ
таулы.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӘЖЛЕС [гәр. ] и. 1. Рәсми ултырыш, йыйы
лыш. Кәңәш мәжлесе, ш Татищев доклады бу

йынса Министрҙар мәжлесендә Ырымбур ҡала
һын Ҡ ыҙыл тау тигән урынга күсерергә ҡарар
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бирелде ,М. Һаҙыев. Байрам үткәс, оло бер мәж
лес була, сәркәтип бер ен, рәйес иблис була.

булыу ш ул уҡ мас булыу (тсар. мас 1).
МӘЗАХ и. ҡар. мәҙәк 2.
Ш. Бабич.
МӘЗАХЛАУ ҡ. кар. мәҙәкләү. [Дуңгыҙ:] Кем
2. Ҡунаҡ булышыу өсөн йыйылған йыйын;
булып киттең, Кәзә ҡарт, беҙҙең ата-бабайҙар табын. А ш мәжлесе. Ҡабул мәжлесе. Ҡымыҙ
ҙы м әзахлап ? III. Бабич.
мәжлесе. Туй мәжлесе. ■ Китап кына укыган
МӘЗИН [гәр.] и. Мәсеттә аҙан әйтеүсе; аҙан
кешеләр әйтә, мәжлестәрҙә йырлау мөбах, тип
сы. Ошо шыҡһыҙ шәүлә манаранан аҙан әйтә
(Халыҡ йырынан).
мәзин акшамга. Ғ. Әмири.
• Аштың тәме тоҙ менән, мәжлес йәме һүҙ
МӘЗМУН [гәр. ] и. иҫк. кит. Мәғәнә, эстәлек
менән. Мәҡәл.
Тәрәп мәзмун. ш Ш. Фидаи нәҫер һәм нәҙем мәзМӘЖЛҮБ [гәр.] с. иҫк. кит. Иәлеп ителгән,
мунында төрлө әҙәби парсалар яҙа ла, миңә
тартылған, һиңә бит мәжлүб минең күңелем,
кереп уҡып күрһәтә ине. М. Ғафури.
күҙем. М. ҒафуриМӘЗҺӘР [гәр. ] и. иҫк. кит.: мәзһәр булыу асы
МӘЖМҮҒӘ
кит. Әҙәби йәки баш' Н Т О I[гәр.
СС//у. ]
J и. иҫк.
"Г
- У ----------------Ч,иш
лыу, фаш ителеү. Ғәйебенә күҙ һалма, дуҫтың
Уг т т М I. т тл гг I-Л Р I , f
. -ч ....
ҡа төрлө әҫәрҙәр йыйынтығы. Бойороҡтар мәж
гисмәтемәнзур имәс. Ғәйебе заһир булһа б у л 
мүгәһе. Ҡанундар мәжмүгәһе. ■ Риза Фәхретһын, гәиеое мәзһәр булмаһын. Аҡмулла. Мәҙһәп
диновтың 1874— 1894 йылдарга караган ун том итеү асыу, фаш итеү.
лыҡ ҡулъяҙмалар мәжмүгәһе үҙенә бер урын
МӘЗӘ [фарс.] и. иҫк. кит. 1. Л әззәт, тәм Мәзә
алып тора. Ә. Х арисов.
табыу.
МӘЖМӘҒ [гәр.] U. иҫк, кит. Йыйыла торған
2. Көлкөлө вак хикәйә. Мәзә һөйләү.
урын.
fo 1
^ Һөйл' И(?е Рткес эсемлек; ара
МӘЖНҮН [гәр,] и. 1. Булдыҡһыҙ, йүнһеҙ ке
ҡы. [Зифа:] Сәи эсербеҙ. Сәй янына мәйе лә та
ше; ебегән. [Кәрим:] Белмәйем, был мәжнүндән
былыр. К. Мәргән.
эш сыгармы икән? X. Ибраһимов [Әбүбәкер:]
МӘЙДӘТ[фарс.] с. Бик ваҡ. Әллә ҡара алтын
Ниңә ҡарга кеүек ауыҙыңды асып ҡаттың! Әй дай ялтыраусы мәидәт толомдарың өсөнмө, ҡай
ҙә, тиҙәр бит һиңә, мәжнүн! Р. Ғабдрахма
най ине йөрәгемдә һеҙгә булган дуҫлыҡ, иптәш
лек. Ә. Шакир.
нов.
2. Мөхәббәттән алйыған диуана («Ләйлә вә
МӘЙЕҘ и. һөйл. Кипкән йөзөм.
Мәжнүн» тигән дастандың төп ш әхесе исеме
МӘЙЕЛ1 [гәр.] и. 1. Күңел ятышы, күңел
нән). Ләйлә кеүек зифалыгың егетте мәжнүн
ынтылышы; ҡыҙыҡһыныу, теләк, һабантуй ва
итер. С. Кулибай.
ҡытында халыҡта уйынга, күңел асыу га мәйел
МӘЖРУХ [гәр,] С. иҫк, кит. 1. Яралы, йәрәхәт
ҙур була. Ғ. Хөсәйенов. [Әхсән:] Лавкага ҡуйып
ле. Мәжрух кеше. Мәжрух һалдат. ■ Килтерҙе
ҡараным.. «Бер ҙә мәйелем юҡ, атай, багиҡа
ләр минең алдыма быгауланган мәжрух батырҙы.
берәй хеҙмәткә ҡушһаң, гүзәл булыр ине» ти
Ғ. Әмири. Ц Т уп, мылтыҡ, пулемёт йәҙрәләре
гәс.., Гаулыга ебәрҙем. X. Ибраһимов.
ямгыр кеүек яуа. Бында төрлө ерҙә ыңгырашыу,
2.
эил ф. Ниҙелер кешегә ихтыяр ҡуйғанда
«Санитар! С а н и т а р ! т и п кыскырган ҡот әйтелә. Үҙ мәнеле, көсләшмәйек, ш һ и н е шәкерт
осҡос мәжрухтар тауышы, Ш. Хоҙайбирҙин.
Ғ* Түмәр аЛаМ MUH‘ ЭНеМ" Теләмзһәң, мәйелең.
2. күсм. Кемдер тарафынан рәнйетелгән,
йәбер, ғазап кисергән. Мәжрух йөрәк, ш Күңел
^ МӘЙЕЛ [гәр.] с. Нимәгәлер әүәҫлек, теләге

дәр гиатланырлык нәмә юк, тик йәшле күҙҙәр
бар. Йыраҡта тсан.. Яҡында гел шулай мәжрух
күңелдәр бар. М- Ғафури.
МӘЖҮС [гәр.] и. Мәжүсилек динендәге кеше.
МӘЖҮСИ [гәр.] с. М әжүсилек диненә бәйлә
нешле. Мәжүси халыҡтар, ■ Башҡорттарҙың
динен ҡараһаҡ, борон улар мәжүси булгандар.
X. Әбдрәшит.
МӘЖҮСИЛЕК и. Христиан, буддизм, ислам
диндәренән айырмалы рәүештә күп аллалы (ай,
көн, ут, һынташ һ. б. кеүек нәмәләрҙе алла тип
таныған) боронғо диндәрҙең дөйөм атамаһы.
Мәжүсилек осоро. Мәжүсилек дине, ж Торна

борон-борондан башҡорттарҙа изге кош тип
һаналган, мәжүсилек ваҡытында уга табыныр
булгандар. В. Әхмәҙиев.
МӘЖҺҮЛ [гәр.] с. иҫк. кит. асыҡ түгел, бил
дәһеҙ. Күңелдең иң төбөндә бер төйөн, һис сисел
мәй ул. Быгаса шул көйө торган уның истиҡбалы
мәжһүл. М. ҒафуриМӘЖӘЛЛӘ [гәр.] и, иҫк. Журнал. Ғәлиә лә
Мансурҙың алып килгән газета вә романдарын
шатлана гиатлапа уҡый, бигерәк тә ҡатын-ҡыҙ
донъяһы булган «Ғаләм нисуан» мәжәлләһен
һөйә ине. Ә. Иҫәнбирҙин.
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оулған. һимерергә мәйел кеше, ш [Мөрит Рәм
зи:] Насретдин .. һәр төрлө мәҙәкәрәләргә мәйел
ине,
. Харис. [Ҡарагөлөмбәт] яманлыҡҡа
угры лы кка мәйел булып, берәүҙекен икенсегә
һатыр бу^лган, «Бабсаҡ менән Күсәк».
♦
Мәйел итеү кемдеңдер күңелен ауҙарыу **
ыңғайлатыу; арбау. Ш ул ҡарауы менән у л [ки
лен] Күсәкте айырым ҡайнар мөхәббәт менән
сихырлап, үҙенә мәйел иткәйне. «Бабсаҡ менән
Күсәк».
vJ-лга!?
^ 1ШЛ' Б эйел- М әйел аҙыу.
МӘИЕЛСӘ р. һәйл. Ҡулдан, хәлдән килгәнсә

теләгәнсә.

'

МӘЙЕТ [гәр.] и. Үле кәүҙә; үлек. Оло мәйет.
Мәйетте ерләү, m Тере сагында бик бәләкәй
күренгән Майгөл әбейҙең мәйете оҙон бу!ы п
урындыҡ буйында ята. К. Мәргән. Ана юл ситтә
рендә тәүге мәйеттәр ята, тирә-яҡта яралы 
лар ыңгыраша. Д. Исламов. Мәйет өҫтө мәйет
булған урын. Мәйет өҫтөндә гәйеп һөйләмәйҙәр.
♦
Мәйет сыҡҡан кеүек күңелһеҙ, ҡотһоҙ өйгә
ҡарата әйтелә. Тере мәйет 1) бик насар хәлдәге
ауырыу кешегә ҡарата әйтелә; 2) бер ни менән
ҡыҙыҡһынмаған дәртһеҙ кешегә ҡарата әйтелә

МӘЙ
Мещан бәхете менән гүмер итеү тере мәйет яһай
үҙеңде, М. Хәй.
М Э Й Е Т Х а н а [гәр. + фарс.] и, иҫк. Мәйеттәр
ҡуя торған йорт, бүлмә; морг.
МӘЙЕШЕҮ ҡ. һөйл, аҫҡ а табан бөгөлөп тө
шөү; эйелеү. Ҡар баҫып ҡайындар мәйешкән.
Мәйешеп төшөү күсм. ауырлыҡҡа, ҡыйынлыҡ
ҡа бирешеп, ҡаушап ҡалыу.
М ЭЙКЭМ и. диал. Оүмесбаш.
МӘЙМҮН [гәр.] и. ҡар. маймыл.
М ӘЙРЕН и. Балыҡ һеңере.
МӘЙТӘМ инш. Үҙ һүҙеңде, үҙ Фекереңде әйт
кәндә ҡулланыла. Мәйтәм,— тине у л [Ғибаҙул
ла], ҡыйыулана төшөп, — әллә һеҙҙең машина

менән шыйлатып ҡына миңә барып тамаҡ туйҙы
рып киләбеҙме, тим Д. И сламов.— Уныһы ш улай
ҡустым, мәйтәм, кәңәшләшеберәк, бергәләберәк
эш итергә кәрәк беҙгә. Я. Хамматов.
М Ә Й Х ан а [фарс. ] и. иҫк. Иҫерткес эсемлек
тәр эсә торған йорт.
ф М әйхана кнлеү диал. ығы-зығы булыу, мыж
килеү. Бала-сағанан башлап ҡарт әбейҙәргә тик
лем шаулаша, гөрләй, мәйхана килә. Ш. Шәһәр.
МӘЙХУР [фарс. ] и. иҫк. Эскесе.
МӘЙШЕЛДӘК с. һөйл. Бөгөлөп-Һығылып
тороусан. М әйш елдәк сыбыҡ.
МӘЙШ ЕЛДӘҮ ҡ. Бөгөлөп-Һығылып тороу.

М әйш елдәп торган таяҡ. ш Оҙон арбаның үрә
сәһе ауыр йөк тейәгәндә мәйшелдәп бара.
МӘЙШӘЙЕҮ 7с. диал. йәм ш әйеү.
МӘК [рус. мак] и. 1. Йомро ҡуҙағы эсендә

мәк

м

лыҡ, яуыз ниәтле аҫтыртын эш. М әкер ҡороу.
// Мәкер кеше. ■ Я уга сапҡан батырга ҡалҡан

булган Уралтау, мәкер килмешәктәрҙең йәнен
ҡыйган Уралтау. А. Игебаев. Ф екерендә мәкер
менән хәйлә тулыҡ, сирҡанмайҙгяр халыҡты а л
дан тороп (Бәйеттән).
М ӘКЕРЛЕ с. аҫтыртын уҫал, аҫтыртын яуыз.
М әкерле дошман. М әкерле хәйлә. М әкерле уй.
М әкерле рәүештә һугыш башлау. ■ Асанбай бер
ҡатлы дин-шәриғәт ҡоло түгел, у л — ҡурҡыныс
һәм мәкерле кеше. И. Кинйәбулатов.
М ӘКЕр ЛЕК и. аҫтыртын эшләнгән яуызлыҡ.
Ү ҙ файҙаһы өсөн һәр төрлө мәкерлеккә әҙер
торган кеше у л Бәҙри. Д. Исламов. Дошман
ҡараңғылыҡҡа ышыҡланып күпме мәкерлек
әҙерләй. X. Ғиләжев. Мәкерлектең тауышы юҡ,
мин үткәрҙем уны һанап. Ул һалдатты аңғар
маҫтан яралаған пуля һымаҡ. М. Кәрим.
М ӘКИНӘ [рус. мякина] и. диал. 1. ҡар.
әүрәү 2.
2. ҡар. көрпә 1 1.
ф Мәкинә баш диал. тиҙ онотоусан, хәтерһеҙ;
һыу мейе.
М Ә К К Ә ? [ғәр.] и. Мәкерле кеше.
М ӘКЛЕ с. Мәк ҡатнаштырылған, мәк һалын
ған, мәк һибелгән. М әкле икмәк.
М ӘКЛӘНЕҮ ҡ. Мәктең башы төймәләнеү,
тумалыу. М әкләнеү дәүере.
М ӘКЛӘҮ ҡ. Мәк ҡушыу; мәкле итеү. М әкләп

икмәк бешереү. Бәлеш өҫтөн мәкләү.
М ӘКр УҺ [ғәр, ] с. иҫк. кит, 1. Н асар, яман.
М әкруһ булыу.
ваҡ ҡына ҡара орлоғо булған матур эре сәскәле
2.
Шәриғәт хупламаған, кире ҡаҡҡан. М әкруһ
үҫемлек. Мәк сәскәһе. М әк орлого. М әк сәсеү.
■
Мәк сәскәһе бурҙат, алһыу була, ҡып-ҡыҙылы эш ҡылыу.
М ӘКр УҺЛЫ Ҡ и. Шәриғәттең хупламауы, шә
була, көрәне, К. Кинйәбулатова. Мәк башы мәк
риғәт кире ҡаҡҡан хәл. Хәҙрәт .. Йәмилдең папи
тең орлоҡло ҡуҙағы. ӘФйүн мәге орлоғонан
росын мәкруһлыҡтан сығарырға дәлилдәр килте
әФйүн алыу әсән үҫтерелә торған мәк.
реп: «Тәмәкене уны ,. дин ҡәрҙәштәребеҙ булган
2. Шул үҫемлектең орлоғо. Мәк майы,
төрөк илендәге ғибәҙәт йорттары эсендә лә тар
3. Мәктәр, мәк Һымаҡтар бот. Ике ө л ө ш л ө
талар. Унан бер зарар ҙа юҡ » ,— тип хәләлләп
үҫемлектәр ғаиләһе (мәк, һөйәл үләне һ. б.).
маташа ине. И. Насыри.
МӘКаН [гәр, ] и, иҫк. 1. Берәй нәмәнең, хәлМ ӘКТҮП [ғәр. ] и. иҫк. Хат йәки башҡа яҙма
ваҡиғаның урыны. Ул мәканда ш ул ҡәҙәр б у л 
мөрәжәғәт. Н еплю ев Н урғәле ханға мәктүптәр,
ды сорур, у л сорурга бәлки лайыҡтыр горур.
һәҙиәләр күндереп, ҡаҙаҡтарҙы башҡорттарға
М. Өмөтбаев.
ҡатнашыуҙан тыйып тоторға ҡуша. М. Һаҙы
2. Йәшәгән урын; төйәк. Мәканым минең ят
ев.
ҡан — аты зиндан, һәр төрлө әҙәме бар яфа ҡы л
ган, аҡмулла.
МӘКТӘП [ғәр.] и. 1. Йәш быуынға дөйөм бе
3. күсм. һир. Кешенең тотҡан урыны, дәр ә
лем һәм тәрбиә бирә торған уҡыу йорто һәм шул
ж әһе.
уҡыу йорто урынлашҡан бина. А уы л мәктәбе.
□
Мәкан булыу урынлашыу. Йәһәннәмдә мә- Мәктәп асыу. Мәктәп балалары. Мәктәп дирек
кан булһаң, нәүхефөргғядың ҡани (Бәйеттән).
торы. ш [Ҡарт:] Ана тегенеһе, күпер төбөндәге
Мәкан итеү урын алыу, биләү, һаҡмар, Эйек,
таҡта түбәлеһе, мәктәп була инде. М. Тажи.
Әйҙәрҙе — атам барын мәкан иткән. «И ҙеүкәй
Башланғыс мәктәп тәүге белем нигеҙҙәрен бирә
менән Мораҙым». Мәкан тотоу урынлашыу. Ошо
торған өс йыллыҡ мәктәп. Дини мәктәп иҫк. уҡы
ергә мин яңы тоттом мәкан. Ш. Бабич.
тыу нигеҙендә дин тәғлимәттәре һалынған өсМӘКаНӘТ [ғәР.] и. иҫк. ҡар. мәкан 1, 2. дүрт йыллыҡ мәктәп. Ҡөрьән, әфтиәк ятлауҙан
Мәсем хан — мосолман хан, төрки заты, .. Ағиғибәрәт булған дини мәктәп .. минең алты йыл
ҙелдең буйы булган мәканәте. «Бабсаҡ менән
ғүмеремде һәләк итте. Б. Ишемғол. Интернат
Күсәк».
МӘКЕ и. Һыу алыу, мал эсереү өсөн боҙға
уйылған тишек. М әке уйыу. Мәке ауыҙы,

ш Емеш .. көйәнтә башы менән йоҡа гына боҙҙо
сайрата һугып, мәке асты. 3. Биишева.
М ӘК ЕБаШ и. диал. Шишмә башы.
М ӘКЕр [гәр.] и. аҫтыртын эшләнгән яуы з

лы мәктәп белем һәм тәрбиә биреү менән бер
рәттән ситтән килгән уҡыусыларҙы ятаҡ менән
тәьмин иткән урта мәктәп. Ибтидаи мәктәп иҫк.
башланғыс мәктәп. Киске мәктәп эшләгән кеше
ләрҙе кис уҡыта торған мәктәп. Наҙанлыҡты
бөтөрөү мәктәбе культура революцияһы осорон
дағы ололар мәктәбе. Оҙайтылған көнлө мәкТәп
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ҡыу-уҡьггыу һәм тәрбиә эшен яҡшыртыу ниәендә уҡыусы балаларҙы дәрестән һуң эш көнө
>өткәнсе уҡытыусылар ҡарамағында ҡалдырған
мәктәп. Урта мәктәп урта белем бирә торған ун
йыллыҡ мәктәп. Эшсе йәштәр мәктәбе ҡар, киске
нәктәп.
2. М ахсус белем бирә торған уҡыу йорто.

Музыка мәктәбе. Спорт мәктәбе, һөнәрселәр
мәктәбе,
3. Ниндәйҙер эш барышында тупланған тәж 
рибә, алынған белем; күнекмә. Тормош мәктәбе,
■ Тыныс хеҙмәт һагында у яу торган Совет

Армияһы беҙҙең йәштәрҙе боевой һәм политик
яҡтан әҙерләүҙең иң яҡшы мәктәбе булы п тора,
Ғ. Рамазанов.
4. Әҙәбиәт, сәнғәт, Фән, ижтимағи-политик
Фекерләү өлкәһендәге ҡараштар, методтар,
йүнәлеш, ағым. Башҡорт тел гилемендәге

Ж, Ғ. Кейекбаев мәктәбе,
М Ә К Т Ә П Д ар [гәр, -j- фарс,] и, иҫк. Мәктәп
тотҡан кеше, мәктәп хужаһы.
М ӘКТӘПКӘСӘ с. Уҡырға төшкәнгә тиклем.

Мәктәпкәсә йәштәге балалар, ш Балаларҙы ң
төп тормош гәҙәттәре мәктәпкәсә йәштә тәрби
әләнә, «Башҡортостан уҡытыусыһы», 1969,
№ 5.
МӘКҮШ ТӘҮ ҡ, диал. Киңгәү.
МӘ-КӘ-КӘ оҡш, Кәзә-Һарыҡ баҡырған тау
ышты белдергән һүҙ. Бер көндө алты кәзә сыгып

киткән ҡырҙарга, үлән ашап йөрөргә, мә-кә-кә
тип йырларга. Ғ. Ғүмәр.
МӘКӘЛӘҮ ҡ. диал. Һупалау. Улар [пленныйҙар] русса мәкәләп маташа. Ж. Кейекбаев.
МӘКӘН с. диал. Йәмшек танаулы. М әкән
кеше.
МӘКӘр ЙӘ 1 и. диал. Мәрйен.
МӘКӘр ЙӘ 2 и. диал. Ваҡ ау, сабаҡ ауы.
МӘКӘТИН и. Бер башҡорт ырыуының исеме.
М ӘҠ БУЛ [гәр.] с. иҫк. кит. Ҡ абул күрелгән,
ҡабул ителгән; яраҡлы. М әҡбүл һүҙ. ш Йәрмәкиҙең муллалыҡта тормагы м әгҡул түгел, ниш
ләйһең шунан бүтән юл беҙҙә һис м әҡбул түгел.
Ш. Бабич.
М ӘҠ БӘр Ә [гәр.] и. иҫк. Кеше ерләнгән урын;
ҡәберлек.
МӘҠЛУҒ [гәр. ] с. иҫк. кит. Ҡуптарылған,
йолҡолған. Агыр улмыштыр уга тәрҡ мәҡлуг,
әсирәткә алубән ҡаты мәлфуф. С. Яҡшығолов.
М ӘҠ СУД [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Маҡсат иткән,
теләгән нәмә.
2. Маҡсат.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӘҠ ҺҮр [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡ әһәрле, йәберле.

МӘЛ
ф һ ү ҙ күрке мәҡәл менән. Әйтем. Ир матур
һаҡал менән, һүҙ матур мәҡәл менән. Әйтем.
М әкәл әйткән — юл өйрәткән, әйтем әйткән —
күңел йыуатҡан. Әйтем.
МӘҠӘЛЛӘШ ЕҮ ҡ. Мәҡәлгә әйләнеү, мәҡәл
хәленә килеү. М әҡәлләш кән фекер,
МӘҠӘЛЛӘШ ТЕр ЕҮ ҡ. Мәҡәлгә әйләндереп
әйтеү, мәҡәл итеү. Х алы ҡ йәмгиәттәге синфи

бүленеш, синфи көрәш хәлдә.рен мәҡәлләштер
гән. Ғ. амантай.
МӘҠӘЛӘ [гәр.] и. Ғилми йәки публицистик
стилдә яҙылған һәм газета-журналда, берәй
йыйынтыҡта баҫылып сыҡҡан бәләкәй күләмле
хәбәр. Баш мәҡәлә. Ғилми мәҡәлә. М әҡәлә яҙыу,
■ Ҡ айнап торган тормош ҡаҙанынан хәбәр,
шигыр, мәҡәләләр .. алып яҙыла. Ғ. Хәйри.
МӘЛ 1 и. 1. Нимәлер өсөн билдәле бер ваҡыт,
тейешле ваҡыт. Сәсеү мәле. Урак мәле. Мәлен

белеү, ш һ ә р бер емеш үҙ мәлендә бешә, ваҡы
тынан уҙһа өҙөлөп төшә. һ әр бер эште эшлә үҙ
мәлендә, Ҡ. Даян. Ниндәйҙер эш-хәл, ваҡиға ме
нән билдәләнгән ваҡыт, осор. Ошо күренеш
аша шагир мәлдең ҡатмарлы ситуацияһын кәү
ҙәләндерергә ынтылыш яһай, Ғ. Хөсәйенов.
һугы ш м әле. Ауыр, Ә мин әйҙә. Кескәйҙәргә
әсәй, атай ҙа. Атай ситтә. Әсәй үлеп китте, ү л 
гәндәр ш ул кире ҡайтмайҙар. К. Кинйәбула
това.
2. Көн, тәүлектең нимә менәндер билдәләнгән
ваҡыты; саҡ. Йоҡларга ятҡан мәл. Уңай мәл.

ш һ ү ҙ оҙаҡҡа барманы. Көн кискә ауышып,
эңер мәле етеп килә ине. Ш. Шәһәр. Көнсыгышта таң атҡан бер мәлдә көнбайышты ялҡын
ялманы. М. Кәрим.
3. Йылдың тәбиғәттәге үҙгәреш менән билдә
ләнгән айырым бер осоро; миҙгел. Көҙ мәле.

Ҡышҡы мәлдә, ш Яҙгы ташҡындар мәле, кескәй
йылгалар ҙа ярҙарынан сыҡҡан. Ҡайҙа ҡарама
һыу, батҡаҡлыҡ, юл юҡ. Д. Исламов.
ф Бер мәл берҙән бер ваҡыт, бер заман. Бер
мәл уң яҡ ситтә тауыш ҡупты, йөрәк өҙөп кемдер
аҡырҙы. Ғ. Сәләм. Эҫе мәлдә һуң булмаҫ борон,
ваҡытында.
МӘЛ 2 и. диал. Әмәл. Атаҡайым мине йәшләй
бирҙең, аҫраркай мәлең юҡмы ни? (Сеңләүҙән).
МӘЛаИК [гәр.] и. ҡар. мәләк. М инең күңе

Иблис, мин әҙәмдән артыгыраҡмын, тип маҡтан
ды, шуның өсөн һәм. донъяла хур вә мәкһүр б ул 
ды. М. Өмөтбаев.
МӘҠӘЛ [гәр,] и. Тормош тәжрибәһенән

лемдә ай-йондоҙҙар, мәлаиктар барыһы йоҡлай
ҙар. Д. Юлтый.
МӘЛҒҮН [гәр.] с. 1. Ләғнәт ителгән, ҡәһәр
ләнгән, нәФрәт уятҡан; ләғин. М әлгүн кеше.
Ц Я уы з мәлгүн. ш Теге мәлгүн көстәр, алтын
таждар, карагандар фәҡәт үҙ яйын. Д. Юлтый.
Салауаттың тогро дуҫтары мәлгүн дошмандарҙы
көл яһар (Халыҡ йырынан). / Әрләгәндә, яман
лағанда әйтелә. Тагы бер кош ояһын туҙҙырҙыгыҙмы әллә, мәлгүндәр. Ә. Вахитов. Ләстит
һатырга, шапырынырга ярата торгайны, мәлгүн,

сығып, ыҡсым ғына итеп әйтелгән тәрән мәғәнәле
тапҡыр һүҙ. М әҡәл әйтеү, ■ М әҡәлдәр ,, бик

С. Кулибай.
2. и, мәг. Шайтан. Ергә аттыҡ беҙ быны [иблис

борон замандарҙан уҡ кешене әхлаҡ-тәртипкә,
аҡылга өйрәтеү өсөн ҡулланы лган. Ж. Кейек
баев. М әҡәл — халыҡ ижадының иң боронго төр
ҙәренең береһе. К. Әхмәтйәнов. «И лле йылда ил
яңырыр » ,— ти башҡорт халы ҡ мәҡәле. М. Х ис

те] мәхрүм итеп, барса шайтандарга баш мәлгүн
итеп. Ш. Бабич.

мәтов.

+ Д әж ж әл мәлгүн дини хөрәФәтсә, ҡиәмәт
булыр алдынан сығасаҡ бер алдаҡсы; дәжжәл.
МӘЛҒӘНӘТ [гәр.] и. иҫк. Ләғнәт итерлек эшхәл, нәмә.

мәм

мәл
МӘЛГӘНЭТЛЕ с, иҫк. Ләғнәтле, ҡарғышланған. Агы уланы ап-аҡ тормошомдо мәлгәнәтле
ҡара күңелдәр, X. Ғәбитов.
М ӘЛДЕРӘҮ ҡ. диал. М әлйерәү.
МЭЛЕМ и, диал, һеләүһен.
М ЭЛЕС и, һөйл. Һарыҡтың киң, яҫы ҡойроҡло
бер тоҡомо. // М әлес һарыҡ,
МӘЛИКӘ [гәр, ] и, 1. Ҡатын батша.
2. Батша ҡатыны; ханса.
3. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
М ЭЛ И Х [гәр,] с, иҫк, кит, 1. Һөйкөмлө, яғым
лы. М әлих кеше, М әлих булыу.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӘЛЙЕРӘТЕҮ ҡ. Быуындан яҙҙырыу; хәл
һеҙләндереү, бәлйерәтеү.
МӘЛЙЕр ӘҮ ҡ. 1. ауы ры уҙан йәки башҡа
сәбәптән көс-хәл бөтөп, быуын һыҙланып ҡалыу;
хәлһеҙләнеү, бәлйерәү. Вәлетдин мәлйерәп бөт

кән оләсәһе Ғизелниса ҡарсыҡ менән икәү генә
тора. М. Кәрим.
2. күсм. Ихтыяр көсөн юғалтып ҡаушап ҡа
лыу. [Мораҙым:] Н иш ләп һуң әле ошо йәш кенә
ҡыҙ алдында мәлйерәп төштөм. Ғ. Әмири. [Ғәй
шә — М әрзиәгә:] Ярар, мәлйерәмә, Әсәй кеше
бер ҡаҡһа, йөҙ һөйөр. С. Кулибай.
МӘЛЙЕҮ ҡ. диал. М әлйерәү.
М ӘЛКЕҮ ҡ. диал. ҡар. мәлйерәү 2.
МӘЛЛЕ 1 с. Тейешле ваҡытҡа, Форсатҡа
ярашлы булған; ваҡытлы. Бынау ямгыр бик м әл
ле булды әле, хәҙер китә инде игендәр күтәрелеп.
М Ә Л Л Е 2 с. диал. Ниҙелер башҡарырлыҡ
көсө, хәле булған.
• Сәмле кеше, мәлле кеше. Әйтем.
МӘЛЛӘ и. иҫк. Тула һымағыраҡ ҡалын ҡаты
йөн туҡыма. Ҡ алын мәллә. // М әллә бишмәт.
■ Өҫтөнә ҡара мәлләнән тегелгән бөрмә билле

сәкмән

кейгән

һимеҙ

битле хужа

күренде.

Н. Ҡәрип.
М ӘЛ Ф УФ [гәр.] с, иҫк. кит. Ураулы, төрөүле.

Агыр улмыштыр уга торҡ мәҡлуг, әсирәткә
алубән ҡаты мәлфуф. С. Яҡшығолов.
М ӘЛҺЕҘ 1 с. Ваҡытҡа ярашһыҙ; ваҡытһыҙ.
М әлһеҙ ҡунаҡ . М әлһеҙ ямгыр. Ц М әлһеҙ йөрөү.
М әлһеҙ ҡайтыу. ■ Йәшә тормош! Беҙҙең илдә
мәлһеҙ үлем тамыры киҫелә. Б. Бикбай, һугы ш ,
һугыш.. Беҙ үҫтергән гөлдәр тейешме ни мәлһеҙ
һулырга? Р. Бикбаев.
М ӘЛҺЕҘ 2 с. диал. Н иҙер башҡарырлыҡ көсө,
хәле булмаған. М әлһеҙ кеше. ш Баҡсала йөрөп
туйгас, мәлһеҙ булып арыгас, ҡунаҡтар өйгә
ҡайта. 3 . Биишева.
МӘЛӘК [гәр.] и. кит. Ф әрештә, мәлаик. Бер
мәләк тә ҡаҡмаһын зекри ҡанатын өн менән.
Д. Юлтый. Н урлы шәфҡәттән яралган бер мәләктәй саф ҡатын. Ш. Бабич.
М ӘЛӘКҮТ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Батшалыҡ.
2. Дини хөрәФәт буйынса рухтар, Фәрештәләр
донъяһы.
МӘЛӘКӘ [гәр.] и. иҫк. Эш барышында ү ҙ 
ләштерелгән оҫталыҡ; тәжрибә. М әләкә х а 

сил итеү.
МӘЛӘҮ и. Үлән тамыры ҡаҙа торған үткер
осло таяҡ. О сло мәләү, н М әләү тотоп тауҙан
йыуа ҡаҙҙым, үлән тамырҙары кимерҙем. Б. В ә
лит .

МӘЛӘҮЛӘҮ ҡ.

М
М әләү менән соҡоу, һары на

м әләүләү.

МӘЛӘШӘҮ и.
МӘМаТ [гәр.]

диал. Мәләү.
и. иҫк. кит. Үлем. Ш улай итеп
үҙ-ара талаш берлән милләттең мәматына янашабыҙ. М. Татлыбаев.
МӘМДУХ [гәр.] с. иҫк. кит. Маҡтаулы, маҡ
тауға лайыҡ. М әмдух кеше. М әмдух булыу.
МӘМЕЛДӘК с. һөйл. Күп һөйләүсән; ләпел
дәк.

МӘМЕЛДӘҮ ҡ. һөйл. Күп итеп өҙлөкһөҙ һөй
ләү; ләпелдәү. Ғәбделминов .. һүҙҙәрен һуҙып,

туҡтауһыҙ мәмелдәй, тамашасыларҙа көлкө бер
меҫкен тәьҫире ҡалдыра. Р. Ниғмәти.
МӘМЕРЙӘ [гәр. ] и. Ер аҫтында барлыҡҡа
килгән ҡыуышлыҡ; тау тишеге. Ш үлгән мәмер
йәһе. Мәмерйә ауыҙы. М әмерйәле тау. ш Мә
мерйәләр эзбизташ, гипс, доломит, тоҙ кеүек
һыуҙа тиҙ ирей торган тоҡом булган ерҙә осрай.
М. Хисмәтов.

МӘМЕШ с. һөйл. Булдыҡһыҙ, ебегән; мәмәй.
Мәмеш кеше. Мәмеш булыу.
МӘМЕШЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. Мәмеш булыу, мә
мәйләнеү.
МӘМЕШӘК и. диал. Энәлек. Мәмешәк йы
йыу.

МӘМЛҮК [гәр.] и. тар. Мысыр солтандары
ның ҡол ителгән төрки халыҡтарҙан һәм ҡайһы
бер Кавказ халыҡтарынан төҙөгән һайланма
ғәскәрендәге яугир. Египеттагы Әйүптәр дина
стияһының һуңгы батшалар заманында .. ҡол
ителгән кешеләрҙән төҙөлгән махсус гвардия
булган. Бы л һугышсыларҙы мәмлүктәр тип йө
рөткәндәр. Ә. Харисов.
МӘМЛӘКӘТ [гәр.] и. Дәүләт, ил. Сит мәмлә
кәт кешеһе, ш Киткән бәлә, киткән һәләкәт.
Еңеү туйын иткән мәмләкәт, илгә кире ҡайтҡан
бәрәкәт, М. Кәрим.
мәм-мәм и, бал, аҙы ҡ , ашамлыҡ. Мәм-мәм
бешереү, Мәм-мәм биреү,
МӘМНУҒ [гәр,] с, иҫк, кит. Тыйылған. Мәмнуг булыу, ш Ошо көнгә саҡлы ҡаҙаҡ халҡына
рәсми һүрәттә мәҙрәсә һалмаҡ мәмнуг ине, инде
ихтыяр лыҡ бирелде, М. ҒаФури.
МӘМНҮН [гәр,] с, иҫк, кит. Риза, ҡәнәғәт.
М әмнүн итеү, ш Тыңлаусылар ҡарттың әкиәте
нән барыһы ла мәмнүн булды, С. Ҡудаш .
МӘМНҮНИӘТ [гәр,] и, иҫк, кит. Ризалыҡ,
ҡәнәғәтлек тойғоһо. «Мәжит Ғафуриҙы киләһе
кесаҙнага ҡунаҡҡа саҡырып ҡайттым. Ул бик
ҙур мәмнүниәт менән килергә булды » ,— тине
Харис. С. Ҡудаш .
МӘМТӘКӘ и. диал. Бәпембә. Мәмтәкә сәс
кәһе.
МӘМӘЙ и. 1. бал. Тәмле аҙыҡ. Мәмәй беше
реү. Мәмәй һорау. ■ Мәмәй бирҙем, тәтәй бир
ҙем,, арҡаһынан тотоп һөйҙөм, К. Кинйәбула
това.
2. (йәки мәмәй ауыҙ) күсм, Эшкә-нигә булдыҡ
һыҙ; йомшаҡ, ебегән кеше. Й ыһаннурҙы ата-

әсәһе ҡартайгансы ҡулына эш тейгеҙмәй үҫтер
мәһә, ш ул тиклем мәмәй ҙә булмаҫ ине. Н. Му
син. [Ҡаһымбай:] Беҙ генә у л мәмәй ауыҙҙар,
үҙ хаҡыбыҙҙы үҙебеҙ яулай алмайбыҙ, И. Ғиззә
туллин.
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МӘМӘЙЛӘНЕҮ ҡ. Булдьгкһыҙльгк, йомшаҡкүрһәтеү; мәмәй ауыҙ булыу. Б еҙҙең граж)анлыгыбыҙ аҡ гвардиясыларыбыҙ менән һугы-

МӘНСаБ [гәр.] и. иҫк. кит. ВазиФалы урын,
хеҙмәт урыны. Бер кешенең башына һеңгән ике

иыу йылдарында сыныҡты,. М әмәйләнеп торор
:аҡ түгел ине. Кеш еләр тәүәккәл, ҡоростай ныҡ
5у лып үҫте. «ағи ҙел», 1968, № 4.
М ӘЪ-М ӘЪ: мәъ-мәъ ИТеү бал. Һуғыу.
МӘН 1 [гәр.] и, иҫк. Зат, шәхес; кемсә. К үп
шмандан бире көткән мән килә, Ш. Бабич.
МӘН 2 [гәр.] и, иҫк, ауырлыҡ үлсәү берәмеге

мәнсаб тәме, ҡулда мәнсаб юҡ ваҡытта был
кеше ысын хөр ине. М. ҒаФури.
М ӘНСУБ [гәр.] с. иҫк. кит. Кем йәки нимәгә
лер бәйле, мөнәсәбәтле булған. Ф әнгә мәнсуб
эш. п Беҙҙен бабаларыбыҙҙың шәжәрәләре мең
һаҙаҡлы Урҙас бейгә мәнсуб була. «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960. Кеше шелтәһе һис үтмәҫ
күңелгә, әгәр булһа гишыҡ сын гишыҡҡа мәнсуб,

дөйөм м ә н — 898,5 г, Тәбриз мәне — 2,944 кг,
паһ мәне — 5,888 кг).
МӘН 3 и, һөйл. Мәне. Мән белмәү. Мән белмә

М. ҒаФури.
М ӘНСУХ [гәр,] с, иҫк, кит. Юҡҡа сыҡҡан,
яраҡлығы бөткән. Иҫкеһеме, яңыһымы,, ҡайһы

гән кеше.

мәнсух, ҡайһы насих, уныһын инде һин айыр.

и, ҡар, мәнзил.
МӘНБӘҒ [гәр,] и, иҫк, кит, ҡар, сы ған аҡ 1.
Байлыҡ мәнбәге. Матурлыҡ мәнбәге, ■ Ҡабыҡ
әҙерләү өсөн мәнбәг булып хеҙмәт иткән ҡара
тал бар. «Совет Батҡортостаны ң ун йылы»,

Ш. Бабич.
□ М әнсух булыу юҡҡа сығыу. М әнсух булыр

МӘНаЗИЛ [гәр,]

1929.
МӘНҒӘШӘр и, диал. Мөншөгөр.
МӘНДӘШ и. Төп ягы йыуан, осо нәҙек, ныҡ
ботаҡлы булып, төҙөлөткә ярамаған ағас.
МӘНЕ [гәр,] и, Нимәнелер э т л ә ү , батҡ ары у
айышы, уға хас тәртип. Эш мәнеһе, һ ү ҙ мәнеһен
белеү. Мәне белмәү, ■ — Бына беҙҙең Айбикә

киленде әйтәм әле, бер эш мәнеһе белмәй бит,
бахырҡай. Әйтә-әйтә, өйрәтә-өйрәтә йәнең сыга.

хәҙер иҫке диндәр, иҫке таурат, иҫке йолалар.
М. ҒаФури.
М Ә Н Ф Ү р [гәр.] с. иҫк. кит. Ерәнгес, нәФрәт
тойғоһо уятҡан. Ҡан томанында йөҙә мәнфүр
үлем гифриттәре. Ш. Бабич.
МӘНФӘҒӘТ [гәр.] и. 1. Кем йәки нимәнеңдер
Файҙаһы, тейгән яҡшылығы. Унан мәнфәгәт юҡ.
Мәнфәгәт табыу. ■ Мәнфәгәт сыҡҡан сагында
серле күҙҙәр ялт итә. Ш. Бабич.
2. Кем йәки нимәнеңдер ихтыяжы, талабы.

Синфи мәнфәгәт. И л мәнфәгәте. Хуж алыҡ мәнфәгәте. Ү ҙ мәнфәгәтеңде һаҡлау, ш Х алы ҡ ко л
хоз мәнфәгәте менән йәшәй. М. Тажи. Улы Гөл
нәзирә еңгәне донъяга бәйләп тотҡан берҙән-бер
көс. Уның башҡа бер мәнфәгәте лә юҡ. Ғ. Әмири.

Һ. Дәүләтшина.
МӘНЕҒ [гәр.] и. иҫк, кит, Ниҙеңдер тыйылышы.
□ М әнфәғәт итеү Файҙа итеү, Файҙаланыу.
□
Мәнеғ итеү (йәки ҡылыу) рөхсәт итмәй,
Баяр йәберлек менән алган ерҙе, һатып алдым,
тыйыу. Яҡын ерҙәрҙә бесән сабыу, иген сәсеү
тип мәнфәгәт иткән (Әкиәттән).
өсөн урман таҙартыу мәнег ителде, Ғ. Ғисмәти.
М ӘНФ ӘҒӘТЛӘНЕҮ ҡ. ҡар. файҙаланыу 1.
Йортобоҙҙа тиген йәки әҙ баһага табыла торган
Бөтә И рәндек тауында булган сейә, еләк агасдегет менән күн эшлә мәк мәнег ҡылына, «Батыр
тарынан мәнфәгәтләнеү Брагиндың рөхсәтендә
ша ның хаты».
булган, К. Мәргән.
МӘНЕҒЛӘНЕҮ ҡ. иҫк. Тыйылыу. М әнегләнМ ӘНФ ӘҒӘТҺЕҘ с. Ф айҙаһыҙ. Үләне лә, аға
гән эш.
сы ла булмаган мәнфәгәтһеҙ тау.
МӘНЕҒЛӘҮ ҡ. иҫк. Тыйыу. Тәмәке тартыуҙы
МӘНХУО [гәр.] с. иҫк, кит. Бәхетһеҙ. Ш әйлә
мәнегләү,
мәнхус беҙҙәйем ки ҡап-ҡараңгы көндәрем,
М ӘНЕЙ [гәр,] и, һөйл, аталыҡ орлоғо һәм
Я. Юмаев.
шул орлоҡтарҙан торған шыйыҡлыҡ; сперма.
М ӘНҺЕҘ с. һөйл. Мәнеһеҙ.
МӘНЕЛЕ с . һөйл. Мәне белгән, эш, һүҙ мәне
МӘНШҮр [гәр,] и. иҫк. Бойороҡ, ҡарар. [М ул
һен аңлаған, әҙәп һаҡлаған. М әнеле бала,
М ӘНЕҺЕҘ с. Мәне белмәгән, эш, һүҙ мәнеһен
ла:] һинең ни, кем Кинйә, м уллалы ҡҡа мәншүрең
юҡ та баһа. Ғ. Ибраһимов.
аңламаған, әҙәп һаҡламаған. Мәнеһеҙ кеше,
ш — Уныһын да һиҙербеҙ, беҙ улай мәнеһеҙ тү
М ӘНӘҮр ӘТЕҮ ҡ. диал. ҡар. иҙрәтеү 2. Ап~аруҡ ҡына йонсотҡан. Ҡояш нурҙары мәнәүрәгел, Алдыбыҙҙагы түмәрҙе күрәбеҙ, И. Насы
теп кенә йоҡоно килтереп ебәрҙе, Р. Солтанри.
гәрәев.
М ӘНЖӘНИК [гәр,] и. иҫк. Хәрби нығытма
МӘҢГЕ I с. ҡар, мәңгелек. Мәңге боҙ. ■ М әң
ларҙы емереү өсөн ҙур таш ырғыта торған борон
ге һыуга шундай көс биргән хоҙа, шундай көс
ғо һуғыш ҡоралы; таш атҡыс. [Хәҙрәт:] М осол
ки — ҡөҙрәтулланы юя! Ш. Бабич.
мандар у л кафырҙарҙы һәләк итә торган ҡылыс,
II p. 1. Дауамы сикләнмәгән ваҡыт буйына,
уҡ, мәнжәник кеүек ҡоралдар менән һугышырғүмер буйына. Ленин — даһи, беҙҙең кораблҙар. М. ҒаФури.
дә мәңге үлмәҫ бөйөк капитан, X. Ҡунаҡбай.
М ӘН ЗИ Л [гәр.] и. иҫк. 1. Туҡтап китә торған
Бөтә тиҙ донъя малы, мәңге тормай, белем
урын. Мәнзилгә туҡтау.
бөтмәй, юйылмай һәм серемәй, Ш. Бабич.
2. Йорт, торлаҡ.
/ Һәр ваҡыт, гел. ■ Ҡарлы башын Уралдың
мәнзилхана [гәр. + фарс.] и. иҫк. Юлау
.. матурлыгың ҡырҙарҙың мәңге маҡтар инем
сы лар туҡтай торған йорт; ҡунаҡ йорто.
мин. Салауат Юлаев.
М Ә Н ЗУ р [гәр.] с. иҫк. Ҡаралған, күрелгән.
2. Бер ҡасан да, бер ваҡытта ла. [Әбей:] АрыҫҒәйебеңә күҙ һалма, дуҫтың гисмәте мәнзур
лангәленән дә ҡәҙерле ҡунаҡ беҙгә мәңге килә
имәс. аҡмулла.
сәк түгел, Ғ. Дәүләтшин. Ҡайҙа гына барһа,
МӘН ЛЕ с. һөйл. Мәнеле. М әнле булыу.

мәң
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ҡайҙа йөрөһә, уҡыган баш мәңге хур булмай (Х а 

[Беҙҙең һалдаттар:] — Бына мәргәндәр! Ү ҙ
кешеләрен ҡыралар, тип һүгенәләр. Д. Юлтый.
ф Мәргән туп ҡар. туп
• К үп атҡан менән кеше мәргән булмаҫ. Мә
ҡәл. Сәсән күрке һүҙ булыр, мәргән күрке күҙ
булыр. Мәҡәл.
МӘр ГӘН 2 и. диал. ҡар. сысҡансыҡ
МӘр ГӘНЛЕК и. Мәргән 1 булыу, [һәүбән х а 
ҡында А йһы лы у:] Мәргәнлектә бер егет — алтын
өйрәк атҡан у л С. МиФтахов. Сура батгяр ир ине,
тоҫҡап атһа яҙлыҡмаҫ, мәргәнлектә бер ине.

лыҡ йырынан).
ф Мәңге нәшә кешене яҡшы эш өсөн хупла
ғанда әйтелгән теләк һүҙе. Ҡ әҙерле Урал ата
быҙ, .. халы ҡ бәхете өсөн мәңге йәшә! «Урал
батыр». Мәңге йоҡо үлем. Мәңге йоҡоға талыу
үлеү.
МӘҢГЕГӘ р. Ғүмер буйы, мәңге. Там минең

күҙ йәштәрем, там, там, тамып тор мәңгегә. Ян
минең аҡ күкрәгем, ян, ян, янып тор мәңгегә,
Ш. Бабич. / Сикһеҙ ваҡытҡа, бөтөнләйгә. Ерҙе
мәңгегә һатыу. Мәңгегә ауылда ҡалыу, ш А й
был төндө икенсе көндө онотҡандыр, бәлки, мәң
гегә, Ғ. Оәләм.
МӘҢГЕЛЕК и, 1. Сикһеҙ дауам иткән ваҡыт.
Беҙ теләгән тәмле мәңгелекте тау-тау алтынга
ла һатмайҙар, Ғ. Хәйри.
2. с, мәг. Мәңге дауам иткән, мәңге бар бул
ған; ғүмерлек. М әңгелек дан. М әңгелек дуҫ.
М әңгелек хәрәкәт, ш Ғүмер ҡыҫҡа, тормош мәң
гелек. Д. Исламов. Мәңгелек ут көрәш ҡорбан
дары иҫтәлеген мәңгеләштереү өсөн һалынған
һәйкәл янындағы һүндерелмәй тотолған ут. Б а ҡ 

саның эсендә револю ция ветерандары хөрмәтенә
мәңгелек ут ҡабыҙылган. Көндөҙ ҙә, төндә лә
уның ялҡыны, тере йөрәк һымаҡ, туҡтауһыҙ тал
пына. 3. р аФиҡов.
М ӘҢГЕЛЕККӘ р. Сикһеҙ ваҡытҡа, ғүмерлек
кә; мәңгегә.— Туташҡайым, Нәфисәм, хәҙер ин
де йөҙөгөгөҙ менән мәңгелеккә хушлашыгыҙ.
с . агиш.
МӘҢГЕЛӘШТЕр ЕЛЕҮ ҡ. төш. ҡар. мәңге
ләш тереү. Бөйөк Ватан һугышы батырҙары та
рихта мәңгеләштерелгән.

М

М. Буранғолов.
• Мәрәйлектә — мәргәнлек ирке, мәргәнлек
тә — егетлек күрке. Әйтем. Батырлыҡ-яу ҙа, мәр
гәнлек ауҙа беленер. Әйтем.
МӘр Д [фарс.] и. иҫк. Ҡыйыу, батыр ир; ысын
ир.
м ә рд а н и. иҫк. кит. Мәрд.
МӘр ҘӘ Н [фарс.] и. Ир егет, аҫыл ир тигән
мәғәнәлә хуплап әйтелә.— һ ай, мәрҙән!.. Баба
йың әйттеме һүҙҙе! Б. Бикбай.
МӘр ҘӘ С [фарс.] ы. Хуплағанды, ҡеүәтләгән
де белдерә. Батырсар был хәлгә хайран ҡалып:
«һай, мәрҙәс!» — тип ҡысҡырып ебәрә (Әки
әттән).
МӘр Е с. диал. Епшек. Мәре ҡар.
МӘр ЕТКЕ с. диал. Аяҡ аҫты епшек булған.

Мәретке көн.
МӘр ЕҮ 1 ҡ. диал. Йомшарыу, епшеү. М әре гән

ҡар.
МӘр ЕҮ 2 с. диал. Епшек. М әреү ҡар.
МӘр Е Ү 3 и. диал. Оҫол. һ у ла ҡ а й ҡулдың

мәреүе юҡ.

МӘҢГЕЛӘШ ТЕҒЕҮ ҡ. Мәңгелек итеү, мәңге
онотолмаҫлыҡ итеү. Батырҙар иҫтәлеген мәңге

МӘр ЖЕНКӘЙ: мәрженкәй өйрәк диал. мәр
йенкүҙ.
МӘр ЖӘҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Ҡайтыр ер. Дәр-

ләштереү. К үренекле кешеләр исемен мәңгеләш 
тереү.
М ӘҢГЕҒӘҮ ҡ. диал. М иңрәүләнеү.
МӘҢГЕШ и. диал. Иңкеш. М әңгеш ояһы.
М ӘҢКЕ и. 1. Серәкәйҙең ҡыш күл төбөндә

мәнд А ҡм уллагы ҙ донъяла хур булһа, булһын,
мәржәгы нар булмаһын, аҡмулла.
МӘр ЗИ Ә [гәр.] и. иҫк. кит. 1. р изалыҡ, ҡәнә
ғәтлек. Әхлаҡыбыҙ — мәрзиәне артҡа ташлап,
мәхсүдте хаҡаратлап күңел баҫыу. Аҡмул

була торған ҡып-ҡыҙыл ҡорто (ҡармаҡҡа ем
ителә).
2. күсм. "Гамсы һымаҡ ҡына итеп ҡармаҡҡа
ҡуша ҡурғаштан ҡойолған ялған ем.
М ӘҢр ӘҮ с. диал. Миңрәү. М әңрәү булып ҡа

ла.
2. (баш хәреф менән ) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
МӘр И З [гәр. ] с. иҫк. кит. Ауырыу, сирле. Д а
рыуҙы күтәрә алмаҫ бәгзе мәриз. Аҡмулла.
МӘр И Х (баш х ә РеФ менән) и. иҫк. астр. Ҡояш
системаһында ҡояштан дүртенсе торған ҡыҙ
ғылт төҫтәге планета; Марс.
МӘр ЙЕН [гәр.] и. 1. Төркөм-төркөм булып
ҡаяларға йәбешеп хәрәкәтһеҙ торған, полиптар
төрөнә ингән диңгеҙ йәнлеге. Мәрйен колония

лыу.
МӘҒаСИМ [ғәР.] ц. иҫк. 1. Йола. Й ыназа
уҡы у, кәфенләү, саҙаҡа биреү кеүек дини мәрасимдарҙың береһе лә уның [Сәмиҙең] ҡәбере
өҫтөндә үтәлмәне. Д. Юлтый.
2. Бер ваҡиға уңайы менән башҡарылған тан
таналы рәсми йола. Көньяҡ фронтында булган

башҡа гәскәри частар тарафынан башҡорт гәскәрен оҙатыу мәрасимы яһала. Ғ. Ибраһим-Ҡыпсаҡ.
МӘр ГЕ и. диал. ҡар. моҙға 1.
МӘр ГӘН 1 с. 1. Төҙ ата торған. М әргән кеше.

Мәргән уҡсы. Ц М әргән атыу. ш М инең атайым
үҙе мәргән атыусы, тәжрибәле һунарсы, Ә. Зәй 
нуллин. А гиҙелкәйҙәге дүрт өйрәкте бик үк мәр
гән булһаң, ат, егет (Халыҡ йырынан).
2. и. мәг. Төҙ атыусы. М әргәндәр ярышы,
ш Мәргәндәрҙе танырлыҡ хәлебеҙ бар, ш ул сә
бәптән сабыр ҡылып тора алманым, аҡмулла.

лары.
2.
Ҡайһы бер диңгеҙ йәнлектәренең ҡалдығы
нан эзбиз утырмалары рәүешендә барлыҡҡа
килгән асыҡ ҡыҙыл, ал, аҡ төҫтәге таш (эшкәр
теп биҙәү әйберҙәре яһайҙар). Сын мәрйен.
Ҡ ыҙыл мәрйен. ■ Кесе ҡатынының урҙалагы

ҡыҙыл сога әҙепле еләне, мәрйендән генә бөткән
селтәре, ҡашмауы, йөн, ебәк күлдәктәре, төрлөтөрлө шәл-яулыҡтары былай ҙа бай йорттоң
эсенә йәм биреп тора. Ғ. Дәүләтшин. / Шул таш
тың эшкәртелгән бер бөртөгө. Ваҡ мәрйен. М әр
йен баҫыу. Мәрйен теҙеү, ш А гиҙелкәй буйы
ҡырсын таш, көмөш кенә йөҙөк, мәрйен ҡаги (Х а 
лыҡ йырынан).
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3.
Шул таштың эшкәртелгән бөртөктәрен теҙеп
яһаған муйынсаҡ. Муйындагы мәрйенемде ө ҙөл
һә лә теҙмәгеҙ (Халыҡ йырынан).
ф Мәрйен ағасы диал, осҡат. Мәрйен яға
диал, әмәйлек.
МӘрЙЕНКҮҘ и. Көрәнһыу башлы, аҡ бауыр
лы, аҡ күҙле ваҡ өйрәк.
МӘр ЙӘ [рус,] и, һөйл. Урыҫ ҡатын-ҡы
ҙы. Ғәлиәнец атаһы — башҡорт, әсәһе — мәрйә.
Әсәһе уны Галя .. тип йөрөтә, И. Ғиззәтул
лин.
4 Мәрйә сәсе диал, ҡылган.
МӘрЙӘМана и. Йомро ҡара емеш бирә тор
ған ҡамыш һымаҡ гөл.
МӘр КЕ и, 1. Ҡабыҡтан йәки талдан үргән
ҡорот һауыты. Аҫылбикә ,, мәрке тултырып
ҡорот йыйҙы, Ғ. Ибраһимов.
2. Эйәргә артып йөк йөрөтөү өсөн ҡабыҡтан,
туҙҙан .яһалған 1,5—2 бот нәмә һыйышлы һауыт.

кристаллик таш. А ҡ мәрмәр. Ҡыҙыл мәрмәр.

Бабсаҡты ҡыпсаҡ еренән мәрке менән тупраҡ
ташып күмәләр, «Бабсаҡ менән Күсәк».
4 Мәрке баш һөйл, ҙур баш, бүкән баш.
МӘҒКЕҮ ҡ. диал, ҡар, епшеү '.
МӘр КЭЗ [гәр, ] и, ҡар, иҫк, кит, 1. Ниҙең дә
булһа урта төшө; үҙәк. Ауы лды ң мәркәзе. Ҡ ала
ның мәркәзе, Ц М әркәз урын, ш Бихисап ҙур
бер шәһәргә керҙеләр, дыу килеп мәркәз урам
дан йөрөнөләр, Ш. Бабич.
2. Идара үҙәге урынлашҡан, промышленносҡа
бәйле учреждениелар, культура йорто һ. б. бул
ған ҡала йәки ҙур ауыл; үҙәк, башҡала. Район
мәркәзе, ■ Бына Стәрле — йөмһүриәттең мәр

кәзе, Бында тормош Темәскә ҡараганда башҡа
сараҡ, сөнки мәркәз бит. Ш. Хоҙайбирҙин.
Көнъяҡтан Деникин .. армияһы ил мәркәзе М әс
кәүҙе баҫып алыу өсөн ябырылып килә. Ф . И ҫән
ғолов.
3. Берәй эш менән идаралыҡ иткән юғары
орган. Хужалыҡ мәркәзе. Волость мәркәзе ида

раһы, ш Волость башҡарма комитет мине мәр
кәзгә Х алы ҡ хужалыгы советына ебәрҙе, Ғ. Х әй
ри. / Ҡайһы бер учреждение, бүлек атамаһы
составында ҡулланыла. М әркәз ауыл хужалыгы

банкы. Мәркәз урман идараһы, ш Бы л эшкә
М әркәз милли шуранан килгән вәкил Садри
М аксудов та ҡатнаша, 3. Шәрҡи.
ф Ғилми мәркәз егерменсе йылдарҙа Башҡор
тостандағы
ойошма.

бөтә

ғилми

эште

берләттергән

МӘр Кә ЗЛӘШЕр ЕЛЕҮ ҡ. иҫк, төш, ҡар, мәр
кәзләштереү. Орлоҡтар мәркәзләш ерелгән, сау
ҙа һәм сәнгәт ойошмаларынан договор буйынса
алына. Ғ. Ғисмәти.
М ЭҒКӘЗЛЭШ ТЕҒЕҮ ҡ. иҫк. Бер үҙәккә, бер
ергә туплау; үҙәкләш тереү. [Аҙыҡ комиссари
аты] халы к өсөн кәрәк булган нәмәләрҙе мәркәз
ләштереп, халыҡҡа таратты. «Совет Башҡорто
станының ун йылы», 1929.

МӘр ҠЭД [гәр. ] и. иҫк. кит. Ҡ әбер. Я,М өхәм 
мәт, ҡыл шәфәгәт, мәркәдеңдән тор терел.
Ш. Бабич.

МӘр ҠУМ [гәр.] с. иҫк. кит. Яҙылған йәки
әйтелгән. М әркум хәбәр.
МӘр МЭр [гәр.] и. Скульптура һәм архитек
тура эштәрендә ҡулланыла торғаи төрлө төҫтәге

Ц Мәрмәр һәйкәл. Мәрмәр скульптура.
МӘр С Е Н 1 и. 1. Ҡыҫҡараҡ моронло, буй-буй
теҙелгән ҡабырсаҡ тәңкәле ыуылдырығы һәм
ите бик затлы эре балыҡ; бикре. М әрсен ыуыл-

дырыгы. М әрсен консерваһы.
2. Мәрсендәр, мәрсен һымаҡтар зоол. Бикре,
ҡырпа, сөгә, уҡбаш һ. б. ингән балыҡтар ғаиләһе.
МӘр СЕН 2 [гәр.] и. кар. мирт 1.
МӘр ҪИӘ [гәр. ] и. иҫк. Берәүҙең үлеүе айҡан
лы яҙылған ҡайғы шиғыры. А хы р гүмер мәңге
өҫтөгөҙҙә мәрҫиәләр көйләп торормон. Ш. Бабич.
МӘр Т [гәр. ] с. О ҙаҡ ваҡыт, бер ни белмәй,
тәрән йоҡоға талған һымаҡ хәрәкәтһеҙ ятҡан
хәл; летаргия. Мәрткә китеү (йәки барыу) летаргик йоҡо менән уянмай йоҡлау. Ҡарттар менән

хәҙрәт мәрткә киткән. Ҡарга ҡунган мәсет ба
шына .. Ғ. Хәйри.— Әй, һеҙ, әллә мәрткә китте
геҙме, йоҡо сумарҙары, төш етеп килә бит инде!
— тип Шамуҡ карт лейтенанттарҙы уят[ты].
Д. Исламов. Мәрттән ҡайтыу летаргик йоҡонан
уяныу.
• Мәрткә
Әйтем.

киткән

ҡайта,

үлгән

ҡайтмай.

МӘр ТӘБӘ 1 [гәр. ] и. Ғапҡыр, ҡат. Бер мәр
тәбә. И ке мәртәбә, ш һ и н йәшәгән өйҙө табыр
мын, .. өс мәртәбә тәҙрә ҡагырмын. Б. Рафиҡов.
МӘргГӘБӘ 2 [гәр.] и. 1. Хеҙмәттәге урын, рәс
ми дәрәж ә. Ҡыдырҙың мәртәбәһе билгеле үк —
оло мансаб ганкаһы, үҙе кантон һәм майор.
«Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
2. Дәрәж ә, яҡшы исем, абруй. [Байгужалар]

үҙ мәртәбәләрен белеп, мыйыҡ аҫтынан гына
йылмайып ҡуялар. Я. Вәлиев. Балалар әҙәбиә
тенә мәртәбә өҫтәрҙәй ижад ҡ е ү ә һ е .. кәрәк.
«ағи ҙел », 1969, № 1. / Өҫтөнлөк биргән маҡ
таулы, яҡшы эш. Өмәгә һайлап ҡына саҡыралар.
Унда эләгеү мәртәбәгә һанала. М. Кәрим. Ашап-

-эсеүҙәре бер ни түгел, ошо ултырыуҙары мәр
тәбә (Халыҡ йырынан).
• Мәртәбәң бейек булһа, йортоң алыҫтан
күренә. Мәҡәл.
МӘргГӘБӘЛЕ с. 1. Ҙур рәсми дәрәж әле. М әр
тәбәле кеше.
2. абруйлы , дәрәж әле. Гел эш, гел уҡы у менән
мәш гүл ире В әкил күҙ алдына килде. Н иңә ошо
инженер кеүек мәһабәт һәм мәртәбәле түгел
икән ? X. Зарипов.
МӘр ҮӘр ! [фарс.] и. диал. ҡар. мәрүәт 1.
2. Мәрмәр.
3. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӘр ҮӘр 2 и. айы у баланы һымаҡтар ғаилә
һенә ҡараған йыуан кәүшәк үҙәкле, ваҡ ҡына
ҡушар-ҡушар ҡыҙыл емешле туғай ҡыуағы;
осҡат. М әрүәр агасы. М әрүәр емеше.
МӘ р ҮӘ Т [фарс.] и. 1. иҫк. Диңгеҙ ҡабырса
ғының эсендә була торған аҡ, һарғылт, алһыу
төҫтәге йоп-йомро аҫыл таш; ынйы. Мәрүәт теш-

кәйҙәрен ялтыратып ҡыҫып алды көмөш ҡумыҙ
ҙы, X. Ғәбитов.
2. Ҡайһы бер әкәм-төкәм ҡабырсаҡтарының
ялтырауыҡлы эске яҡ ҡатламы (төрлө биҙәү
әйберҙәре, һиҙәп һ. б. яһау өсөн ҡулланыла);
перламутр, һаргылт мәрүәт. Мәрүәт менән

биҙәү. Ц Мәрүәт һиҙәп. Мәрүәт төймә.
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диал. Бесәй габаны {ҡар, бесән). Мәрүәт
япрагы,
М Эр ХҮМ [ғәР.] и. Үлгән ир к е т е ( ғ ә ҙ ә т т ә Ун ы
телгә алғанда әйтелә). М әрхүмде иҫкә алыу
кисәһе, // М әрхүм кеше, ■ Бит мәрхүмдәр өсөн
түгел, тормош тере кеше өсөн ҡорола, Р . СаФин.
һ ы лы у ҡортҡа ҡарты мәрхүм бар саҡта уҡ
еңмеш булып өйрәнгән, Т. Йәнәби. Сәйер кеше
ине мәрхүм , бер ҙә юҡҡа тулар ине, Н. Нәжми.
□ Мәрхүм бу лыу ваФат бүлыү, үлеү. Бына
минец күрше Айбулат ҡусты мәрхүм булы п ҡал
ды, Шуны бөгөн ерләргә кәрәк ине, Һ. Д әүләт
3.

шина.
МӘ р ХҮ М Э [гәр,] и. Үлгән ҡатын-ҡыҙ (ғәҙәттә
уны телгә алғанда әйтелә). [Йәнгәле:] З ө лхи ҙә

мәрхүмә, урыны йәннәттә булһын, утты-һыуҙы
үтеп сыҡҡан сая бер бисә ине. С. агиш .
М ә р Х Э Б ә [гәр. ] ымл, иҫк, 1. Кемдеңдер киле

мәс

м

дагы һы рган күл тигән мәшһүр урын — Иҫән
хан менән Суртмак хандың мәрәйгә атышҡан
урыны. «Башҡорт ш әжәрәләре», 1960.
2. аты у ярышы, уйыны. Ир балалар мәрәй
уйнай.

3. Ярыш уйындарындағы отошто һанау берә
меге. Мәрәй һалыу. ■ [Миңнуш:] Онотма, ула р 

ҙың һәр береһе өсөн беҙҙең отряд икешәр мәрәй
ала. Ш. Бикҡол.
МЭрЭЙЛЕК и. Ҡ улдан атыу ҡоралының
ҡарауыл 2 аша сәпкә туралап тоҫҡай торған кир
текле ҡулайламаһы.
•
Мәрәйлектә — мәргәнлек ирке, мәргәнлек
тә — егетлек күрке. Әйтем.
МӘр ӘКӘ I и. 1. Көлкө килтергес эш-хәл,
ҡыҙыҡлы күренеш. Мәрәкә табыу. ■ М әрәкәгә

әүәҫ малайҙар .. туйганса өймәкләшеп, танау
ҡанатышып тарала, Ф . Иҫәнғолов.

2. Уйынсалап әйтелгән көлкө килтергес һүҙ,
үен, нимәнеңдер бүлыүын хүплағанды белдерә;
көлкөлө хәбәр. Мин эшләшеп йөрөгән булып,
әйҙүк. Д онъя ахирәт булһын, тиһәк, йөҙөбөҙ аҡ,
төрлө мәрәкәләр тыңлайым, А, ҒирФанов.
һәр кеше: «МәрхәбәI» — тип ҡабул итер, М. ҒаII
с. 1. Көлкө килтергес; ҡыҙыҡ. Мәрәкә һүҙ.
Фури.
Мәрәкә булыу. Мәрәкә итеү. Мәрәкә күреү,
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
ш — Эй, ҡалай мәрәкә! Ҡарагыҙ әле, укытыусы
МӘРХӘМӘТ1 [гәр,] и, Яҡшылыҡ, рәхимлек;
апайга сабата ҡалай килешеп тора. М. Тажи.
шәФҡәт. Мәрхәмәт күрһәтеү, Мәрхәмәт һорау ,
■
— Йә инде, күкрәк һөтөңдө биреп үҫтергән
2. Күңел әүрәткес; ирмәк, ҡыҙыҡ. Ауы лда

балаң үҙеңә ҡаршы һүҙ күтәрһенсе,, Ш улай булгас, башҡа ят кешенән ниндәй мәрхәмәт көтмәк
кәрәк. Ш. Насыров. Й әш ләй йәтим үҫтем, ата
йөҙөн, әсә мәрхәмәтен күрмәнем, Ғ. амантай.
□ М әрхәмәт итеү {йәки ҡылыу) ҡыҙғанып,
рәхимлек күрһәтеү, яҡшылыҡ эшләү, аяУ. Мин
д ә һине хөрмәт итәм, мәрхәмәт ит, һинән һорай
мәжрух йөрәк, мөрһим туташ. Ш. Бабич.
ф М әрхәмәт ҡағыҙы тар. бола йәки һуғыштан
һуң еңелгән халытстса ғәФү һәм шәФҡәт белдереп
яҙылған рәсми мөрәжәғәт.
МӘр ХӘМӘТЛЕ с. 1. Кешегә тсарата йомшатс,
ятсшы күңелле; рәхимле, т ә Фтсәтле. Мәрхәмәтле

театр килеп, бер мәрәкә булып ҡалды.
3. Ҡылығы, тсыланышы үҙенә бер төрлө мәҙәк
булған; ҡыҙыҡ. Мәрәкә кеше. ш К ала балаһы

мәрәкә лә инде: һаҡалдан тотоп ҡарайҙар, түбә
тәйҙе систереп кейәләр. Р. Низамов.

МӘРӘКӘЛӘҮ ҡ. Шаяртып, уйынсалап әйтеү,
көлкөгә бороп һөйләү. М әрәкәләп һөйләшеү,

ш В әли улла атҡа менеп йөрөрлөк, Зөлхизә
көйәнтәләп һыуга барырлыҡ булгансы, уларҙың
береһен кейәү, береһен килен тип, мәрәкәләй
торган булгандар. М. Буранғолов.

МӘрӘКӘЛӘШЕҮ ҡ. Ү ҙ-ара бер-береңде мәрә
кәләү. М әрәкәләш еп ултырыу, m М әрәкәләш еү,

кеше. Мәрхәмәтле булыу, ш Ғүмерем юлдарын
да Тыуган илдәй мәрхәмәтле әсә тапманым.

төрткөләшеү, төрлө әңгәмә араһында беренсе
һыуһындың үтеп киткәне беленмәй ҙә ҡалды.

Б. Вәлит.
2.
Кешегә түбәнселек һәм ихтирам менән
өндәшкәндә әйтелә. Рәхмәт һеҙгә, мәрхәмәтле
тупраҡ, Сәрмәсәндең тоноҡ һыуҙары, М. Кәрим.
МӘр ХӘМ ӘТЛЕК и. Кешегә тсарата булған
ятсшылыҡ; мәрхәмәтле булыу сиФаты. М әрхә

Ғ. Дәүләтшин.

мәтлек күрһәтеү, ш Эй утындар! Күпме м әрхә
мәтлек һеҙҙең утта, һеҙҙең ялҡында! һ е ҙ үҙегеҙ
янып, кешеләрҙе йылытаһыгыҙ бит һалҡында,
Н. Нәжми.
МӘр ХӘМ ӘТҺЕҘ

с. Рәхимһеҙ, шәФтсәтһеҙ.
Мәрхәмәтһеҙ булыу, ш Эҙ ҡалдырҙы зәгиф тән
дәрендә мәрхәмәтһеҙ байҙар ҡамсыһы, X. Ғәби
тов.
МӘр ХӘМ ӘТҺЕҘЛЕК и, Кешегә тсарата бул
ған рәхимһеҙлек, мәрхәмәтһеҙ булыу сиФаты.

Мәрхәмәтһеҙлек күрһәтеү, ш Асанбайҙың оятһыҙлыгы, мәрхәмәтһеҙлеге крәҫтиәндәрҙең элек
тән тулышып килгән асыуын тагы ла ҡабарта
төшә. И. Кинйәбулатов.
М Эр ҺЭМ [гәР.] и. иҫк. Яраға һөртә торған
дарыулы май. Мәрһәм һөртөү.
М Эр ЭЙ и. 1. Төҙәп атҡан нәмә; сәп. Мәрәйгә
атыу. Мәрәйгә тейҙереү. ■ Соҡор ауылы янын-

МӘрӘКӘСЕ и. Шаян һүҙҙәр һөйләргә яраты
усы, ҡыҙыҡ һүҙ оҫтаһы. Мәрәкәсенең һүҙенә
кеше һыны ҡатып көлә, ә үҙе йылмайып та ҡара
май. Р. Бикбаев.
МӘРӘКӘСЕЛ с. Шаян һүҙгә, мәрәкә һүҙгә
әүәҫ. М әрәкәсел кеше. М әрәкәсел булыу.
МӘС и. Ҡымыҙ, ҡатыҡ өсөн тиренән тегелгән
һауыт. Мәс тегеү, ш Айран яҙып, май тасҡап,
бары мәскә һалынды, М. Буранғолов.
МӘСарИФ [гәр, ] и, иҫк, кит, Тотолған аҡса;
сығым. Уҡыу-уҡытыу мәсарифы,
МӘСаФӘ [гәр, ] и, иҫк, кит. Ике аралағы
алыҫлыҡ. Кайһы юл менән ҡайтһам да мәсафә
бер миҡдарҙа булганга күрә, мин һүҙһеҙ риза
булып, сыгып киттем, М. ҒаФури.
МӘСБУҠ [гәр.] с. иҫк. Һабаҡ алыусы. [Миф
тах:] Бөгөн мәсбуҡтарга күстәнәс тапшыра тор
ган көн. Уларга яҡындары һәм дуҫтары килер,
күстәнәс, йылы һүҙ, күҙ йәше ҡалдырып китер.
К. Мәргән.

МӘСҒҮД [гәр. ] с. иҫк. кит. 1. Рәхәтлек кисер
гән, бәхетле. М әсгүд баласаҡ, ш Ана, ел сәскә
-гөлдәрҙе һөйөп әкрен генә иҫте, ирекле, мәсгүд
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лдәрҙе сәләмләп таң менән кисте, Б. Мирзанов.
! һ өйөклө гөлдәрем араһында мәсгүд үтә минең
өндәрем, М. Фәйзи.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӘСҒҮДИӘТ [гәр.] и, иҫк, кит. Бәхет, рә:әтлек. Мәсгүдиәт кисереү. ■ Йөрәгеңде таш:а әйләндергән ауыр газаптар, башты сыуалт
:ан ҙур борсоуҙар көҙрәт ҡулы менән алып ташшна, тәрән мәсгүдиәт эсенә сумаһың. Ғ. Ибра1ИМОВ.

МӘСЕ и. диал. ҡар. мәрәй 1.
МӘСЕЛЕЙ и. диал. Бәләкәй сурағай; зыйтым.
МӘСЕМ с. диал. ҡар. мәскәй 1.
МӘСЕН и. иҫк. ҡар. мәүсим. Яҙгы ла гына кил-

ән ас кәкүк саҡыра ла мәсен менән мәүлен баиында (Халыҡ йырынан).
МӘСЕТ [ғәр.] и. Мосолмандарҙың йыйылып
[амаҙ уҡый торған махсус йорто. Таш мәсет.
4әсет манараһы. Мәсет мөнбәре. Мәсеткә ба
т у. т Байҙар мәсеткә йыйылып, йома намаҙын
Iҡырга гына башлаганда, Алтынҡойроҡ-Көгөш ьял бер кешнәп ебәрҙе (Әкиәттән).
МӘСИН и. Маймыл.
+ Мәсин йылы диал. маймыл йылы (ҡар.
тйм ы л).

%Ҡаргы ҡарсыганың аҙганы, мәсин — кешеьең аҙганы. Әйтем.
М ӘСИХ [гәр. ] и. иҫк. Дини ҡағиҙә буйынса,
әһәрәт алғанда еүеш ҡул менән баш, ҡолаҡ,
намаҙ алдынан өс бармаҡ менән ситек
[өҙөн һыйпап ирешелгән «таҙалыҡ». Ситеккә
1уйынды,

гәсих тартыу. Мәсихте боҙоу.
М ӘСКҮН [гәр, ] с, иҫк, кит. Кеше йәшәгән;
кешеле. М әскүн ер, ■ [Хәҙрәт:] һ е ҙ , м улла Вәсит, рөбөгө мәскүндең күп ерҙәрен күреп ҡайт’ыгыҙ.. Йөрөгән ерҙәрегеҙҙә көнкүрештәр ни;ек? М. ҒаФури.
М ӘСКӘЙ и. 1. (йәки мәскәй әбей) Дини хөрә[>әтсә: төрлө һүрәткә инә алған, яуыз тәбиғәтле,
гихырсы ҡатын-ҡыҙ заты. [Сыуаҡай әбей] әллә

шндәй ен һуҡҡан, мәскәй әбей арбаган, бисура
шәләшкән кешеләр тураһында, береһенән бере
ге ҡурҡынысыраҡ һүҙҙәр һөйләне. 3. Биишева.
5орон заманда аҙмаганды аҙҙырып, туҙмаганды
уҙҙырып йөрөгән бер М әскәй булган, ти (Әки
ггтән).
2. Туя белмәҫ кеше, убыр.
3. Балалар уйыны (түңәрәк яһап ултыралар;
фаларынан Мәскәй әбей менән Инәй һайлап
суялар; «Оло мөрйәгеҙҙән инеп, кесе мөрйәгеҙ5ән алып сығырмын»,— тип Мәскәй әбей балагарҙы берәм-берәм алып китергә, инәй бирмәҫкә
’ырыша).
МӘСКӘН [гәр.] и. иҫк. кит. "Торған урын; тор1аҡ, өй. Ғ абдулланы ң хәҙер Ҡазанда мәскәне.
II. Бабич.
М ӘСКӘҮ ! и. Сурағай, шамбы, бәрҙе кеүек,
>ер урында ҡуҙғалмай ята торған балыҡтарҙы
:отоу өсөн ҡылдан йәки йомшаҡ тимерсыбыҡтан
1һалған бәләкәс кенә ҡороҡ. М әскәү менән тоюу. ш Түбәндә , яр аҫтында ята сурагай. М әссәүен һуҙып яй гына ынтылды агай. Ш. Бикҡоюв.
М ӘСКӘҮ 2 и. Ҡатын-ҡыҙҙың күлдәк итәгенә
фатып баҫҡан тар буй; ҡатмар, итәк.

мәс
М ӘСКӘҮЛЕ с. Мәскәү һалып тегелгән. М әс
кәүле күлдәк. М әскәүле итеү,
М ӘСКӘҮЛӘҮ 1 ҡ. Мәскәү 1 менән тотоу. Ба
лыҡ мәскәүләү, ш Шаян шаршы бәрҙеләрен
үҙем мәскәүләп алган Күксә йылгаһы иҫкә
төштө, Н. Мусин.
М ӘСКӘҮЛӘҮ 2 ҡ. Мәскәү 2 һалыу, мәскәүле
итеү. Күлдәкте мәскәүләп тегеү.
М ӘСЛИХӘТ 1 [гәр.] с. Эш-хәл Файҙаһына
ярашлы, ҡулай булған; урынлы. Мәслихәт эш.
Мәслихәт булыу. Мәслихәт күреү. ■ — Мәүлет

ҡорҙаштың Килдебайҙы зилский яһарга кәрәк
тигәне бик дөрөҫ. Ул ике ауылга билдәле кеше,
эште уйлап эшләй торган кеше. Х әҙер унан да
мәслихәт кеше табыу ҡыйын булыр. Ғ. Д әүләт
шин.— Й әл түгелме колхоз? Ташлап китеү ш у
лай тейешме? Мәслихәтме икән бындай хәлдәр?
Килешәме былай? X. Кәрим. / Кемде йәки ниҙе
лер хуп күреп, ҡеүәтләгәндә әйтелә. [Халыҡ:]
Быныһы яраган! Быныһы мәслихәт! К. М әр
гән.
М ӘСЛИХӘТ 2 [гәр.] и. Уртаҡ бер уңай фекер
гә килеү өсөн һөйләшкән һүҙ; кәңәш. [Ғилмет

дин:] Мансурҙы хата юлга индермәҫкә ни ҡәҙәр
тырыштым. Ләкин уны үҙҙәренә ауҙарып алган
кешеләр минең мәслихәтемә ихтыяр бирмәне.
Ғ. Ныязбаев. Ы ласын кеүек кенә ир булһаң да,
мәслихәтһеҙ эштәр ярамай (Халыҡ йырынан).
Мәслихәткә инеү кем менәндер кәңәшләшеү.
М әслихәт менән яҡшылап, кәңәш итеп. Ҡатыраҡ

бәрелгәндәй булдым мин уга, ипләп, мәслихәт
меиән һөйләшкәндә .. күндереп булыр уны.
И. Ниғмәтуллин.
□
Мәслихәт итеү (йәки итешеү, ҡылыу, ҡылышыу) кәңәшләшеү. [Мәсем хан] халҡымды ш ул

бәләнән ҡотҡарыгыҙ, тип батырҙарга мәслихәт
ҡылган. «Бабсаҡ менән К үсәк».
М ӘСЛИХӘТЛЕ с. Кәңәшләшеп эшләнгән.
Мәслихәтле эш. Мәслихәтле булыу,
М ӘСЛИХӘТЛӘШ ЕҮ ҡ. һөйл. Кәңәш итешеү;
кәңәш ләш еү.— Беҙҙең ауыл Мәүлетбай агай
менән мәслихәтләшеп, бер төрлө һүҙ төйнәгәйне
инде. Ғ. Дәүләтшин.
МӘСЛӘК [гәр.] и. иҫк. кит. Тотҡан юл; прин
цип. Сәйәси мәсләк. ш «Ваҡыт» редакторы б у л 
ган Ямалетдин Вәлиди оҙон-оҙон мәҡәләләр
яҙып большевиктарҙы һүгә, партияның тарихын,
мәсләген ҡара фекерҙәр менән буташтыра.
3. Шәрҡи.
МӘСЛӘКТӘШ и, иҫк. кит. Ҡарашы, фекере,
тотҡан юлы уртаҡ кеше; ф екерҙәш .— Ғәзиз мәс

ләктәштәрем, шәкерттәр! Россияның хәлдәренә
гибрәт менән күҙ һалһагыҙ, замананың ни ҡәҙәре
әһәмиәтле бер заман икәнен белерһегеҙ. М. Ғафури.
М ӘСНӘҮИ [гәр.] и. 1. кит. Көнсығыш халыҡ
тары әҙәбиәтендә: ике юлы бер рәттән рифма
менән берләштерелгән шиғыр. М. Ғафуриҙың

күпселек шигырҙары мәснәүи формаһында
яҙылган. К. Әхмәтйәнов.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӘСТ [фарс.] с. иҫк. кит. Иҫерек, иҫергән.
Мәст кеше. Мәст булыу. ■ Ҡ улына ҡай яман
дың төшһә гәүһәр, булалыр ш ул яманга мәсттән
артыҡ. Аҡмулла.

мәс
МӘСТӘК и. Ябай эш аты. Мәстәк егеү, ■ М әс

тәктән тыуган колон толпар булм аҫ, ябалактың
балаһы шоңкар булмаҫ, аҡм улла.
М ӘСҮН [гәр.] с, иҫк. кит. Һаҡланған, имен.
□ М әсүн әйләү һаҡлау.
М ӘСҮӘК и. диал. Түбылғы.
М ӘСХУр [ғәР.] с, иҫк. 1. Сихырланған, сихыр
көсө тәьҫирендә булған.
2. күсм. Бөтә уй-Фекере, күңеле арбалған.

Азатлыҡҡа сыгара торган һүҙҙәрҙе тыңларга
әҙерләнгән кешеләр кеүек мәсхур булып, һелкенмәй-нитмәй ниҙер көтәләр. М. ҒаФури.
М ӘСХӘр Ә [гәр.] и. Й өҙҙө ҡарайтҡан хурлыҡ
лы хәл; хурлыҡ, мыҫҡыл. Төрлө мәсхәрәләр кү
реү, М әсхәрәгә түҙмәү. Әҙәм мәсхәрәһе яман
хурлыҡ, ҙур оЯт .— Килеп алһындар, гонаһына
батып, әҙәм мәсхәрәһендә ултырыр хәлебеҙ юк.
Һ. Дәүләтшина.
□ М әсхәрә булыу йәки мәсхәрәгә ҡалыу хур
лыҡҡа ҡалыу, хурлыҡ кисереү, олтлы булыу.

Әйләр хандың гәскәре .. тар-мар булы п югалып,
мәсхәрәгә ҡалып, тарҡалып бөттө, ти (Әкиәт
тән). М әсхәрә итеү 1) хурлау, м әсхәрәләү, мыҫ
ҡыл итеү; Усман бай Әхмәҙиҙе ҡыҙыулыҡ менән,
тәпе буры, айыу буры, тип мәсхәрә итте: Ж. К е
йекбаев; 2) көслөк менән енси мөнәсәбәткә мәж 
бүр итеү; талау, мыҫҡыл итеү. Шәрип ауылына

аҡтар килеп тулган. Халыҡты талайҙар, ҡатын-ҡыҙҙы мәсхәрә итәләр, «ағи ҙел », 1967, № 9.
М ӘСХӘр ӘЛЕ с. Мыҫҡыллы, хурлыҡлы. М әс
хәрәле һүҙ.
М ӘСХӘр ӘЛЕК и. Хурлыҡ, мәсхәрә. Ҡаты
мәсхәрәлек агыу булды йәп-йәш ҡыҙҙың йөрәк
итенә. Р. Ниғмәти.
М ӘСХӘр ӘЛӘН ЕҮ ҡ. төш. ҡар. м әсхәрәләү.
Мин былай тукмалът, мәсхәрәләнеп йөрөүгә
сыҙай алмайым, Ғ. Хәйбуллин.
М ӘСХӘр ӘЛӘТЕҮ ҡ. йөкм. ҡар, м әсхәрәләү.
Я ла яҡтырып мәсхәрәләтеү,
М ӘСХӘ ҒӘ Л ЭҮ к, 1. Түбәнһетеп, мыҫҡыллап
көлөү, хурлау; мәсхәрә итеү. [ Әмирханов:] Ф әй
зулли н иптәштең минең адресыма ташлаган мәсхәрәләүҙәрен протоколга кәйет итеүегеҙҙе талап
итәм, С. агиш .
2. Көслөк менән енси мөнәсәбәткә мәжбүр
итеү; мыҫҡыл итеү. Н урлы йөҙлө, зифа кыҙ-кыркынды мәсхәрәләп киткән бай шаҡшы. С. Кули
бай.
М ӘСЬҮЛ [гәр.] с. иҫк. кит. 1. Н индәйҙер эшхәл, уның һөҙөмтәһе өсөн яуап бирергә тейешле,
яуаплы. М әсьүл булыу, ш Партия комитеты ми
нең өҫкә бейек мәсьүл эш йөкмәтте. Б. Ишемғол.

// һ ә р эштә үҙемде мәсьүл һиҙәм, ш улай булм а
йынса нишләйем? X. Ҡ унаҡбай.
2. Рәсми йәһәттән бурыслы; яуаплы. Съездың
өсөнсө көнөндә мәсьүл хакимдәрҙән берәү Питерҙан ҡайтып, Кронштадт ваҡигаһы тураһында
доклад бирҙе. Ш. Хоҙайбирҙин. Ҡоролошта у л
мөһим, мәсьүл кеше, гидротехник тиҙәр үҙенә.
Б. Вәлит. / Эш өсөн айырым хоҡуҡлы һәм
бурыслы. М әсьүл секретарь. ■ У л ваҡытта

мәсьүл редактор булып Дауыт Юлтый һаналды.
Т. Йәнәби.
М ӘСЬҮЛИӘТ [гәр. ] и. иҫк. кит. Эш-хәл өсөн
яуап биреү бурысы; яуаплылыҡ. Мәсьүлиәт
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алыу. Мәсьүлиәтте күтәреү, ш һ ә р взвод комму
нистары менән һөйләшеп, мәсьүлиәттәрен аңла
тып йөрөнөк. С. Әлибаев. И пләп-ипләп ваҡтөйәкте таҙартмаһаң һиңә оят һиңә төшә мәсьү
лиәт. III. Бабич.
М ӘСЬҮЛИӘТЛЕ с. ҡар. мәсьүл. Мәсьүлиәтле
эш. Мәсьүлиәтле урын.
М ӘСЬҮЛЛЕК и. ҡар. мәсьүлиәт.
МӘСЬӘЛӘ [гәр. ] и. 1. Ҡ арау, хәл итеүҙе талап
иткән нәмә. Дөйөм мәсьәлә. Мөһим мәсьәлә,
ш Дәүләт тормошоноң айырыуса мөһим мәсьә
ләләре бөтә халы ҡ тикшереүенә сыгарыла, ш у
лай у к бөтә халыҡтың тауыш биреүенә [референдумга] ҡуйыла. Башҡорт аССР-ының Конститу
цияһы, 1984. Беҙҙең илдә милли мәсьәләне хәл
итеү нигеҙҙәрен Бөйөк Октябрь революцияһы
Һалды. «Совет Башҡортостаны», 1986, 26 (фев
раль. / Фекер алышыу нигеҙендә тикшерелергә,
ҡаралырға тейешле нәмә. [Сыртланов:] Көн тәр

тибендә бер генә мәсьәлә; метр системаһындагы
үлсәүҙәргә күсеү тураһындагы доклад. С. агиш.
/ һөйл. Ни менәндер бәйле булған, иғтибар үҙә
гендә торған нәмә, эш-хәл. Китеү мәсьәләһен хә л
итеү. Йылы кейем мәсьәләһен ҡарау, ш Беш е
реү мәсьәләһенә килгәндә, һүҙҙе И ндрил ала,
Д. Юлтый.
2. мат. Ниндәйҙер шарттағы билдәле һандар
ярҙамында тейешле тәртип буйынса билдәһеҙ
һанды табыуға ҡоролған математик һорау. А л ге 

браик мәсьәлә. М әсьәлә сисеү.
МӘСӘҒҮТ и. Бер башҡорт ырыуының исеме
(тамьяндарға инә).
М ӘСӘЙ и. диал. Һеңер.
МӘҪӘЛ [гәр.] и, әҙ. Ситләтеп әйтеп өгөт-нәси
хәт биреүгә ҡоролған, шиғыр рәүеш ендә яҙылған
бәләкәй күләмле аллегорик әҫәр. М әҫәл жанры.
М әҫәл яҙыу. ■ Төрлө ҡош-ҡорт минең мәҫәлдә
рем өсөн маузуг булды. М. ҒаФури.
МӘҪӘЛӘН [гәр.] инш. Әйткәнде дәлилләү
өсөн миҫал килтергәндә ҡулланыла; миҫал өсөн.
— И х, Тимер, беҙ йәш, артыҡ йәш ш ул әле, күп

нәмәне төшөнөп етмәйбеҙ. М әҫәлән, мөхәббәт
мәсьәләһе .. Беҙҙең өсөн у л — эш, эштә тыуган
дуҫлыҡ, Б. Бикбай.
МӘҪӘр ЕҮ ҡ. диал, ҡар. бәҫәреү 1. М әҫәргән
бесән.
м ә т а ғ [гәр,] и, иҫк. кит. Ҡиммәтле, затлы
нәмә. Бирергә булмаһа уның мәтагы, хәласын
эстәр булһа у л тагы, алырҙар у л кешенең унда
атын.. Һ. Салихов.
МӘТЕ и. Һылашып торған еүеш балсыҡ;
туйын. Ҡыҙыл мәте. Мәтегә буялыу, ш Урамда
ыҫмала кеүек йәбешкәк мәте ботинка табанда
рын ҡуптарып алып ҡала. Ф. Әсәнов. Ишектән
ингәс тә уң яҡ мөйөштә һоро мәте менән һыланган .. сыуал тора. Ғ. Әмири.
МӘТЕЛЕ с. 1. Мәтеһе булған, мәте ҡатнаш.
Мәтеле урын. Мәтеле тупраҡ.
2. Мәтегә буялған. Мәтеле итек. Өҫтө-башы
мәтеле,
М ӘТЕЛЕК и. Мәтеле урын, мәтеһе булған ер.
Йылганың уң ягында ,, ҡыҙыл мәтелек өҫтөндә ,.
көнсыгыштан өргән ел менән күтәрелгән саң
аҫтында тонсогоп, башҡорт ауылдары ултыргандар. Ғ. Дәүләтшин.
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м ә т е л ә н е ү ҡ. Мәтелегә әйләнеү, мәтеле бу
лыу. Ер күш еккән, ер ҡаңгыра. Мәтеләнгән һал
ҡын ергә бер баҫырга сирҡандыра, М. Кәрим.
МӘТЕН [ғәР.] и, иҫк, кит. Яҙма текст. М ирсә

МӘҮЕШЛЕК и. Мәүешкә хас сиФат; булдыҡһыҙлыҡ. [Шәмсун] Л илияга бәйләнеүенә үкенде,
берсә үҙен мәүешлектә гәйепләне. Н. Мусин.
М ӘҮЖ ҮД [гәр.] с. иҫк. кит. Тормошта булған,
реаль. Араларыбыҙҙа мәүжүд булган шарттарга

йет,, ахыр гүмерендә Сажауын тигән күйҙә
« Ф араиз » мәтененә шәрех яҙҙы, «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960.
МӘТКӘ [Рг/С. Мотька] и, һөйл, р ус ҡатын-ҡыҙы. [Бикә:] Берәй суҡынсыҡ мәткә, ҡыҙыл
ауыҙ башын әйләндергән уныц. Ә. Мирзаһитов.
/ Ҡатын-ҡыҙға әрләп әйтелә. [Хәжәр — Ғәфүр

гә:] Ш ул мәткә өсөн гүмер иткән күршене рәнйе
тәһең, оятһыҙ, Ш. Янбаев.
МӘТЛаБ [гәр,] и, иҫк, кит, Матссат, теләк. Юҡ,
ҡыҙыҡма, алга атла, мәтлабың унда — ары..
Барыһынан бит һинең бер мәтлабың мең кат
гали! Б. Мирзанов.
МӘТЛУБ [гәр.] с, иҫк. кит. Талап ителгән;
тейешле, кәрәкле. Ш ул көйөнсә таш диуарҙар
һаҡлауы мәтлуб ине. Ш. Бабич.
МӘТр Ү К [гәр.] с. иҫк. кит. Ташланған; таш
ландыҡ. Мәтрүк булыу.
МӘТр ҮК Ә [гәр.] и. иҫк. кит. Үлгән кешенән
тсалған мираҫ. Мәтрүкә малы.
МӘТр ҮШКӘ и. Ирен сәскәлеләр ғаиләһенә
тсараған хуш еҫле, алһыу күк төҫтәге өйкөм сәс
кәле ялан үләне. Мәтрүшкә сәскәһе. Мәтрүшкә

сәйе. m Булм ай булмаҫ, май айында өҙгән мәт
рүшкә лә барҙыр ауылда: дауага тип әсәй йыя
торган үлән кисеп Бүжә тауында, В. Әхмәҙиев.
ф Һары мәтрүннсә ваҡ һары сәскәле дарыу
үләне.
МӘТҺӘр [гәр,] и, иҫк. Дини хөрәФәтсә: үлгән
дән һуң кешене гөнаһтарҙан таҙарта торған
У ры н.

МӘТӘЙЕС и, диал, 1. Мәскәй, убыр.
2. Кәрлә, иргәйел.
МӘТӘЛ: мәтәл Таяҡ бура һәм ямғыр туп уйнағандағы бәләкәй таяҡ.
М ӘТӘЛДЕр ЕҮ ҡ. ҡар, мәтәлләтеү.
МӘТӘЛЕҮ ҡ. ҡар. мәтәлләү.
МӘТӘЛЛӘТЕҮ ҡ. Ваш түбән әйләндереп ҡ о
латыу; тәкмәстереү. Тәүге һөжүмдә үк Р убцов

бер ҡоҙгондо мәтәлләтә, уныц артынса Фидаи
яндырган Юнкерс ут булы п ергә тәгәрәй, Б. Бик
бай.
М ӘТӘЛЛӘҮ ҡ. Баш түбән әйләнеп ҡолау;
тәкмәсеү. Мәтәлләп китеү. ■ Бер ҡулы менән

миләш кыуагын ҡосаҡлаган Батыр мәтәлләп
барып төштө, И. Ғиззәтуллин.
М ӘТӘЛӘНЕҮ ҡ. 1. Ниҙелер йырып, ауа,
йығыла барыу. Тәрән ҡарҙа мәтәләнә-мәтәләнә

һуҡмаҡ ярган ҡыр йәнлектәре лә бөгөн күрен
мәй. Т. Хәйбуллин.
2. диал. М әтәҡ әтләнеү. М улланы ң айырым
кабинеты буламы ни уның .. ш ул бер өйҙә мәтә
ләнергә тура килә. Ф . р әхимғолова.
М ӘТӘЛӘҮ ҡ. диал, ҡар, һупалаү 2. Уйынсыҡ
гармун бер көйҙөң башын, икенсе көйҙөң аҙа 
ғын мәтәләргә генә яраҡлы, С. Күлибай.
МӘТӘҮКӘ и. диал. Кәрлә, иргәйел.
МӘҮЕШ с. Йомшаҡ тәбиғәтле, булдыҡһыҙ;
мәшәү. Мәүеш кеше. Мәүеш булы у, ш И схаҡ
тың улы тугыҙ булган, Тугыҙы ла мәүеш, б у л 
дыҡһыҙ булган, «Башҡорт легендалары», 1969.

риза булып ҡул куйган хаттарыбыҙ Ҡазан шәһә
рендә дәфтәргә яҙылган. «Башҡорт ш әжәрә
ләре», 1960.
М ӘҮЖ ҮДӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Бар булған,
реаль хәл; булмыш. Бына! Х әҙер таң ата, һәба

күтәрелә ҡара пәрҙә. Бы л мәүжүдәттәр алмашы
налыр, тип күргәҙә сулпан. С. Яҡшығолов.
М ӘҮ КӘ Й е. диал. Булдыҡһыҙ, мәүеш. Мәүкәй
кеше. М әүкәй булыу.
М ӘҮКИҒ [гәр.] и. иҫк. кит. Берәр эш йәки
ваҡиға урыны.
М ӘҮҠИТ [гәр.] и. иҫк. кит. Билдәләнгән ва
ҡыт. Яҡут кеүек мәүҡиттең ҡәҙерен белмәй,
үткәрмәгеҙ йәшлек ваҡытын арлы-бирле. С. Яҡ
шығолов.
М Ә Ү Ҡ И Ф [гәр. ] и. иҫк. кит. Туҡталыу урыны;
туҡталыш. М ин ш улай уйлап бара торгас, берен

се мәүкифте уҙы п киткәнемде белмәй ҙә ҡалганмын. М. ҒаФури.
М ӘҮЛЕН и. Яҙҙың күк үлән сыҡҡан миҙгеле.
Яҙгы ла гына килгән ас кәкүк саҡыра ла мәсен
менән мәүлен башында (Халыҡ йырынан).
М ӘҮЛИТ [гәр. ] и. иҫк. кит. 1. Кемдең дә булһа
тыуған көнө.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
ф Мәүлит байрамы Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең
тыуған көнө хөрмәтенә үткәрелгән дини байрам.
Мәүлит уҡыу шул байрамға арналған доға уҡыу.
МӘҮЛӘ [гәр. ] и. 1. Хоҙай, алла. Н иңә йыумай

һың, мәүләм, пакламайһың, аҡламайһың барлыҡ
керҙәрҙе, Б. Мирзанов. Ҡ адир мәүлә алланы
ололап әйтелә.
2. ( баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
МӘҮСИМ [гәр,] и, иҫк, айырым бер ваҡыт;
миҙгел. Йылдың мәүсимдәренә ҡарап изотерма
үҙгәрә тора, Ғ. Ғисмәти.
М ӘФ ТҮН [гәр, ] с, иҫк, кит. Һоҡланып, таң-хайран ҡалған. Мәфтүн булыу, ■ Мин дә Мө-

хәммәтйән әфәнденең үҙ милли шигырҙарыбыҙҙы матур һәм асыҡ тауыш менән йырлауына
мәфтүн булдым. М. ҒаФури.
М ӘФҺҮМ [гәр.] и. иҫк. кит. Мәғәнә, эстәлек.
Хаттың мәфһүме. һ ү ҙҙе ң мәфһүме. m Бейеүҙе
һәр режиссер көйҙөң мәфһүменә ҡарап яһарга
хаҡлы. М. Буранғолов. [Егет:] Бер карт мине
һыйлап ебәрҙе, гәжәпкә ҡалдым, мәфһүмен бел
мәнем (Әкиәттән).
М ӘХ БҮБ [гәр.] с. кит. Һөйөклө (иргә ҡарата).
Берәүҙең дошманы башҡага мәхбүб. М. ҒаФури.
М ӘХБҮБӘ [гәр.] с. кит. 1. Һөйөклө (ҡатынға
ҡарата).
2. (баш хәреф менән) Ҡатын-ҡыҙ исеме.
М ӘХБҮС [гәр. ] и. иҫк. кит. Тотҡон. Көнө-төнө-

тентеү бара. Унан да, бынан да тотоп ябалар.
Бөтә төрмәләр мәхбүс менән тулы. И. Насы
ри.

М Ә Х Б Ү С Х ана [гәр, + фарс,] иҫк, кит. Тот
ҡондар йорто, зиндан.
М ӘХДҮМ [гәр,] и, иҫк, 1. Дин әһеленең улы.
[Староста:] Туҡһанбай ҡәрйәһендә имамлыҡ ит

м

мәх

мәх

кән Камалетдин хәҙрәттең мәхдүме ҡасып кит
кән, К. Мэргэн.
2. Дин әһелдәренә һәм уларҙың туғандарына
хөрмәтләп ө н д ә т е ү һүҙе.
МӘХДҮМ Ә [гәр,] и, иҫк, Ди нәһеленең тсыҙы.

электән иҙелгән, мәҙәниәттән, мәҙәни аҙыҡтан
мәхрүм ителгән халыҡ. Д. Юлтый.
ф М әхрүм үксә диал. сарыҡ. Ҡузы рлы ла ҡ у 
ныс мәхрүм үксә, бөгәренән һыга бәйләйҙәр (Х а 

Таһирйән Ғабдрахман хәҙрәттең мәхдүмәһен
алып, мөдәррис булырга уйланы. 3 . Һаҙый.
М Ә Х ЗҮ Н [гәр,] с, иҫк, кит. Ҡайғылы, моңзарлы. Быларҙың [ҡоштарҙың] хуш ауаздары
тауҙы-ташты ярып китер, нисә мәхзүн күңелдәр
ҙе йыуатыр, ш әйлә шат итер. С. Яҡшығолов.
М ӘХЗӘН [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Төрлө нәмә һаҡланған урын йәки бина; келәт. / күсм. Йәшереп
һаҡланған хис-тойғоға ҡарата. Үбер инем гөл

дәй керпектәрен, сер мәхзәне нәркис күҙҙәрен,
Б. Мирзанов.
2. Магазин, кибет.
МӘХКҮМ [гәр, ] с, иҫк, кит. Хөкөм ителгән,
хөкөм аҫтында булған, ғәйепле. М әхкүм кеше.
М әхкүм булыу, ■ Ишбулды менән Аҡбикә м әх

лыҡ йырынан).
МӘХр ҮМЛЕК и. Тормош-көнкүрештәге етеш
һеҙлек; мохтажлыҡ, һугы ш йылдарында беҙ

барыбыҙ ҙа ҙур ауырлыҡтар, мәхрүмлектәр ки
серҙек. Р. Янбулатова.
МӘХр ҮМ СЕЛЕК и. ҡар. мәхрүмлек. М әхрүмселек кисереү.
М ӘХр ӘМӘ [ғәР.] и. иҫк. Ҡулъяулыҡ. А лы п
сыгайым сәхрәгә, бирер булһаң мәхрәмә (Халыҡ
йырынан).
М ӘХСҮД [гәр.] и. иҫк. кит. Көнсөллөк уятҡан
кеше йәки нәмә. Әхлаҡыбыҙ — мәрзиәне артҡа

ташлап, мәхсүдте хаҡаратлап күңел баҫыу.
аҡмулла.
М ӘХСҮЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Эш һөҙөмтәһендә
барлыҡҡа килгән нәмә; хеҙмәт емеше.
М ӘХСҮЛӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Эш һөҙөмтә
һендә барлыҡҡа килгән нәмәләр. Бер ерҙә та

күм сифатында торалар. Карамырҙа хаким мот
лаҡ булып ары-бире йөрөп һөйләнә. X. Ғәбитов.

была торган мәхсүләт сит яҡтарга оҙатыла.

/ Нимәгәлер хөкөм ителгән, дусар булған. М әх
күм итеү, ш А ла алмайым бит һулыш был тар

Ғ. Ғисмәти.
МӘХҮ: мәхү булыу юғалыу, юҡ булыу. Ҡар

бүлмәлә, тыуганда уҡ мин шуга мәхкүмме әллә?
Я. Юмаев. һ инең гүмер, шагир, .. гөлдәй, м әх
күм ине иртә һулырга. Ҡ . Даян.
МӘХКӘМӘ [гәр. ] и. иҫк. Хөкөм итә, хөкөм сы

аҫтында мәхү булып ятҡан киң яландар донъяга
сыгып.., йәшәреп, агастар япраҡ ярып, һандугас тар һайрап, кәкүктәр саҡыра башланы. 3 . Өммөти. М әхү итеү юҡ итеү, бөтөрөү. А л ҡорал, бар,
кит фронтҡа! Ит ләгиндәрҙе мәхү. Ш. Бабич.
М Ә Х Ф Ү З [гәр.] с. иҫк. кит. Һаҡланған, һаҡланыла торған. Ер — һыу га грамота алдыгыҙ һеҙ,
һәр ҡайныһы диуандарҙа мәхфүз инде. С. Яҡ

ғара торған орган һәм т у л органдың төрлө
эштәрҙе ҡарауы, тикшереүе; суд. М әхкәмә ҡа

рары. ш Орскиҙа бер нисә көн буйы мәхкәмә
тәфтише барҙы. Ғ. Ибраһимов. Х алы ҡ мәхкәмә
һенә даими бер хаким менән нәүбәттәге ике засе
датель керә. «Совет Башҡортостанының ун
йылы», 1929.

МӘХЛУҠ [гәр. ] и. 1. (йәки алла мәхлуғы) Йән
эйәһе. [Атаулла:] Урманды гына йәмләп йөрөгән
мәхлуҡтарҙы атып, һунарсы данымды ебәрәһем
юҡ. Н. Мусин. Д аръя миҫле туп-тулылыр ер йөҙө
м әхлуҡ илә. Ғ. Соҡорой.
2. күсм. Меҫкен, бахыр. Э лек Мырҙаш С али
ханы иркәләү өсөн яратылган бер м әхлуҡ ине.
Х әҙер у л аҙап өсөн, ҡурҡыныс өсөн яратылган
айыу га әйләнде. Д. Юлтый.
МӘХЛУҠаТ [гәр.] и. иҫк. Йән эйәләре, терек
лек. [Садиҡ:] Донъяның үҙенең ҡануны .. буйын
са бөтә махлуҡат бер-береһе менән тартыша,
көрәшә. Ғ. Ниязбаев.
МӘХМҮЛ [гәр.] с. иҫк. Йөкмәтелгән, йөк итеп
алынған. Бөтә һарай, бар хеҙмәтсе сәфәр менән
мәш гүл ине. Кайҙа барма — ыгы-зыгы һарай,
гүйә, мәхмүл ине. Н. Нәжми.
М ӘХМ Үр с. һөйл. Махмур.
МӘХМҮТ [гәр. ] с, иҫк. кит, 1. Маҡтаулы. Я ҡ 
шы уҡ мәгруф Хужа, мәхмүт Хужа. Ш. Бабич.
2. (баш хәреф менән) Ир-ат исеме.
М ӘХр ҮМ [гәр.] с. Берәй нәмәнән өлөшһөҙ,
буш. Бәхеттән мәхрүм булыу. Иректән мәхрүм
итеү. ■ Улар [ауылдар] йылганың йәш еллек
тәрҙән мәхрүм ягын һайлап, .. һыу буйлап теҙел
гән, Ғ. Дәүләтшин. Юлсы, меҫкен, тәмле йоҡонан
мәхрүм, Д. Юлтый. [Сабир мулла:] Фытыр саҙа
ҡаларының күбеһенән мәхрүм ҡалыуыма гайәт
тә ҡайгырам. Б. Ишемғол. Башҡорт ялпыһы

шығолов.
МӘХШӘр [гәр.] и. 1. (йәки мәхшәр көнө)
Ислам дине хөрәФәтенсә: үлгән кешеләр кире
терелеп сыҡҡан ваҡыт һәм улар йыйылған урын.

М әхш әр көнө етте. ш А һ дәрига, мәхшәрҙә ни
буласаҡбыҙ, йәшебеҙ үткән һайын күңелебеҙ
йәш, тәүбәне һуңгараҡ ҡыласаҡбыҙ, аҡмулла.
Шау килә бар ер йөҙө, атты гүйә мәхшәр таңы.
Д. Юлтый. Көндөҙ мәхшәр кеүек ҡайнашып тор
ган диңгеҙ буйы буп-буш. Ғ. Байбурин. / Күмәк
кешегә, шаулы төркөмгә ҡарата. Мәхшәр эсендә.
Ц М әхшәр халыҡ, ш Казарма яндарында м әх
шәр булып, балаларын оҙатҡан ата-әсәләр, ата
ларын оҙатҡан йәш балалар тулды. М. ҒаФури.
Б ы л тиклем мәхшәр халыҡ ҡайҙан йыйылган?
Р. Низамов.
2. күсм. Бик ныҡ буталсыҡлы хәл, шау-шыу,
ығы-зығы, буталыш, бола. Мәхшәр ҡуптарыу.
■ Ураҡсылар ҡайта ауылга. һы йы р көтөүе

килә. Бы ҙауҙар баҡыра. А уы л ҡайнай, мәхшәр
ауылда. Ғ. амантай. Яланда мәхшәр. Ҡара ҡа
натлы бомбалар һыҙгырып килеп төшәләр ҙә
тупраҡты күккә күтәрәләр. Ә. Ихсан. Елдәр
ыулай, ҡарҙар туҙа, мәхшәр ҡуба. Д. Юлтый.
М ӘХӘЛ [гәр.] и. иҫк. кит. Урын. М әсьәләне
мәхәлдә хәл итеү.
М ӘХӘЛЛИ [гәр. ] с. иҫк. Билдәле бер урынға
мөнәсәбәтле. М әхәлли власть бөтөнләй былар
ҡулына күскән. Кантонда баш баштаҡлыҡ сик
тән ашҡан. Ш. Хоҙайбирҙин.
М ӘХӘЛЛӘ [гәр.] и. иҫк. 1. Ҡала йәки ауыл
дың бер мәсеткә ҡараған өлөшө. М әхәллә м ул
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лаһы. М әхәллә халҡы, т Ғариф .. Өфөнөң тимер
юл вокзалы янындагы бер м әхәлләнең имамын
саҡырып , Зарифтың йортонда икенсе көндө үк
никах уҡытты, Ғ. Хәйри.

МӘШ-ИӘШӘ: мәш-мәшә килеү ш ул уҡ мәж
килеү {ҡар. мәж).
МӘШр И Ҡ [гәр.] и. иҫк. Ҡояш сыға торған яҡ;
көнсығыш. [Сафый:] Вокзалга килеп төшкәс

2. Урамдың бер өлөшө; квартал.
М Ә һ аБ Ә Т с. ҡар, мөһабәт.
М Ә һ а р ӘТ [ғәр.] и, иҫк, кит. Н индәйҙер эшкә
булған оҫталыҡ, һәләтлек. [Биктаһир:] Ярты

сәнә тигәндә тамам бухгалтерия гилеменә мәһарәт кәсеп иттем, 3. Өммәти.
МӘҺЛӘҠӘ [гәр,] и, иҫк, кит, 1 Һәләкәтле,

.

афәтле урын.
2. Һәләкәт. Нурсәйеттең бер ҡалмаҡ ҡатыны

бар ине, Хәмәлә ине. Ш ул ҡатын мәһләҡәнән ҡа
сып, төркмәнгә килде, төркмән ҡатыны булды.
Хәмәләнән Сәйҙәш атлы у л тыуҙы. «Башҡорт
ш әжәрәләре», 1960.
МӘҺӘДИ [гәр.] и. иҫк. кит. 1. Тоғро юлда
булған кеше.
2. (баш хәреф менән ) Ир-ат исеме.
МӘҺӘр [ғәр.] и. Никах ваҡытында егет яғы
нан ҡыҙ яғына бирелә торған мал; ҡалын. Мәһәр

аҡсаһы. Мәһәр алыу. Мәһәр һалыу. Мәһәр һо
рау, ж Н урияны мулланың гәрип улына йәрәш
теләр.. Мәһәр хаҡына м улла уга [Вахит ҡартҡа]
бер тыуса һыйыр, ун һарыҡ, бер тышлы тун ..
вәгәҙә иткәйне. К. Мәргән.
МӘҺӘр ЛЕК и. Мәһәр өсөн тәғәйенләнгән мал.
М әһәрлек әҙерләү, // М әһәрлек аҡса, ж [А й
сыуаҡ:] Мәһәрлек мал кәрәк, Ишмай агай. Бына
көнө-төнө шуга тырышам, Ҡ. Даян.
МӘҺӘр ЛӘШЕҮ ҡ. Мәһәр алып, мәһәр бире
ш еү._Аҡһаҡ тимер ҡыҙҙың аталары менән

мәһәрләшеп, ризалашып үҙ иленә ҡайтын киткән
(Легенданан).
МӘШ: ммн килеү ш ул уҡ мәж килеү (ҡар.
мәж). Кеш еләрҙең ыгы-зыгы килеп, мал-тыу
ар менән мәш килеп йөрөгән мәле. В. И сха
ҡов.
МӘШҒҮЛ [гәр. ] с. Ниндәиҙер эш менән шөғөл
ләнгән булышҡан; Изге эш. менән мәхигүл ке
шегә ихтирам кәрәк бит инде, И. Насыри. һ ә р

ҡайныһы үҙ башынан үткән бәләне, күргән
йәбер-яфаны уйлау менән мәш гүл ине. Б. Мирза
нов. Балыҡтар һикерешеү ендә, ҡоштар һайра шыуында, малайҙар мурҙа үреүендә булды, һ ә р
кем үҙ һәнәре менән мәш гүл ине. М. Кәрим.

ҡараһам, иҫ-аҡылдарымдан яҙҙым: мәгрипкә
бараһы урынга мәшриҡҡа китеп, бөтөнләй икен
се ҡалага килеп төшкәнмен. X. Ибраһимов.
Мәшриҡтан гына сыҡҡан ҡояш, мәгрипкә лә
барып байыйҙыр (Халыҡ йырынан).
ф Береһе мәғрипкә, береһе мәшриҡҡа ҡарау

ҡар. мәғрип.
МӘШҒУТ [ғәр.] с. иҫк. кит. Билдәле бер шарт
ҡа бәйле, шартҡа ярашлы булған; шартлы. М әғ
нәүи дуҫҡа мәҡамда иттихад мәшрут имәс.
аҡ м ул л а.
МӘШр ӘБӘ [гәр.] и. иҫк. кит. Һыу әсә торған
һауыт. Бәхетенә тотҡарлыҡ юҡ, беләһегеҙ

ме? Бар галәм белеп тора мәшрәбәһен. аҡмул
ла.
МӘШҺҮр [гәр. ] с. Халыҡ араһында танылған;
шөһрәт ҡаҙанған, күренекле. Мәшһүр галим.

Мәшһүр яҙыусы, ж Ҡыйышҡы ауылы беҙҙең
тирәлә үҙенең данлыҡлы мәҙрәсәләре, .. мантик
һәм гилмекаләм фәндәрен уҡытыуы менән мәш
һүр. М. Ғафури. И, мәшһүр хан, затлы ил тажы,
бер үҙеңдә илдең мохтажы! М. Кәрим.
□
Мәшһүр булыу танылыу. Бынан һуң Заятү
ләк ш ул тирәгә мәшһүр булды. «Заятүләк менән
һыуһылыу».
М ӘШ ҺҮРЛЕК и. Мәшһүр булған хәл, шөһрәт
ҡаҙанғанлыҡ.
МӘШӘҠӘТ [гәр, ] и. 1. Ҡ амасау яһап, эш-хәлде
ҡатмарлаштырған ҡыйынлыҡ; оронсоҡ. Мәш ә

ҡәт сыгарыу, Мәшәҡәт булы у. Мәшәҡәт яһау.
ж К үп урында соҡорҙарҙы уратып үтергә, үр
менгәндә арбаларҙы этешергә тура килде. Ошон
дай мәшәҡәттәр менән станцияга .. барып индек.
Й. Солтанов.
2. Нимә менәндер бәйле тынғыһыҙ, ығы-зығы
лы эш. Йорт мәшәҡәте. Ҡ унаҡ мәшәҡәте, ж Зая-

түләктең көндәре донъя мәшәҡәте менән үтә.
«Заятүләк менән һыуһылыу». / Эш-хәлдәге ҡы
йынлыҡтар тураһындағы төрлө уй. [Ҡолмәт

агай] бөтә мәшәҡәттәрен күтәреп правлениега
барҙы. К. Мәргән. Барыр башҡорт хәлен һөйләп
хакимгә, нисә төрлө мәшәҡәттәр башында

(Бәйеттән).
Улһыҙҙың мәшәҡәте бер булыр, уллы ны ң
□
Мәшгүл бУлыУ берәй нәмә менән ш өғөллә •
мәшәҡәте ун булыр. Әйтем.
неү. Кеш еләр донъя мәшәҡәттәре, хужалыҡ х әс
МӘШӘҠӘТЛЕ с. 1. Күп ҡамасау, ҡыйынлыҡ
тәре менән мәшгүл булып китте. Я . Вәлиев. Мәш
килтергән; ҡатмарлы, ауыр. Мәшәҡәтле эш.
ғүл итеү (йәки ҡылыу) ни менәндер шөғөлләнМәшәҡәтле юл. Мәшәҡәтле булыу, ж [Үтәгәдереү. Я илаһым, .. үҙеңә яҡын итә торган зекер
нов:] Дөрөҫ, базалагы эш мәшәҡәтле, яуаплы.
ҙәр менән мәшгүл ҡыл. М. Өмөтбаев.
Теге тауар етешмәй, был тауар үтмәй.. И. а б д у л 
МӘШҒҮЛЛӘНЕҮ ҡ. Мәшғүл булыу, шөғөллә
лин.
неү. Өй эше менән мәш гүлләнеү.
2. Тынғыһыҙ, ығы-зығылы, борсоулы. Мәшә
МӘШКӘ и. диал. 1 Бәшмәк. Мәшкә йыйыу.
ҡәтле тормош. Мәшәҡәтле донъя, ж 9 июль көнө
2. Бөкө, тығын.
үтә мәшәҡәтле булды. Яңы урында биләнгән
МӘШКӘ 2 и. диал. Зәңге.
позицияларҙы бик ашыгыс ныгытырга тура
МӘШКӘК и. диал. Бәшмәк.
килде. Ә. Ихсан. / Ҙур, яуаплы эш менән мәшғүл
МӘШҠИ [гәр.] иҫк. кит.: мәшҡи яҙыу матур
булған. Мәшәҡәтле саҡ. Мәшәҡәтле йыл.
яҙыу. Конверт эсендәге ҡагыҙҙа Диния назара
МӘШ ӘҠӘТЛЕК и. Эш-хәлде ауырлаштыр
тының штампы баҫылган, мәшҡи яҙы у менән
ған, ҡатмарлаштырған төрлө ҡаршылыҡ. Мәшә
оҙон хат яҙылган, мөфтиҙең ҡулы ҡуйылган.
ҡәтлек тыуҙырыу. Мәшәҡәтлек менән донъя кө
а . Таһиров. Мәшҡи ҡәләм матур яҙыу ҡәлә
төү.
ме.
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М ӘШ ӘҠӘТЛӘНДЕРЕҮ к . Мәшәҡәтләнергә
мәж бүр итеү, мәшәтсәтле итеү.
МӘШ ӘҠӘТЛӘНЕҮ ҡ. 1. МәшәҠәтле эш менән
аҙапланыу, ыҙаланыу.— Алдагы йыл беҙҙең кир

МӘШӘҮ 2 ҡ. һөйл. Булдыҡһыҙға, аңраға әйлә
неү; миңрәүләнеү.— Йәтимлек баҫып мәшәп кит
кән. Т. Морат.
МӘШ ӘҮЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. М әшәүгә әйләнеү,
мәшәү булыу. Быҙауыгыҙ ҡалай мәшәүләнеп
киткән, ауырыймы әллә? Т. Морат.
МӘЬЖ ҮЖ [гәр.] и. иҫк. Дини хөрәФәт буйын
са: ахыры заман алдынан ер өҫтөнә сығасаҡ ми
Фик халыҡ исеме.
МӘЬЙҮС [гәр ] с. иҫк. кит. Өмөтһөҙ, өмөтө
өҙөлгән. Мәъйүс кеше. Мәъйүс булыу. ■ Ярлы

бес заводыбыҙ була. Саман менән мәшәҡәтләнеү
етәр, Ә. Вәли. Ҡара бесәй бер ҙә сысҡан-маҙар
тотоп мәшәҡәтләнмәгән (Әкиәттән).
2. Ваҡ-төйәк эш менән булыу, эшләп булашыу.

Хәсби ҡыуыш эргәһендә һауыт-һабаһы менән
мәшәҡәтләнә, Ҡ . Даян.
ф М әшәҡәтләнмәгеҙ! мәшәҡәт яһамаҫҡа, кем
делер борсомаҫҡа Теләгәндә әйтелә. [Сәгиҙә:]

Оҙатып мәшәҡәтләнмәгеҙ, үҙем генә ҡайтырмын,
М. Тажи.
МӘШ ӘҠӘТЛӘҮ ҡ. Ҡ амасау яһау; ҡ амасау
лау. Мәшәҡәтләп йөрөү,
МӘШ ӘҠӘТҺЕҘ с, 1. Төрлө ҡыйынлыҡтары,
ҡамасауы булмаған. Мәшәҡәтһеҙ эш, // Мәшә

ҡәтһеҙ йөрөп ҡайтыу,
2. Сағыштырмаса тыныс булған, төрлө мәшә
ҡәттәр борсомаған. Мәшәҡәтһеҙ донъя. М әш ә

ҡәтһеҙ саҡ,
МӘШ ӘЛӘНЕҮ ҡ. һөйл. Оҙаҡ булышыу, яй
маташыу. М әш әләнә торгас, һуңланы.
МӘШӘҮ 1 с. 1. Тиҙ генә төшөнөп, тиҙ генә
эшләү һәләтенән мәхрүм; булдыҡһыҙ, аңра.

Мәшәү кеше. М әшәү булыу. // Й ылҡы көтөү
айырыуса ҡыйын.. Ҡайҙа у л мәшәү аҡ ҡулдарга бындай эшкә күндәм булырга. А. И геба
ев.
2. Йонсоған, арыҡ (малға ҡарата). Мәшәү ат.

башҡорт көйөп, мәъйүс булып, һыйынырга урын
тапманы. X. Ғәбитов.
М ӘЬЙҮСИӘТ [гәр.] и. иҫк. кит. Өмөтһөҙлөк.
Барлы ҡ мәъйүсиәт, хәсрәт, ҡайгы урынлаш ҡан
мы минең күңелгә. С. Ҡудаш .
М ӘЬМ Үр и. иҫк. ВазиФалы кеше. Шул көнө
үк бер нисә рус байы менән бер нисә мәьмүр
килеп, һибәттең ауылдагы һәм баҙарҙаггя дөкәнен яҙып мисәтләне. А. Таһиров.
М ӘЬМ Үр ИӘТ [гәр.] и. иҫк. 1. р әсми эш уры
ны, вазиФа.
2.
Башында мәьмүр торған рәсми эш ойош
маһы.
МӘЬМӘЙ: мәьмәи итеү бал. һуғыу, сыптырыу.

[Роза:] Ҡара, Сәлих, .. башҡаларга күҙеңде
төшөрмә, мәъмәй итермен. С. агиш.
МЯСОрУБКа [РУС. ] и. Ит йәки бүтән нәмәне
ваҡ итеп турап, һығып сығара торған ҡорал; ит
үткәргес. М ясорубка бысагы. М ясорубканан

үткәреү.

